
 

  زمستان داغ
 یباسمه تعال

 

 !اومدن دوماد ، عروس - 
 تمام.داد مي خبر رو لعیا و پرهام اومدن که بود پردیس شددداد  از پر صددددا 
 ور لحظات این که رفتند خروجي در سددمت به بودند سددالن تو  که کسدداني

 !نداشتم رویاهامو مرگ دیدن توانایي که من جز به کنند تماشا
شک شمام تو  ا ست حلقه چ شگي مهمون روزا اون که چیز .ب شمام همی  چ

شه من.بود شت اون حاال و دونستم مي زندگیم مرد پرهامو همی  رغی کسي با دا
. بود بزرگتر من از سددال چهار و بود من عمه پسددر پرهام.کرد مي ازدواج من از

 !روز سه و بیست و ماه دو و سال چهار دقیقا  
سایه دختر از پرهام شدم خبردار که روز اون از قبل تا شون هم ستگار  ا  خوا

 نمي.برد مي خوابم ام کرده ازدواج پرهام با که روزهایي فکر با شدد  هر کرده،
ستم سبت خاطر به فقط من به پرهام ها  محبت تمام کنم باور تون  وادگيخان ن

 .بودم گذاشته عالقه حساب به اشتباه، به اونارو ومن بوده
 مشددکي چشددما  جز ومن رفتیم مي گردش به هم با همه که هایي لحظه چه

 بودم زده زل بهش وقتي رو مچم بارها هم پرهام.موند نمي یادم چیز  پرهام
 و شددددم مي قرمز خجالت از هم داد؛من مي لبخند با رو جوابم و بود گرفته
 !نو از روز  نو از روز دوباره بعد   لحظه چند اما.میگردوندم بر رومو
 حظهل چند.دید منو پرهام برگشتم آرایشگاه از وقتي خواهرم عروسي واسه یادمه

 !میشي؟ چي بشي عروس:گفت خنده با بعد و شد خیره صورتم به
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فت اینو فت گ ما. ور گاه رفتنشددو و بود زده خشددکم همونطور من ا  مي ن
 ملهج یه همون.بودم کرده پیدا غریبي حال و بود افتاده شددماره به نفسددم.کردم

فاق هر با ماه یک تا که بود کافي ناکي ات یارم ابروم به خم هم وحشددت  و ن
شم سرم*س*ت ستم مي که بار هر! با  شمب خیالش بي و بگیرم آروم کمي خوا

 .شدم مي دیوونه هم ساده سالم یه با حتي و دیدمش مي دوباره
 شدددم متوجه تازه.آورد خودم به ومنو شددد بلندتر جمعیت   هلهله صدددا 

 مين.بستم سرم پشت درو و دویدم حموم سمت به سریع. اشکه غرق صورتم
 هر چشددمام.نبرن آبرومو که بگیرم هامو اشددک جلو  باید طور  چه دونسددتم

 صددا  لحظه همون.کرد مي ورم داشدت هم صدورتم شددو مي قرمزتر لحظه
 .گرفت مي سراغمو داشت که شنیدم مامانمو

شت وچند کردم باز آبو شیر شیدم صورتم به آب م  به.ابهبخو صورتم ورم که پا
شو نتیجه که کردم نگاه آینه شت صورتم از خودم اما ببینم ا  مامت...  کردم وح

 ها  اشينق شبیه صورتم و بود ریخته هم به بودم زده صورتم به که آرایشي مواد
 :افتادم التماس به و گرفت شدت ام گریه.بود ه شد پوستي سرخ

یا - مه که بره آبروم نذار برس، دادم به خدا گه.ریزه مي هم به چي ه  چه دی
 خیلي من واسدده امتحان این خدا به بگیرم؟خدایا باال فامیل تو سددرمو طور 

 جلو  خدایا!نشم عاشق وقت هیچ دیگه دم مي قول کردم، غلط ایا خد. ه زیاد
 ارهد مامان خدایا وااا . اینجا نیاد یکي وقت بگیر،یه رو لعنتي ها  اشددک این

 !بکن کار  یه خدایا زنه، مي صدام
 کیه الم دونستم نمي و بود حموم تو  که صابوني با و آب شیر سر رفتم دوباره

 ا  گهدی کس شامپو  از شدم نمي حاضر حتي که من.شستم صورتمو تند تند
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 پیدا عاد  حالت صورتم باالخره.بودم افتاده روز  چنین به حاال کنم ه استفاد
 .رفتم بیرون حموم از و کرد
شغول ام عمه   خونه بزرگ سالن تو  همه شون و بودن پایکوبي م سط  هم و

ست ولعیا پرهام ست تو د صیدن مشغول هم د  و گرفت باال سرشو لعیا. ر*ق*
 سوت وصدا  ب*و*سید اشو گونه هم کرد،پرهام پرهام نثار ا  عاشقانه نگاه

 حال اونقدر و آورد هجوم چشددمام به اشددک موج. شددد بلند جمعیت دسددت و
 !بیارم باال که االنه کردم احساس که داد دست بهم بد 

ست با  چیز  اما زدم عوق بار چند. شدم حموم راهي گرفتمو دهنمو جلو  د
 اصددال   عروسددي به روزمونده چند اون.بیاد بیرون بخواد که نبود ام معده تو 

سته  غر بهم مامان که بودم کرده بهونه رو روزه چند رژیم و بخورم غذا بودم نتون
 رد جز و نداشددت کارم به کار  خوشددبختانه که هم بابا. نپرسدده چیز  و نزنه

 !داد نمي گیر بهم ضرور  مواقع
 :گفتم خودم به عصبانیت با و زدم صورتم به آروم بار چند دست با
 شده؟آره؟همینو سرت تو خاکي چه بفهمن همه خوا  مي احمق   دختره -

 اش صددددقه قربون بار هزار دلت تو دیدیش مي تا که وقتا اون خوا ؟مگه مي
سه روز هر و رفتي مي سم دعاهات   همه اول و داد  مي صدقه اش وا  اونو ا
صد مي سه خودتو نگفتم بهت بار برد ،  کن،اما آماده هم روز  همچین یه وا

." دخوا مي منو پرهام که مطمئنم من نه" گفتي هي.نرفت که نرفت گوشددت به
باه اگه نگفتم یده اشددت  اب هم کني؟تو مي کار چي اونوقت چي؟ باشددي فهم

 دعا یشخوشبخت واسه بیفته اتفاق این که هم محال فرض به گفتي مي اطمینان
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 تبریک بهشون و ر  مي االن کني؟همین نمي کارو این حاال چرا کنم،پس مي
شتر هم همه از.گي مي شحالي باید بی شک قطره یه فهمید ؟اگه.کني خو  هک ا

گه هیچ،حتي یارم در پدرتو رفتیم که خونه بکني هم بغض ا یت.م  دشددد حال
 .بده انجام احسن نحو به گفتم بهت که کاریو و بیرون برو ؟حاال

 تر راحت تونستم مي ر*ق*صیدنو نمي دیگه شکر خدارو.بیرون رفتم حموم از
شون سابي رفتم.بگم تبریک به شون،ح صال و بودن صحبت غرق طرف  متوجه  ا
ضور شدن من ح ست پرهام.ن ستش تو رو لعیا د  تونهب اینکه برا  بودو گرفته د
 رفتهگ لعیا صورت نزدیک سرشو بشنوه، صدا سرو همه اون بین لعیارو صدا 

 .بود
 نفسم.ب*و*سید دستشو و زد عمیقي لبخند پرهام که گفت چي لعیا دونم نمي
 حکمم دسددتمو نکنم اشددتباهي کار و بگیرم خودمو جلو  اینکه اومد،برا  بند

 :زدم نهی  خودم به.رفت فرو دستم تو  هام ناخن و کردم مشت
 حرف تو با یا کردم مي لگد گل داشددتم حاال تا موقع اون شددد ؟پس دیوونه -

 .برو و بگو تبریکتو زود کني نگاه چیزارو این وایسي اینکه جا  زدم؟به مي
 :کردم صداش بود بدتر گریه صدتا از که لبخند  وبا دادم قورت دهنمو آب

 ...پرهام آقا ببخشید -
 زد،از لبخند دید که منو پرهام.برگردوندن من طرف صددورتشددونو هردوشددون

شون که لبخندهایي همون شق شون برا  و بودم عا  اما.کردم مي کار  هر دیدن
 تو  قشددنگش صددددا .بود ا  دیگه کس به متعلق هم لبخندش حتي حاال

 :پیچید گوشم
 طوره؟ چه حالت.سارا سالم -
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 خیلي اسددممو.گفت مي هم رو اسددمم کنه سددالم خواسددت مي وقتي همیشدده
شنگ صال   مي ق صي جور یه گفت،ا  مقلب زد مي صدام که بار هر.گفت مي خا

 :گفتم و کردم وجور جمع خودمو.ریخت مي
 خوبین؟ ممنون،شما -
 :گفتم بهش پنهاني حرص با و شدم عصباني ام احمقانه سوال از
 ونبهت!...خوبین خیلي که نداره،معلومه پرسددیدن دیگه که شددما حال البته -

 .گم مي تبریک
 :بگم بتونم تا کردم جمع توانمو تمام و کشیدم عمیقي نفس

 .باشین خوشبخت -
 .بچگي باز  هم...  البته و ساراست ام، دایي دختر ایشون جان لعیا ممنون، -

 :طرفم وگرفت آورد در پرهام دست از دستشو لعیا
 .خوشوقتم باهاتون آشنایي از -

 بي خیلي دسددتشددو.نبود ا  چاره اما وبرم کنم رد دسددتشددو خواسددت مي دلم
 بي.داشت پرهامو دستها  حرارت بود،هنوز گرم خیلي دستش.گرفتم احساس

 دستشو.اومد بدم خودم از!فشردم محکم دستاشو پرهام دستها  جا  به اراده
 :گفتم ادب رسم به و کردم رها

 .طور همین منم -
 داماد و عروس جایگاه از دورتر که شددیرین طرف رفتم و شدددم رد کنارشددون از

 از که سيک وتنها بود عموم دختر شیرین.کرد مي نگاهم نگراني با و بود نشسته
 .داشت خبر پرهام به من احساس
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ست از هم شیرین.بودیم صمیمي خیلي هم با و بود خودم سن هم شیرین  دو
 هبش عمیق من   اندازه به احساسش اینکه از قبل اما اومد مي خوشش برادرش

 .کرد مي درک منو حال خاطر همین به.کرد ازدواج ا  دیگه کس با پسر اون
ستگار  خبر  وقتي.ردآو برام شیرین هم رو لعیا از پرهام گرفتن بله و رفتن خوا

 ينم که عصددبانیتي با و زدم صددورتش به محکمي سددیلي شددد تموم حرفاش
 :گفتم کنم کنترلش تونستم

 شددوخي من با مورد این در وقت هیچ باشدده یادت دار  عمر تا که زدم اینو -
 .نکني
 :گفت و گرفت اش گریه شیرین.کنم باور حرفشو خواستم نمي

قدر هر.بزن -  خودت تو رو هیچي بده قول ولي بزن منو دار  دوسدددت چ
 عاشددق تو   اندازه به وقت هیچ چون کنم درک تورو حال تونم نمي من.نریز 
ست از اما.نبودم سا ست پرهامو وقته خیلي دونم دارم،مي خبر اح  از.دار  دو
یاد یادم وقتي هام از همیشددده تو م  بزرگ اون عشددق با تو. گفتي مي پر

 پرهامو از بهتر کسددي خدا باش مطمئن.نبوده قسددمت حتما   سددارا...شددد ،اما
 ...گرفته نظر در برات
 .رفمط دوید شیرین و شد سست پاهام که فهمیدم فقط نشنیدم صداشو دیگه

 فتادا یادم وقتي.اومدم هوش به شم بیدار کرد مي التماس که شیرین صدا  با
 ختيس به و شد سرازیر اشکم.شد خراب سرم رو دنیا انگار افتاده اتفاقي چه که

 :گفتم
 ...نزنمت دیگه دم مي کرد ،قول شوخي بگو توروخدا...شیرین -

 :دادم ادامه و ب*و*سیدم صورتشو
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 هک بگو حاال...حاال نبود خودم دست خدا به.زدمت کردم ،اشتباه کردم غلط -
 دیگه بگو...گفتي دروغ

 بغض.افتادم هق هق به.کرد مي گریه فقط و بود کرده ب*غ*ل سددرمو شددیرین
 ازم ور هوا انگار. بکشددم نفس تونسددتم نمي که بود شددده سددنگین اونقدر گلوم
 این که شددیرین.بود شددده حرکت بي چشددمام و بود مونده باز دهنم.بودن گرفته

 :زدنم صدا و کشیدن جیغ به کرد شروع دید وضعو
 خدا به.نکن طور این خودت با سددارا.برس دادش به شددد؟خدایا چت سددارا -

 گوش نم به سارا. کني مي فراموشش باالخره ببر  بین از خودتو نداره ارزششو
 د ؟ مي

شت آب لیوان یه با و بیرون دوید اتاق از شیرین صف.برگ  خالي ور آب لیوان ن
شیدم عمیقي نفس.صورتم رو  کرد شکام دوباره و ک  هب شیرین.شد جار  ا

 بلند صددددا  با و کردم ب*غ*لش. داد خوردم به آب کمي و داد ام تکیه دیوار
 منو یفتمب روز  چنین به کرد مي فکرشو که شیرین. کردن گریه به کردم شروع
شون خونه بود کرده دعوت سي که ا شه ک  سر همه روز از ساعت اون چون. نبا

 .بودن کار
 را ب رو کسي و نباشم تنها که داشت نگه اشون خونه منو شیرین هم ش  اون

 سدديک که بودم کرده فرو بالش تو  سددرمو تاصددب .باشددم داشددته کردن درددل
 .نشنوه امو گریه صدا 

سي بود داماد  لباس تو  پرهام که هم حاال  شکنار.نبود پناهم شیرین جز ک
 :فتگ و بیاره طاقت نتونست.نباشه نگران که زدم تلخي لبخند و نشستم
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 خوبي؟...سارا -
 .نشه ام گریه برا  تلنگر  وقت یه که زد مي حرف احتیاط با خیلي

گاهش ید.  کردم ن گه و بزنم حرف تونم نمي که فهم فت چیز  دی  فقط.نگ
فت دسددتمو  خواسددتیم مي وقتي که بود ما بین رمز  این.دسددتش تو گر

 برا .دادیم مي فشددار رو همدیگه کنیم،دسددت منتقل هم به رو احسدداسددمون
 ور خودم دسددتش فشددردن با شددد بد حالم اگر که بود گرفته دسددتمو هم همین
 .کنم خالي

شون   خونه تا داماد و عروس بدرقه برا  همه که مجلس آخر تا  نرفت مي بخت
 گریه صددب  تا و امون خونه برم زودتر خواسددت مي دلم.نخوردم تکون جام از

 سوت و ها ماشین بوق صدا .کردم مي تحمل روهم لحظات اون باید اما.کنم
 .شد نمي قطع لحظه یک دست و

سیدیم شین کنار ر شون.داماد و عروس ما شحال وجود تمام با هردو  بودن خو
 .خندیدن ومي

 این واز بودم کرده تصددور پرهام کنار در هایي لحظه چنین تو  خودمو چقدر
 ...حاال اما شد مي آب دلم تو  قند فکر

 هارو لحظه این که بسددتم چشددمامو و دادم تکیه صددندلي پشددتي به سددرمو
 :گفت کردو صدام مامانم.نبینم

 و بود  برون عروس عاشق که تو.نبود خوب حالت  اصال شده؟امش  چي -
 شده؟ چت حاال.عروسي یه منتظر همیشه

 همین واسدده.گرفته درد ام معده.کردم پرخور  خیلي امروز.نیسددت چیز  -
 .نباشین نیست،نگران خوب زیاد حالم
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 .شد شکسته رژیم باالخره پس -
ستم نمي  اون بود چي هر ولي.کردم مي سرهم رو ها دروغ اون طور  چه دون

 .داد نجاتم مامانم سواالت از لحظه
 از عدب و اتاقم به رفتم سریع.امون خونه رسیدیم باالخره ش  نیمه سه ساعت

 پرهام با مدرشت و ریز خاطرات یاد به صب  تا. بردم پناه تختم لباس،به تعویض
 تمتونس نمي کردم مي کار  هر.کنه کمکم کردم التماس خدا به و ریختم اشک
 هنمذ از خوابیده کنارپرهام لعیا من جا  به االن که فکر این. نکنم فکر بهش
 !رفت نمي بیرون
 سددراغ رفتم.کشددید مي پر پرهام برا  دلم.شددد مي حسددودیم لعیا به چقدر

 فقط خانوادگي ها  عکس از خودم، تکي ها  عکس جز به آلبوم تو .آلبوم
 .داشتم مي نگه بود توشون هم پرهام که رو اونایي
 که ایيه عکس حتي. بودم چیده بودن افتاده اتفاق که ترتیبي به رو ها عکس

 .بودم گذاشته ترتی  به هم رو بودن شده گرفته روز یه تو 
 اون  تو! ر*ق*صیدیم مي داشتیم که بودیم پرهام و من فقط عکس اولین تو 

شت من عکس سي تازه ام کوچیک عمو.ساله دوازده وپرهام بودم ساله ه  عرو
 .بود کرده دعوت هم رو فامیل   همه. بود کرده مهمونشون وبابام بود ه کرد

شن ضبط شتند ها بچه   وهمه بود رو صیدند مي دا  اومد پرهام.من جز ر*ق*
شو کنه،اما بلندم که سراغم ست  مه اون.برگردونم صورتمو اخم وبا کردم رد د

 :ور*ق*صیدن خوندن آهنگ با کرد شروع
 بنازم تمنارو باغ گل تو بنازم رعنارو تو باال  قدو
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 بر  مي دل همه از گر  عشوه با که تو
 ر*ق*صي نمي چرا کني مي شیدا منو
 مي نگاه رو پرهام و من داشددتن انداختم،همه اطراف به نگاهي چشددمي زیر

 :خوند مي چنان هم پرهام و کردن
 بال باال  و بر طال مو  با که تو

 ر*ق*صي نمي چرا کني مي برپا فتنه
هام ما نبود طالیي مو له قول به و بود روشددن خیلي ا  قهوه ا تاب تو ام خا  آف
 که هم پرهام.زدم لبخند و کردم خودم موها  به نگاهي من.شدددن مي طالیي

 .کرد بلندم و گرفت دستمو امودید خنده
 بیا نازو مکن تو بال ر*ق*ص سبک ا 
 باز  شعبده طرب ر*ق*ص در که تو

 ما محفل از مرو صفا و عشق گل ا 
 ناز  گل هر از تر شاداب که تو
 بنازم تمنارو باغ گل نو بنازم رعنارو تو باال  و قد

 همونطور.ر*ق*صوند خودش با و گرفت دستمو پرهام.بر*ق*صم شد نمي روم
 :خوند مي هم
 توانم و تاب من دل از ببر  فریبا تو بر*ق*صي چو
 جانم و دل بر ه*و*س برق بَکني تمنا ز خرامي چو

 خیالي و خواب مگر پریزاده تو گریز  چو نگاهم ز
 وصالي امید از تر شیرین که تو بخرامي گر، شبت چو
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شو معني سه اونو که همین اما.فهمیدم نمي زیاد شعر شم خوند مي من وا  خو
 ازمون ،هم پرهام ام،مامان عمه.ر*ق*صددیدن کردم شددروع هم بعد.اومد مي

 عالقه شروع ماجرا اون شاید.بود آلبومم عکس اولین که هموني.گرفت عکس
 .اش کودکانه نوع از البته. بود پرهام به ام

 بدیلت زندگي شریک به باز  هم یه جا  به برام پرهام ، شدنم بزرگ با کم کم
 مي کار کجاسددت؟چي اون االن اینکه به کردن فکر با هارو لحظه تمام و شددد

 يم سپر  نه؟ یا کنه مي فکر من طوره؟به چه زنه؟حالش مي حرف کي کنه؟با
 .کردم
 پرهام و بودم بود،من بعد ماه سدده مال که بعد  عکس تو .زدم ورق رو آلبوم

 خواهر)سددهیل و ،سددیما،سددینا،سددبحان(پرهام خواهرها )ناز ،پر  ،پردیس
 !بود کرده سرش چادر پرهام عکس اون تو (.برادرهام

شتیم بگیریم عکس اینکه از قبل شک قایم دا  بود قرار اسین.کردیم مي باز  مو
 قایم برا  جایي دنبال سددردرگم هنوز من و بودن شددده قایم همه.کنه پیدامون
 کهاین از قبل ،اما کنه قایمم مامانم که آشددپزخونه تو  رفتم.گشددتم مي شدددن
 :زد صدام پرهام بکنه کار  مامان

 .گرمکن آب زیر بیا سارا -
 اونجا؟ رفتي طور  چه تو -
 .بیا دیوار کنار از -
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 امانمم. بود آشپزخونه کنج تو و داشت قرار بزرگ پایه چهار یه رو  گرمکن آب
 وسددیله همه اون بین و بود گذاشددته زیاد  ها  پرت و خرت پایه چهار زیر

 :گفتم ترس با. نبود پیدا پرهام
 .بینمت کجایي؟نمي -

 :گفت زدو کنار خودش رو  از چادرو
 .بیا بدو. اینجام -
 زیر رفتم کمکش با. کرد دراز طرفم به ودستشو شد بلند بود نشسته که جایي از

ستم کنارش. گرمکن آب ش شید چادرو و ن  لحظه چند. دومون هر سر رو  ک
 :گرفت مي مارو سراغ مامان از آشپزخونه تو اومد سینا بعد

 بشه؟ قایم اینجا نیومد کس ،هیچ مامان -
 بگرد بدم؟خودت لو جاتو اومد مي خوشددت بود ، شددده قایم خودت اگه -

 .کن پیداشون
سک یه لحظه همون سیله زیر از سو ستم مي.بیرون اومد ها و شم جیغ خوا  بک

 گذاشت اشو دیگه دست اشاره دهنم،انگشت رو  گذاشت دستشو پرهام که
شو رو  شو لبا شم ساکت که یعني.داد تکون سر سک.نگم چیز  و با  سو

 هنوز سددینا.زدم مي پا و دسددت اونجا از فرار برا  من و طرفم اومد مي داشددت
 و کرد ندم،ب*غ*لم لو خودمونو من اینکه برا  وپرهام بود خونه آشددپز تو 

شوند شو اما.خودش پا  رو  ن ست شت دهنم رو  از د سک.برندا  کنار از سو
فت و زد دور پرهام پا  گاه پرهام.ر بت ن هامو کرد بهم آمیز  مح  ناز ومو
 .بیرون رفت سینا.کرد

 :گفت آروم گوشم در پرهام
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 مه سوسکه اون.ها کنه مي پیدامون بکشي جیغ اگه.دارم بر دستمو خوام مي -
 .رفت دیگه

 .برداشت دهنم رو  از دستشو هم اون.دادم تکون فهمیدن   نشونه به سرمو
 د بع دور.بیرون اومدیم خودمون و کنه پیدا مارو نتونسددت کسددي باز  آخر تا

 کرد مقای سهیل ها  کتاب کمد تو  منو بذاره،پرهام چشم بود سهیل نوبت که
 در پرهام.نخورم تکون جام از سددراغم نیومده خودش تا کرد سددفارش بهم و

 .رفت و بست کمدو
 اخلد اومد کسي کردم احساس.بودم ترسیده حسابي و بود تاریک و تنگ کمد
 :افتادم وگریه کمد در به زدم.کنه پیدام سهیل که نبود مهم برام.اتاق

 .کنین باز درو.بیرون بیارین منو -
 عصباني.کرد مي نگاهم داشت شده گشاد چشما  با سهیل. شد باز کمد در

 :گفت شدو
 بیاشددن؟ مي پاره گي نمي کتابام رو  کني؟نشددسددتي مي کار چي اینجا تو -

 .ببینم بیرون
 :گفت و گردنم پشت زد یکي. بیرون آوردم و گرفت دستمو

 .ببینم برو بدو -
 ختمری مي اشدددک حرفي کوچکترین با.لوس و بودم تغار  ته. گرفت ام گریه

س دیوار کنار پذیرایي تو  رفتم. بخورم هم کتک اینکه به برسه چه ش  وگریه تمن
 .میخوند نماز داشت پذیرایي تو ام عمه. کردم
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 و بود زیرک خیلي. شددد مي پیدا آخر  همیشدده.پرهام جز بودن شددده پیدا همه
 را ب سهیل که بودم خوشحال.کرد نمي تصورشو کسي که شد مي قایم جایي

 يم َسَرکي یه پذیرایي تو اومدن مي نوبت به همه!خوره مي حرص کردنش پیدا
شیدن ست اوجا ببینن ک شت دوباره دیدمش تا اومد که سهیل.نه یا ه  نم ردگ پ

 :گفت و داد تکون سر  سهیل.شد بیشتر ام گریه و گرفت سوز
 !مونده کجا رهپس این ببین پاشو بگیر  آبغوره بشیني اینکه جا  به!دیوونه ا  -

 .نبینه هامو اشک دیگه که برگردوندم سرمو و ندادم جوابي
 لحظه یه.گشددتن مي دنبالش هم وعمه مامان حتي.بودن شددده کالفه همه دیگه

 اون گشددت،پس مي پرهام دنبال داشددت عمه اگه:کرد خطور ذهنم به فکر  یه
 !خوند؟ مي نماز عمه چادر با داشت که بود کي

 دهخن از بود نزدیک.دیدم چادر پایین از سددفیدشددو شددلوار شدددم دقیق که کمي
 و یرایيپذ تو اومد سیما.نکنه شک کسي که کردم کنترل خودمو اما بشم منفجر
 :گفت و کرد نگاه پرهامو کم یه.انداخت نگاهي

 !نشده؟ تموم نمازش حاال تا موقع اون که کیه این -
 اش خنده پرهام.کرد بهش نگاهي برگشددت.کرد شددک که بیرون بره خواسددت

 سرش از چادرو دفعه یه سیما.خورد مي تکون ازخنده هاش شونه و بود گرفته
 :زد داد و کشید

 .کردم پیداش ها بچه -
 امانم.کردن تعج  کرده کار چي پرهام فهمیدن وقتي و پذیرایي تو دویدن همه

 :گفت و آورد رو دوربین رفت بود اومده خوشش پرهام ابتکار از حسابي که
 !رکا سر گذاشته مارو طور چه بچه الف یه. بگیرم ازتون عکس یه شد الزم -
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 وصداش. مامانم نبود،جز من به حواسش کس هیچ. بگیرن عکس نشستن همه
 :گرفت مي سراغمو که شنیدم

 کجاست؟ سارا پس -
 :گفت حرص با سهیل

 .یرهگ مي آبغوره پذیرایي تو نشسته ابرو،رفته چشمت باال گفتم بهش -
 .بیارش دنبالش برو -
 !کي؟من؟عمرا   -
 .زندایي رم مي من -

 :گفت و نشست کنارم. اومدش بعد لحظه چند.بود پرهام صدا 
 .توان منتظر همه.بندازیم عکس بریم بیا -
 .نمیام.زد منو سهیل -
 مدشک تو  تورو که بود من تقصیر گم مي بهش.دیگه داداشته.نداره اشکال -

 .کردم قایم
 :گفت مهربوني با و کرد پاک اشکهامو.شد سرازیر هم اشکم ها  قطره آخرین

 .دارم دوست که من،من خاطر به. دیگه نکن گریه -
 ها بچه ما.بقیه پیش حال تو  رفتیم.کرد بلندم و گرفت دسددتمو.کردم نگاهش

 : گفت و پرهام دست داد آورد چادرشو عمه.نشستیم هم کنار
 .چیه عکس این حکایت شه معلوم که بگیر اینو -

 .گرفت عکسو مامان سرشو انداخت چادر هم پرهام
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ستم سجد از اذان صدا  که کنم نگاه رو بعد  عکس خوا  بلند امون محله م
 سربه دش تمام که نمازم.گرفتم وضو رفتم و کمد تو گذاشتم بستم، آلبومو.شد

 :کردم درددل خدا با و گذاشتم سجده
یا خد -  مال دیگه اون.کنم تحمل کن کمکم.دوني مي دردمو خودم از بهتر ا

ست،هیچ من ست.داره زن حاال اون خدایا.نبود من مال هم وقت نی ست در  نی
 ناجور فکرها  نذار. کنم گ*ن*ا*ه نذار.باشددده دار زن مرد یه دنبال چشددمم

 .کنه پر ذهنمو
شم مي خجالت ازت  فکر هم شدن پرهام دوم زن به حتي اما گم مي اینو که ک
 دچن از بعد ها قصه و ها فیلم تو مثل قراره شاید گم مي خودم به اش همه.کردم
شه من مال پرهام باالخره وقت ست چقدر. ب ش نازا لعیا امیدوارم که شدم پ  هبا

 !سراغم بیاد شده که هم بچه داشتن خاطر به وپرهام
 نای اما.بخشددیم مي کنم اعتراف پیشددت افکارمو اگه کنم مي احسدداس خدایا
 یالع موضوع که روز  از خداجون.است ظالمانه و شرمانه بي خیلي دیگه یکي

شه دنیا به عمرش لعیا شاید گم مي خودم با اش همه فهمیدم رو  اون بعد و نبا
 !پرهام زن بشم من...،من

 ...بده نجاتم.بده نجاتم.تویي پناهم تنها خدایا
 « دوم فصل »

 فامیل تمام.کنیم مهمونشددون بود وقرار بود گذشددته ازدواجشددون از هفته یک
 تو  رو مهموني بودن گرفته تصددمیم بابا و مامان. بودن دعوت هم یک درجه
 که بودم گرفته عزا!کنن اسددتفاده شددهریورماه دلپذیر ازهوا  همه که بدن پارک
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 يم نصیحتم مدام هم شیرین. بشم رو روبه زنش و پرهام با باید طور چه حاال
 : که کرد

 خودتم کن باور.کن برخورد راحت خیلي باهاش.ه ند عذاب خودتو قدر این -
 هیچ شهبا یادت. بیشتر نه دار  دوستش همباز  و فامیل یه عنوان به فقط اونو
 ازدواج.کني خراب تو آینده خاطرش به که نداره ارزشددشددو چیز  هیچ و کس
شبخت و کن شه ثابت خودت به تا شو خو سر هی فقط تو زندگي تو اون که ب  پ

 .ا  دیگه چیزه نه است عمه
فت نمي گوشددم به هاش حرف از کدوم هیچ که خصددوص به.ر  مي این

شه کنارم شوهر نام به مرد  که بود بزرگي خیانت.کنم گفت،ازدواج  به من و با
 برکنمص قدر اون یا نکنم ازدواج اصال   یا دادم مي ترجی !کنم فکر ا  دیگه کس

 ورط چه.بود ه افتاد ذهنم تو لعیا جا  کردن تصدداح  فکر بازم... روز  یه تا
 !باشم؟ نامرد اونقدر تونستم مي

 مامان اومدند که لعیا و پرهام.شدند جمع ما   خونه همه شش ساعت تا عصر
 ته از هم هام عمه تا سه.ریخت شکالت سرشون رو و کرد دود اسفند براشون

 این مامت من و کردند مي تعارف شربت سبحان و سینا!کشیدند ِکل براشون دل
 !کردم مي ِله دستام تو  رو شیرین دست ها لحظه

 سینا.ودنب صمیمي هم با خیلي ولي بود بزرگتر پرهام از سال یک سینا اینکه با
سته پرهام کنار ش شو ن ست شته بود،د  مي باهاش و پرهام   شونه رو  بود گذا

 مي برام پرهام دوسددتي حداقل بودم،اینطور  پسددر کاش.خندید مي و گفت
 !موند
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 خواهرو تمام.کردند مي صدددا و سددر ها بچه و بود شددده شددلوغ حسددابي خونه
ند کرده ازدواج من برادرها  مه.بودم مجرد من فقط و بود چه هم اشددون ه  ب

شتند،حتي سرش که سینا دا  ما   خانواده خاطر همین به. بود دوماهه ،متین، پ
 عموهام،رو  تا دو و هام عمه تا سه ها  خانواده با بود،که نفر هفده تنهایي به

 !شدیم مي نفر  پنجاه رفته هم
 راه تو .پارک بریم که نشددسددتیم ها ماشددین تو  شددددند پذیرایي که همه

شین  و مامان و من!بود شده برون عروس یه خودش که بودند زیاد ها اونقدرما
شین سوار بابا  پرهام  برا و بود کرده زیاد رو ضبط صدا  سینا.شدیم سینا ما

 بوق مدام و ر*ق*صوند مي خودشو ،ماشین پرهام ماشین جلو .زد مي سوت
 .زدند مي دست سینا،هم مهناز،زن و بابا و مامان. زد مي

 خاطر به من و بود غرق خوشددي تو  اون.خورد مي هم به حالم خودم از دیگه
گاه که اومد بدم ازش اونقدر لحظه یه.زدم مي زار اون  به کردم شددروع ناخودآ

 :گفت و گرفت گوششو در بود کنارم که بابا!زدن سوت
 کني؟ سمعکم محتاج پیر  سر خوا  دختر؟مي چته -
 مي دسددت سددوت،دیگه جا  وبه گرفت،ب*و*سددیدمش ام خنده لحنش از

شین.زدم  تو  از شیرین و شد رد کنارمون از زد مي بوق که حالي در عموم ما
 ها  نوه.زنم مي دست دارم که بود خوشحال.داد تکون دست هیجان ماشین،با
 برادر و شددهیاد،خواهر و شددیوا.رفتند مي باال شددیرین کول و سددر عموم،از

 .بودند عمو ماشین تو هاشون بچه و بودند کرده شیرین،ازدواج
 :افتادم شمال به سفرمون زدم،یاد مي دست که همونطور
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 سینا .ساله وسه بیست وپرهام بودم ساله نوزده من موقع اون.بود پیش سال سه
 بود سالش دو موقع اون که آرزو ودخترش زنش، آمنه، و سهیل. بود مجرد هم
شوهر. بودن همراهمون هم سف،  بودن کرده نامزد تازه موقع اون پردیس،که یو
 .بود ما با هم
 که چالوس جاده به بود؛اما نشددسددته خودش ماشددین تو کسددي هر راه ها  اول

سیدیم سف و پردیس!شد عوض جاها همه ر شین تو رفتن یو  و عمه.سهیل ما
شین تو رفتن هم عمه شوهر شین تو پرهام و پریناز و سینا من و ما ما  شوهر ما

 .ام عمه
جازه عمو من، اصدددرار به هامون هم شدددیرین داد ا یاد با ته.ب ب ل  برادر ا

شهرام ستاد هم رو کوچیکش،  دهشونز پریناز و بود ساله ده موقع اون شهرام.فر
 .بودیم ماشین یه تو نفر شش ما و بود سالش

 حرکت بابا ماشین سر پشت فقط و نره تند که کرد سفارش پرهام به کلي ام عمه
نه یل به سددداعتي یک هم پرهام.ک مه م تار ع ما.کرد رف نل اولین به ا  که تو

 مه پایین،پرهام آوردیم رو ماشین ها  شیشه!گاز رو  گذاشت رسیدیم،پاشو
 !کشیدن جیغ به کردیم شروع ماهم و کرد زیاد رو ضبط صدا 

صیدن مي شهرام پرینازو و سینا ست هم شیرین و من و ر*ق*  از و زدیم مي د
 ریادف ترس از ما و رفت مي زیگزاگ ها ماشین بین پرهام!رفتیم مي ریسه خنده

 .زدیم مي
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 ندهران و بود برده خوابشون همه ماشین تا دو اون بود،تو شده صب  سه ساعت
 رسیدیم.زدن دست مشغول و بیداربودیم همچنان ما اما!کشیدند مي خمیازه ها
 :گفت پرهام.بود هم سرازیر  و بود خلوت خیلي که جاده از قسمت یه به
 مي براتون هم توپ آهنگ یه.کنیم پرواز خوایم مي که باشددین آماده ها بچه -

 آماده؟.کنین کیف ذارم
 :زدیم داد همه ما
 ...آماده -

ظه همون مه و پایین رفت جاده لح خت دلمون امون ه نگ.ری قدر هم آه  اون
 به ردک شددروع خواننده.بشددن منفجر باندها بود نمونده چیز  دیگه که بود بلند

 :زدیم فریاد باهاش وهمه خوندن
 اه قصه پر  من عاشق سوار تک تو شم ها ستاره همدم ابرا رو خوام مي گفتي

 شم
 قونهعاش رو زندگي بسازیم بیا هم با گونه بچه ها  قصه و شعر جا  به گفتم

 ها آسمون اوج تا گیریم مي پر عشقیم مرغ پرواز بال دو ما
 ااا تنها و تک غصه با مونیم نمي نیست تا دو ما قل  تو حسرت جا 

 :زدیم داد و بیرون بردیم ها پنجره از سرهامونو.تونل به رسیدیم
 .... ، الاا  ال ال  الاا ، ال ال ال  الااا ، -

 کردن انتخاب نشستن برا  جایي مردها.پاشید هم از افکارم و پارک به رسیدیم
ساط و شتم زیاد  خاطرات پارک اون از.کردیم پهن رو ب  مخود اینکه بدون و دا

 ا  سددداده اتفاق و لبخند و حرف هر با.رفتند مي رژه چشددمم جلو  بخوام
 .اومدن مي یادم و گرفتن مي جون خاطراتم
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 ارک،پ همین تو  که افتادم روز  یاد. میکردند باز  درختها بین بچه تا چند
 دهشدد جمع درخت دور بقیه. بودم رفته باال درختي از بادوم چاغاله کندن برا 

 پرهام دسددتها  تو رو همه من اما. بدم چاغاله بهشددون بودند منتظر و بودند
 .مینداختم

 :گفت کنارمو نشست شیرین
 .ندیده کسي تا کن پاک اشکاتو زود وضعیه؟ چه این -

ضعیتم متوجه تازه شمم. شدم و شمام بود مونده ثابت درختي رو  چ  آب وچ
تاده یه دارم بود کرده فکر هم شددیرین. بود اف  اطراف به سددرمو! کنم مي گر

 :گفتم بهش نگراني با و چرخوندم
 کجاست؟ پرهام -

 :گفت آمیز  تهدید لحن با و هم تو کشید هاشو اخم
 ربطي تو و من به رفته جا مردمي؟هر فضددول تو کجاسدددت؟مگه چه تو به -

 بدجور  حالتو بیار  در باز  مرده موش بخوا  باز اگه خودم جان به.نداره
ما   جد  رو حرفي وقتي من که دوني مي.گیرم مي جامش بزنم،حت  مي ان
ظ  پس.دم تارت موا هت االن همین از بذار.باش رف نده بگم ب  این با تو آی

 جز هیچي زندگیت از که حالي در میر  مي شددده،تو مي ختم کجا به کارات
 و ذلیل و خار اینقدر وقتي تا. همینه لیاقتت.نفهمید  کشددیدن احمقانه انتظار

 مرگ دق تا بخور غصدده و کن گریه اونقدر.حقته این از بدتر باشددي ضددعیف
 ...بشي
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ست مي شک ها  حلقه دیدن با که بگه ا  دیگه چیز خوا شمم،خون تو  ا  چ
 :گفت حرص با و گرفت چشمشو جلو 

 .نکرد  خار بیشترازاین خودتو تا بریم شو بلند! احمق ا  -
سي که پارک،جایي ها  نیمکت از یکي رو  و شدیم دور بقیه کنار از  اروم ک

 :گفت حوصله بي و خسته شیرین.نشستیم نبینه
شا هاتو گریه فقط که من - سته کنم مي تما سته شدم،خودت خ شد ؟ خ  ن

 .يهمیشگ سارا  همون بشي باید بعدش ولي.بگو دلته تو چي هر. بزن حرف
 :گفتم اشو شونه رو  گذاشتم سرمو

 و گیج خیلي.شدددم خسددته وضددعیت این از خودمم.کن دعا برام شددیرین -
 همه.کنم باور تونم نمي اما شددده تموم چي همه دیگه که دونم مي.سددردرگمم

 یه چي همه اول از کاش. بوده خواب اش همه ببینم شددم بلند که منتظرم اش
صال   من و بود خواب شق ا  خواب یه پرهام ازدواج اینکه یا.شدم نمي پرهام عا

 ماجرا  اصددال   اینکه از قبل.بپذیرم هارو لحظه این نخواسددتم وقت هیچ.بود
یاد پیش ازدواجش قت هر ب  رو من جز کسددي اون که کردم مي فکر این به و

 دعا.ادهافت اتفاق واقعا   که حاال به برسه چه.کردم مي گریه عالمه یه کنه انتخاب
 .بیام کنار وضع این با زودتر کن

 يحال در بمیرم ندارم دوست. باشم ضعیف و ذلیل و خار ندارم دوست شیرین
 خاطراتش اما.کنم فراموشددش خوام مي.کشددم مي بیهوده انتظار پرهام برا  که

شته مدام.ذاره نمي شمم جلو  میان ها گذ  چند این شیرین.کنن مي اذیتم و چ
ته گه مرد هیچ به که مطمئنم من.کردم فکر خیلي وق  تونم نمي اون جز ا  دی
 .بپذیرم خودم کنار رو ا  دیگه مرد هیچ تونم نمي.کنم فکر
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 جواب.خیانت یعني این و پرهامه ذکرم و فکر تمام کنم ازدواج بخوام هم اگر
 سدر خوام مي. نکنم ازدواج وقت هیچ گرفتم تصمیم شیرین. بدم چي خدارو
 اب مشددکلم ولي. کنم زندگي تنها همیشدده برا  خوام مي.عمرم آخر ،تا بخونم

ست مي بود سالم ،هجده هفده که موقع همون از مامان.مامانمه  شوهرم خوا
 مپشددت هم بابا موقع اون.بخونم درس تونم مي هم ازدواج از بعد گفت مي. بده
 .کنم ازدواج باید میگه هم بابا حاال ولي. زوده من برا  ومیگفت بود

ستگارهام رو  میتونم کي تا سو یا بذارم عی  خوا سال.کنم بهونه در  که هم ام
 ولي.باشم امان در دیگه سال دو تا که بشم قبول ارشد کنه خدا.شد تموم درسم

 خواسددتگار یه هم پیش چندوقت همین.کن دعا برام کنم کار چي ازاونو بعد
 اضیشونر گریه و التماس با. بودن پسندیده خیلي وبابا مامان که بود اومده برام

 شددیرین. بدم ادامه طور  این میتونم کي تا دونم نمي.بدن رد جواب که کردم
 .کن کمکم
 :فتگ و کرد حلقه هام شونه دور دستشو.کرد مي گریه من پا  به پا هم شیرین

هایي تو که بس از - یال و فکر مدام کني مي سددر تن یاد خ ها.سددرت تو م  تن
 سر وقت که کن شلوغ خودتو دور اونقدر.کن سرگرم خودتو.نباش بیکار.نمون

 .بیهوده ها  کردن فکر به برسه چه باشي نداشته هم خاروندن
شین سال که بخون درس ب شد کنکور تو  حتماَ  ام  یه و بیار  خوب رتبه یه ار
 یداپ خواستگارا کردن رد واسه جدید بهونه یه بعدش.بشي قبول هم خوب رشته

 که بهتره من نظر به البته!کنم نمي قبول دکترا از کمتر بگو مامانت کني،به مي
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 هرشو کاش گي مي وقت اون شد  همزبون بي و شد  پیر وقتي. کني ازدواج
 !بودم کرده

 ددلدر براش تا داشتم رو شیرین که بود خوب چقدر. زدن قدم به کردیم شروع
 وفامیل واسم بودن نشسته هم دور اشون همه.شدیم رد خانواده یه کنار از.کنم

شم خاطرات هجوم مانع که دادم تکون سرمو.کردند مي باز   فهمید شیرین.ب
 :گفت و
سم افتاد ؟ما روز  چه یاد بگو -  مه االن حتي.کنیم مي باز  زیاد فامیل و ا

ست بعید شو عمو زن نی ساط شه آورده ب  این چقدر پرهام مامان که دوني مي.با
 افتاد ؟ روز کدوم یاد ببینم بگو حاال.داره دوست رو باز 
 :گفتم و کشیدم آهي

سال عید - شتیم همه.بدر سیزده روز.پار شه من.کردیم مي باز  دا  برا  همی
شیاء کردن پیدا شکل ا شتم م شته که حیووني از همین برا .دا س بودم نو  تفادها
شیاء جا  به من کردیم شروع"ج" حرف با که بار اولین.کردم مي شته ا  ودمب نو

 نهنگ"بعد دور.نگفت چیز  کسددي و کردن قبول ازم همه"باز  اسددباب جغد"
 دور.نشددد ترفندم متوجه کسددي دور سدده تا و بود زیاد تعدادمون".پالسددتیکي

 اام کردن نگاهم چپ چپ سددبحان و ،پرهام" گچي دارکوب"گفتم وقتي چهارم
 یمونم"گفتم که بعد دفعه.نگفتن چیز  هم اونا.نیاوردم خودم رو  به اصال   من

 همه لحظه چند.چرخید من طرف سددرها همه هیچ، که وسددبحان پرهام" آهني
 که راونقد. خندیدم بقیه از بیشتر خودم.خنده زیر زدند همه بعد و بودن ساکت

 :گفت سینا.افتاد راه چشمام از اشک
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یار  کم - قت یه ن له. و  یکي گچي، دارن،یکي هم تنوعي چه ماشدددال
باب پالسددتیکي،یکي ما   اسدد عد  باز ،حت  خشدددک" بگي خوا  مي هم ب

 آره؟"!شده
 :گفتم پررویي با منم

 خشددک پلنگ مثال  ! بود؟ نرسددیده خودم ذهن به طور چه گي مي راسددت ِا، -
 !شده

 :گفت بود آورده کم که سینا و خندیدن همه باز
 !اندازه مي ُلنگ پیشت قزوین پا سنگ.بابا برم روتو -

 فهمیده درست.کردم نگاهش.کنه مي نگاهم پرهام کردم احساس لحظه همون
شو چقدر. شدیم خیره هم به لحظه چند.بودم ست نگاه شتم دو  که حیف. دا

 لحظه چند اون تو.کنه نگاه چشددمام به م*س*تقیم اومد مي پیش کم خیلي
شتم حالو همین کرد مي نگاهم هربار.شد زیرورو وجودم انگار کوتاه  قلبم. دا

 !گرفت مي درد ام معده خوشحالي و هیجان شدت از و ریخت مي
ماش از تونسددتم نمي ماش به طور همون.بکنم دل چشدد  شدددده خیره چشدد
هام.بودم گاهشددو زود پر ید ن ما دزد  خودم به منو وتو بود برده ماتم من ا

 :گفتي و گرفتي نیشگون بازومو یادته؟.آورد 
 .ند  قورت مردمو پسر چته؟ -

 ایدش که دارن؟خاطراتي ارزش برام هم کوچیکي خاطرات چه بیني مي شیرین
ظه همون ها خیلي برا  ما.بشددن فراموش لح ندگي ها همون با من ا  مي ز
 ظهلح شده برده ازش اسمي فقط حتي یا داشته حضور پرهام که جایي هر.کنم
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 خواسددتم مي خدا از همیشدده.کردم ثبت قلبم تو  ذهنم جا  به هاشددو لحظه
سي با پرهام شبخت باهاش که کنه ازدواج ک شه؛اما خو ش وقت هیچ ب صور  وت

 هیچ...  شددیرین.شدده مي خوشددبخت من جز کسددي با اون که کردم نمي هم
 ...شدم عاشقش موقع چه...و طور  چه...چرا نفهمیدم وقت هیچ... وقت
 ریهگ خواسدددت نمي دلم بود،اما گرفته گلومو بغض.بدم ادامه نتونسددتم دیگه
ند.کنم یدم عمیق نفس تا چ یدم رو وهوا کشدد  نمي حرفي هم شددیرین.بلع

 اونقدر.باشددم خودم حال به که دارم احتیاج موقع چه دونسددت مي همیشدده.زد
 .بقیه پیش رفتیم و نشست فرو بغضم تا زدیم قدم

سیدیم که موقعي همون ست هم لعیا و بقیه،پرهام پیش ر ست تو د  اهر از هم د
سیدن شون صورت.ر  رو صحنه این که برگردوندم رومو!بود انداخته گل هردو

 :گفت گر  موذ  با و خندید کوچیکم عمه. نبینم
 !کنین مي خلوت هم با خوب -

ست ستم تو گرفتم رو شیرین د شار ومحکم د شمگ کنار آروم شیرین.دادم ف  و
 :گفت

 .نده گوش هاشون حرف به باش آروم -
شه.شد گوش وجودم تمام شنیدم که پرهامو صدا  اما  بودم، طور همین همی

 حنل با!بده فحش من به بخواد اگه حتي. بگه پرهام که حرف کلمه یه تشددنه
 :گفت بود همراه ساختگي مند  گله با که شوخي

 .دیگه نکنین اذیتمون جون خاله بابا ا  -
شما  به ستمو هم اون.دادم تحویلش تلخي   خنده و کردم نگاه شیرین چ  د

 .گذاشت هم رو هاشو پلک فشردو
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شغول شدو تاریک هوا کم کم  زیاد تعدادمون چون.شدیم شام کردن آماده م
با با ما.بپزه که بود داده آشددپز به رو برنج بود، مان مرغ که رو خورش ا ما  بود،
 :گفت شیرین عموم،مامان انداختن،زن روکه سفره.کرد درست خودش

 .بریز تو رو برنج زعفرون و زرشک بیا.خوبه تزیینت تو سارا -
 و وسعر تازه وقتي همیشدده.کردم تزیین هارو وبرنج پیشددشددون رفتم اجبار به

 عروس اسم زعفرون،اول با ها دیس از یکي رو  کردیم مي مهمون رو داماد 
 هک بود ا  ایده این اما.بکنم کارو این نداشددتم دوسددت.نوشددتیم مي رو وداماد
 بود سددخت قدر چه!بود شددده عادت جور یه موقع اون واز دادم خودم بار اولین

سم باید که شتم مي پرهام کنار رو ا  دیگه کس ا شه.نو شق به همی  یه هاینک ع
 مي کارو این دامادها و عروس همه برا  بنویسددم، پرهام و خودم برا  روز 
 ...حاال اما. کردم

 :نوشتم بود، سختي هر با
P.L 

 : گفت خوشحال و کرد بهش نگاهي.پریناز به دادم رو دیس
 .بنویسم خودت واسه روزا همین انشالله.نکنه درد دستت -

گاهش فقط ند  نتونسددتم حتي.کردم ن ناز.بزنم لبخ  و دبر رو دیس هم پری
 :گفت و جلوشون گذاشت

 .ها است دفعه یه همین که کنین کیف خوب.شده تزیین سفارشي این -
گاه هارو برنج رو  هردوشددون ند ن ند پرهام.کرد  چیز  و زد قشددنگي لبخ

 :گفت لعیا اما.نگفت
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 کرده؟ درست کي!مزه با چه -
 سارا -

 :گفت زودتر پرهام.کردند نگاه من به هردوشون
 .نکنه درد دستتون -
 .کنم مي خواهش -

 :گفت هم لعیا
 است؟ دفعه یه همین فقط چرا ولي.جالبه خیلي -

 :گفت پریناز
ست مختص تزیین مدل این چون -  دوماد  عروس هر برا  هم اون که.سارا
 .نویسه مي بار یه

 :وگفت زد من به چشمکي لعیا
 .کنم جبران شالله ان.ممنون -

 رامب تونه نمي وقت هیچ دیگه خودش خاطر به نداشددت خبر.شددد گرفته حالم
 ِمن.کرد مي جا همه دل تو خودشو زود و بود گرمي خون دختر ولي.کنه جبران
 !پرهام جمله
 نشددسددته هم کنار ها زوج همه.شدددن خوردن مشددغول وهمه شددد کامل سددفره
 دستیش ب*غ*ل با کسي هر!بودیم شده جفت هم با که هم شیرین و من.بودن

 دوتا اون پیش حواسددم و هوش زدن،همه حرف جا  به من اما. زد مي حرف
 :دمشنی رو پرهام صدا  که خودم تو رفتم باز.میزدن لبخند هم به مدام که بود

 بدین؟ رو نوشابه شه مي -
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 و ودنب حواسش کس هیچ اما.نبود خاصي کس با صحبتش رو .کردم نگاهش
 هدیگ بار یه پرهام!چرخید مي سددفره دور که بود دیگ ته دیس به ها توجه همه
 کرد رتشک.دستش دادم و برداشتم رو نوشابه من.نشنید کسي باز گفت،اما هم

 :گفت و
 .فهمید سارا فقط -
 یدبا سددارا فقط چرا آدم همه این بین گي نمي انصدداف، بي آخه گفتم خودم با

 تا هد دارم گوش بیاد،دوتا صدات تا توئه؟ به من حواس تمام دوني بفهمه؟نمي
 ل  من.دارم نگه گوشددم تو همیشدده واسدده صددداتو که کنم مي قرض هم دیگه

 درکم وقت هیچ که افسددوس.میشددم زنده بزني صدددام تو باشددم،اگه که گورهم
 .نفهمید  احساسمو و نکرد 

سایل طرف رفتیم جوونا شام،ما از بعد  که ایياون.کنیم تفری  کمي که باز  و
شتند بچه شون پچه که سرسره طرف رفتند دا  مجرد ای که هم بقیه.کنن باز  ها

 شددتربی که بود هم زمیني فلک و چرخ یه. باز  تاب رفتن بچه بدون یا بودن
 .سراغش رفتن زیاد  تعداد و داشت دار طرف
 رومآ خیلي و نشستن هم رو  روبه دونفره تاب یک رو  رفتند هم لعیا و پرهام
ست مي دلش شیرین.خوردند مي تاب  اما.هبقی پیش فلک و چرخ تو  بره خوا
 .شدیم جدا هم از طور  این و دادم ترجی  رو نفره تک تاب من

 :ها گذشته تو  رفتم زود خیلي و نشستم تاب رو 
 عمو خونه همه.رفتم مي راهنمایي مدرسه بود،اما سالم چند دونم نمي درست

یل ماع عدازظهر.داشددتیم کوچیکم،دعوت ،عمو اسدد نه دم پارک رفتیم ب  خو
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 کردن مي باز  سرسره بقیه و بودم نشسته نفره تک تاب رو  من هم باز.اشون
 .خندوند مي منوهم اشون خنده صدا  و

سید پرهام ست من کنار  تاب تنهام،رو  دید وقتي و ر ش سه از هم با.ن  و مدر
 پرهام و گذاشددتیم مسدددابقه هم با. خوردیم مي تاب و میگفتیم هامون درس
 لحظه هر کردم مي احسددداس که رفت مي باال اونقدر. گرفت اوج زود خیلي

 :گفتم مي بهش مدام. افته مي پرهام و شه مي وارونه تاب
 .اه افتي مي نکن طور  این.برد  تو دارم قبول بابا.خدا تورو بسه پرهام -

 :گفت و خندید پرهام
 .مونده هم کاریش اصل حاال تازه.دلي کم اینقدر چرا.نترس -

 :کشیدم جیغ من و پایین پرید تاب باال  از لحظه همون
 .پرهااااااام -

 :فتگ کردو نگام پیروزمندانه و ایستاد شد بلند.زمین رو  نشست پا جفت
 .نشد هیچیم دید  -
 .ما پیش بیا سارا -

 که بود مهر  عمه آخر بچه منان. َپروند ذهنم از خاطراتمو که بود منان صدا 
 نوم داشددتن وهمه بودن داشددته نگه رو فلک و چرخ.بود بزرگتر من از سددال پنج
 مشددکوک بهم که کردم مي توجی  موندنمو تنها جور  یه باید.کردن مي نگاه
 :گفتم و زدم زورکي لبخند.نشن

 کنین؟ مي دعوت هم مهمون اونوقت.ندارین جا خودتونم واسه شما -
 !نداره صفا شما بدون.شینیم مي مهربونتر کم یه.بیا -
 .پیششون ورفتم اومدم پایین تاب از
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 بقیه همراه منم بعد دقیقه چند.نشددسددتم من و کرد باز جا خودش کنار منان
 حسابي و چرخوندن مي رو فلک و چرخ هم با همه پسرها.خندیدم مي داشتم
 .کشیدیم مي جیغ ذوقمون از هم دخترها ما.کردن مي تندش

 رفتهگ هم سرگیجه که من! بودیم گرفته تهوع حالت ،همه شدیم سیر که باز  از
. دشددد من همپا  و کنارم اومد منان که بزرگترها پیش میرفتیم داشددتیم. بودم

 :گفت گوشم در دید، رو منان تا شیرین
 !بگذره خوش -

 :گفت منان رفت که اون.شیوا خواهرش، پیش رفت هم بعد
 برمیاد؟ من از کمکي شده؟ چیز .این گرفته خیلي وقتیه چند -

تار یعني.برد ماتم قدر من رف نان که بود تابلو اون کاو رو م  ؟نميبود کرده کنج
 :واداشت حرف به رو منان سکوتم.بگم باید چي دونستم

 بدونید ولي.نیسددت محرم شددیرین   اندازه به شددما برا  کس هیچ دونم مي -
 .خدمتم در من داشتین کار  هروقت اگر

 .عمه پسر ممنونم -
 این در زدن حرف به تمایلي فهمید وقتي بره؛چون خواسدددت نمي دلش انگار
 :گفت و کرد عوض رو ندارم،موضوع مورد

 له؟ب. بودین آخر سال امسال نکنم اشتباه کردین؟اگه کار چي رو دانشگاه -
 .درسته بله -
 بودین؟ نکرده شرکت ارشد برا  -
 .کنم مي شرکت دفعه این ولي.نه -
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 دارین؟ دوست ا  رشته چه -
 .نیست بد بشه بیوشیمي اگه ولي.کنه نمي فرقي -

 :مردها سمت رفت و گفت هم اشو جمله آخرین.بقیه پیش رسیدیم
 .باشین موفق امیدوارم -
 .طور همین هم شما -

 رآخ به بود، آور شاد  پرهام برا  قطعا   و زجرآور من برا  که ش  اون باالخره
 .دادن رضایت رفتن به همه و رسید

 « سوم فصل »
شو شریک پرهام فهمیدم که شبي اون از  ونمت نمي دیگه و کرده انتخاب زندگی

 اون.کشددید مي طول سددال صددد   اندازه برام لحظه کنم،هر فکر بهش آزادانه
 خوابم فکرش بدون اصددال  . نکنم فکر بهش بود محال خواب از قبل ها وقت
شتم اجازه دیگه اما.برد نمي  هچ اینکه.دارم نگه ذهنم تو دارو زن مرد یه فکر ندا
 .معضل یه بود شده خودش کردم مي کارو این باید طور

 رو ماه چند بوداون جور هر.خوندم مي هم کنکور برا  روزم،باید و حال اون با
 ومن وقت هر بودم،پرهام دانشگاهي پیش که موقع اون.دادم کنکورو و گذروندم

 هی بتونم اول سددال همون تا بخونم درس خوب که کرد مي سددفارش بهم میدید
 کردم،با مي کار  هر کردنش راضددي برا  که هم من.بشددم قبول خوب رشددته

 .شدم قبول شناسي زیست و خوندم مي درس وجود تموم
سي نوبت حاال و صیحت و توصیه ا  ذره از دریغ اما بود شده ارشد کارشنا  ن

 ...پرهام از
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شد کنکور که روز  شتم، ار  همنب تو کنکور.امتحاني حوزه به برد منو سینا دا
سترسم افزایش و سرما باعث میومد، که برفي و بود ماه شد ا  چند حوزه، تو. می

 .کردم پیدا صندلیمو تا کشید طول ا  دقیقه
. ودمب نشسته لحظه آخرین تا من اما.رفتند و شدند بلند کنکور وسط ها خیلي
 ات کردم التماس بهشددون کشددیدند، دسددتم از رو نامه پاسدد  برگه وقتي حتي

 .کنم پر رو بودم کرده حل که سوالي آخرین گزینه گذاشتند
 یگشتمم سینا دنبال. اومدم بیرون جلسه از شدید  درد گردن با کوفته، و خسته

 :زد صدام نفر یه که
 .خانوم سارا سالم -

 :گفتم و کردم سالم تعج  با! بود منان
 میکنید؟ چیکار اینجا شما -
 يول بود، ایسددتاده اینجا پیش دقیقه چند همین تا.اومدم خانوم شددیرین با -

 .ماشین تو رفت و شد خسته
 کجاست؟ سینا پس -
 .بفرمایید. رفت دید که مارو. بود اینجا هم اون -
ست با شاره سمتي به د شون بچه منتظر که جمعیتي بین از. کرد ا  دند،ردبو ها

 :گفت منان. ماشین طرف رفتیم و شدیم
 بود؟ طور چه -
 .باشم نزده غلط فقط امیدوارم. نمیدونم -
 .باشین زده درست رو همه که شاءالله ان -
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 درو. ودب داده تکیه صندلي به سرشو ماشین، عق  شیرین. ماشین به رسیدیم
 :گفت استرس با. باال پرید کردم باز که
 شد؟ چي -
 .میاد شهریور نهایي جواب. نیست معلوم که حاال. بابا هیچي -
 مرده؟ کي است زنده کي موقع اون تا دیر؟ اینقدر چرا -
 .بشینم میخوام اونورتر برو. ام زنده من ولي دونم نمي تورو -

 :گفت و نشست صاف جاش سر
 .بشین جلو برو -

 :گفتم و فهمیدم منظورشو
 .بشین برو خودت. ها زشته خیلي کارت -
 .نمیرم -
 .میشینیم عق  تایي دو خوب -
 !بشینیم عق  دوتامون که آژانسه مگه. بکش خجالت -

ستگیره هم بعد شیدش و گرفت درو د سته تا ک ش جلو  که منان. شد ب  ینما
 راجبا به هم من. بشددینم کرد تعارف و کرد باز برام رو جلو در بود، ایسددتاده

 .افتادیم راه و نشستم
 :گفت ِکدرمو  ِشیرین راه بین

 !ها سبهمیچ خیلي پیراشکي با داغ شیرکاکائو یه سرد، هوا  این تو منان، آقا -
 .البته بله -

 :گفتم و کردم نگاه شیرین به برگشتم
 دیگه؟ تو مهمون -
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 .بکني جیبت تو دست نباید که باشه باهات مرد وقتي من؟ چرا وا -
 .دختر پررویي چقدر دیگه تو -

 :گفت و نرفت رو از شیرین
 .رویي کم زیاد  تو. نیستم پررو من -

 منان که بودیم خوردن حال در. شدددیم پیاده و داشددت نگه تریا یک کنار منان
 :گفت

 .داره کیف باز  برف برف، این تو -
 :گفتم بشم خالص وضعیت اون از اینکه برا 

 کنم باز  برف اگه. باشدده کوفته و خسددته من مثل که آدمي برا  نه ولي. بله -
 .میشم مریض حتما
 :گفت بود خورده ذوقش تو حسابي که بیچاره منان

 .دیگه فرصت یه برا  باشه شاءالله ان پس -
??? 
. نبود خیالم عین من اما بودند تاب و ت  در همه. بود مونده عید به هفته یک

 و رفتم زور به مامان، ندادن گیر برا  هم رو عیدم لباس. نبود مهم برام هیچي
 مخالفت کامال من اما. برند مسددافرت میخواسددت دلشددون اینا مامان. خریدم

 .کردم
 نمیخواسددت دلم. میشددد بحثم مامان با مدام دیدني، عید و بازدید و دید برا 

 دوازده بود، کندني جون هر به. رفتم رو جایي چند مامان زور به اما برم جایي
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 .بود متأهل پرهام که بود بدر  سددیزده اولین. شددد بدر سددیزده و گذشددت روز
 .میکردم دق داشتم

شه شق همی  اما .هستم پرهام کنار روز کل میدونستم چون بودم، بدر سیزده عا
 .بود کنارش لعیا دیگه بعد به حاال از

 منان سمت میداد هل منو مدام شیرین. بودیم هم کنار فامیل کل معمول، طبق
 مدام بودم، ندیده خیر  عاشددقي و عشددق از که من اما. بزنم حرف باهاش که

 ...افتادم گیر فامیل و اسم موقع باالخره ولي. میرفتم طفره و میکردم فرار
شند یار دو دوبه همه شد قرار سابقه و ب  نم،نمیک باز  که بگم اومدم تا. بدند م

 :گفت و داد منان دست کاغذ  و خودکار شیرین
 .بشین یار سارا با شما -

. انداخت من به نگاهي و گرفت شددیرین از خودکارو و کاغذ خجالت، با منان
 از ب! فاصددله با ولي نشددسددت نزدیکم اومد و شددد بلند. انداختم پایین سددرمو
شت تنهایي بکنم، بهش کمکي من اینکه بدون منان و شد شروع  ال ج. مینو

 !بود ماهر خیلي اشیاء نوشتن تو من، برعکس که بود این
 رو  خودکار با. بود کرده گیر حیوون رو  و بود نوشته رو همه"  هد"  حرف سر

شونیش شون همه. انداختم بقیه به نگاهي. نمیومد یادش اما میزد پی  هم وت سر
نار و بود گه گوش ک مدی ند پچ پچ ه ند مي و میکرد یا و پرهام. نوشددت  هم لع

 .بودند نوشتن غرق حسابي
. کردم منان به نگاهي دوباره. درآورد حرصمو خندونشون صورت چرا نمیدونم

شت هنوز ساس. پرسید نمي من از اما میکرد فکر دا شه خجالت کردم اح  میک
 :تمگف آروم گوشش کنار و شدم نزدیک بهش کمي. سوخت براش دلم. بپرسه
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 !َهم*س*تِـدر -
گاه که کرد نگاهم خوشددحالي با چنان  نفهمیدم! کشددیدم عق  سددرمو ناخودآ

 اومده حرف به باالخره اینکه از یا بود حیوون اسددم فهمیدن از خوشددحالیش
 !بودم

 :گفت هیجان با نوشت حیوونو اسم تا
- stop  .باال خودکارها! 

 :گفت غرور با منان. پا هشت یا بودند نوشته هدهد یا حیوون اسم برا  همه
 .هم*س*تر... ننوشته کس هیچ نوشتیم ما که اون -

شون همه ش شون طور چه که بودند ناراحت و اومد خو شتند اینو خود  لعیا. ننو
 :گفت

 .تکه هم نوشتیم ما که اوني -
 ندهخ با دید، منتظرمونو ها  نگاه که لعیا. کردیم نگاه لعیا به تعج  با همه

 :گفت
 !هیوال... نوشتیم ما -

 قبول ازشددون که بود شدددده بحث! خندیدم هم من حتي. خنده زیر زدند همه
 :گفت دفعه یه پرهام. نه یا بکنیم

 ... سارا که موقع اون طور چه -
 .هبگ میخواد چي ببینم که دهنش تو زدم زل. کرد ی  بدنم گفت اسممو تا
شت مي گچي یابو و پالستیکي جغد همش...  -  ما هب. میکردین قبول ازش نو

 شدین؟ سختگیر رسید که
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 دندش راضي میگه، راست پرهام میدونستند خوب که بقیه. زدم لبخند  زور به
 وت زد حرفش اما بردم مي لذت باز  از داشددتم تازه! بدن بهش امتیاز پنج که
 .میشد زنده برام داشت روزها اون خاطرات. پرم

 و کرد من به نگاهي منان. بگه باز  برا  رو حرفي که بود رسیده منان به نوبت
 :گفت

 بگیم؟ رو حرفي چه -
 :گفتم و انداختم باال ا  شونه. نداشتم دماغ و دل

 .بگین دارین دوست هرچي. مینویسید شما که اشو همه -
 :شد بلند سبحان صدا 

عارف الکي - نه این به. نکنین ت ید؟ فکر دارین بهو  گینب حرفي یه زود میکن
 .دیگه
 :گفت تفاوتم بي من دید که منان

 " سین"  حرف با -
 :شد نوشتن مشغول سریع و

 سارا: اسم
 سهیلي: فامیل
 ماا نوشددت مي تند و تند منان! بود منان خود فامیلي"  سددهیلي." بود برده ماتم
 تهنوش رو همه. انداختم منان برگه به نگاهي. داد رو باز  توقف اعالم اول سینا
 .بود

سي اولین سم رمز متوجه که ک شته منان که فامیلي و ا . ودب شیرین شد، بود نو
 :ببنده دهنشو نتونست البته که
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 . ِمنان که هم سهیلي ساراست، که سارا. سهیلي سارا. حال با چه وا  -
 هب لبخند منان. کردند نظرهایي اظهار و افتاد هاشددون دوزار  هم بقیه کم کم
 گهدی. کشیدم مي نشون و خط شیرین برا  هم من و میداد گوش نظرات به ل 
 .کردیم تموم رو باز  و شدیم خسته کم کم

 :تمگف عصبانیت با و گرفتم نیشگون بازوشو. نشستم شیرین پیش
 نشددیری زد، دلمو بدجور  شددیرینیش که نکني کاریا شددیرین این از دیگه -

 .خانوم
 :گفت درد از ناشي اخم با و مالید بازوشو شیرین

ستت - شکنه د صال نه. نامرد ب ست ا شکنه من د . تلیاق بي. نداره نمک که ب
 .کرده گیر تو پیش گلوش که منان حیف

 واسدده خود  بي. نمیکنه گیر جایي اون گلو  نریز  زیاد  ِکدددددرم تو اگه -
 تو اونوقت میاد بدش من از بیچاره اون شدداید اصددال. میدوز  و میبر  خودت

 .میذار  منگنه تو اونو
 :گفتم و نذاشتم که بگه چیز  یه کرد باز دهنشو

 ینا. چاه تو افتادم خودم طناب با بار اون.نکن هم درگیر رو منان و من اینقدر -
 .مینداز  طناب برام دار  تو دفعه

 ندار ؟ بهش احساسي هیچ تو یعني -
 :گفتم قاطع و محکم

 .نه -
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ید دید ؟ چه خدارو. ندار  االن -  مند عالقه هم به دیگه وقت چند شدددا
 .شدین

 فکر به. ننک پیله اینقدر دیگه هم تو. کنم تکرار بار دو رو اشتباه یه خوام نمي -
 من میکنه فکر و میفته اشددتباه به تو کارها  با که کن فکر منان به نیسددتي من

 .دارم توجه بهش
 :گفت و داد تکون سر  تأسف با شیرین

 .کنه خیر به عاقبتتو خدا -
 بي روزهام. شددد شددروع کار  بي روزها  دوباره و شددد تموم هم بدر سددیزده

شد سپر  هدف صله بي روز هر و می شدم تر حو صله طرفي از. می  انجام حو
 هم مامان. میکرد خرد اعصددابمو بیکار  هم طرفي از نداشددتم، رو کار  هیچ

 .میزد ازدواج از حرف میومد، چپ میرفت، راست که
 که بشددم قبول کنکور میکردم خدا خدا. میشدددم دیوونه خونه اون تو داشددتم
 ماه نجپ باالخره. کنم فراموش پرهامو بتونم بلکه بشه، گرم سرم سال دو حداقل
 ...رسید راه از شهریور و شد سپر 

 «چهارم فصل »
 ایتسددد تو رفتم اسددترس کلي با. بشددده اعالم کنکور نتیجه بود قرار روز اون

شد و بود شلوغ سایت. کردم وارد رهگیریمو کد و سنجش سازمان  هنتیج نمی
 مهه اول از شدم مجبور و شد بسته خود به خود سایت صفحه بار چند. دید رو

 .کنم طي رو ورود مراحل
 ونچ سیما. بودند شده عصبي حسابي و بودند نشسته کنارم هم سیما و مامان

یدونسدددت یاد، کنکورم جواب روز اون م مده م نه بود او  قول به که امون خو
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 ام امهکارن صفحه ساعت نیم از بعد! کنیم تقسیم باهاش احساساتمونو خودش
 ...شد باز

. شیدمک جیغ خوشحالي از.شیراز دانشگاه بیوشیمي، بود نوشته صفحه وسط
 لحظه یه. میچشددیدم رو خوشددبختي طعم مدتها از بعد. درمیآوردم بال داشددتم
 .سیمارو لحظه یه میکردم، ب*غ*ل مامانو

ش کنکور نتیجه که افتادم روز  اون یاد. شد بلند تلفن زنگ صدا  سیمکار  نا
 دهشدد باز ته تا نیشددم. زد زنگ برام که بود نفر  اولین پرهام و بود شددده اعالم

 !تلفن رو پرید سیما گوشي، سمت برم اینکه از قبل.بود
 ذاشتگ گوشي دهنه رو  دستشو ،" بفرمایید"  گفت، و برداشت رو گوشي تا
 : گفت لبخوني با و
 ! ِمنان -

شنگم دنیا . شد گرفته حالم  ادافت یادم. رفت وجودم از شاد  و شد خراب ق
 من به یادش که خرمه و خوش جونش لعیا با اونقدر و متأهله دیگه پرهام که

 .نمیفته
 :گفت گوشي پشت سیما

 سارا؟ -
 عمدا هم سددیما. بیرون رفتم من بگه که کردم اشدداره دسددت با آورد، اسددممو تا

 :گفت
 .برسونید سالم. بهش میدم رو گوشي. نشسته من کنار جا همین -

 :گفت و گذاشت گوشي دهانه رو دستشو
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 .زشته بزن حرف بگیر نیستي؟ بگم چي برا  -
 :کردم سالم و گرفتم دستش از رو گوشي اکراه با
 .منان آقا سالم -

 :گفت صمیمي و گرم خیلي
 خوبه؟ حالتون. خانوم سارا ماست، از سالم -

 :گفت معمول تعارفات از بعد
شید - ستم مي...شدم مزاحم که ببخ شته چي بپرسم،نتیجه خوا  که  ا شد؟ر

 نه؟ یا شدین قبول داشتین دوست
 .شدم قبول بیوشیمي همون.بله -
 کجا؟ -
 .شیراز -
 .باشه راه ساعتي ده کنم فکر شیراز تا اینجا از.سالمتي به -
سته - ست مهم زیاد ولي.در سي برا . نی شنا سه تهران کار  یه. هدیگ امه بودم،ب

 .نیست بد کنم تجربه هم رو خانواده از دور  کم
 شیراز؟ برین قراره روز  چه -
 .نامه ثبت روز دیگه هفته شنبه سه -
 گردین؟ برنمي دیگه برین که شنبه سه -
 ناآش هم شهرش با که خوبیه فرصت.هاست کالس شروع بعدش هفته یه.نه -

 .بشم
 رین؟ مي تنها -
 .میان باهام اش بچه و زن و ،سبحان نه -
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 :فتگ احتیاط با خیلي هم بعد و کرد سکوت کمي.بود مردد چیز  گفتن برا 
 .میشه تنگ براتون دلمون -

شکم ست مي چي ها حرف و کارها این از منان منظور.زد خ صال   تون شه؟ا  با
ست شتم دو سي از رو هایي حرف چنین ندا شنوم پرهام جز ک  مگفت خودم با.ب

ستن عاد  کامال   هم ها حرف این حتما    دارم من ولي.پرهام ها  حرف مثل.ه
 :گفتم خیال بي خاطر همین به.میکنم بزرگشون خودم برا 

 .طور همین منم -
 :گفت و شد زده هیجان -
 ؟ واقعا   -

 :گفتم احساس بي و سرد خیلي
 مي گتن دلم همه شما،برا  برا  فقط نه.فامیلیم باشه چي هر.طبیعیه خوب -

 .شه
 :گفت و رفت بین از شنید،هیجانش سردمو لحن وقتي

 .برسونید سالم.شدم مزاحم که ببخشید.باشید موفق -
 .برسونید سالم هم شما.گرفتید تماس که ممنون -
 خدانگهدار-
 خداحافظ -

شي شتم،تازه سرجاش که رو گو  حاال تا موقع اون که شدم سیما متوجه گذا
 !بشنوه مارو ها  حرف تا گوشي به بود چسبونده گوششو

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
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 !نیست بد  کار اصال   کار این!ها نکشي خجالت -
هت چرا - گه کس خوره؟هر برمي ب نگ ا  دی  حرف باش بود،مطمئن زده ز

 .کنه مي فرق منان ولي.نداشت کردن گوش ارزش هاش
گاه  :گفتم ناخودآ

 رموکنکو زد،نتیجه زنگ پرهام که پیش سددال پنج طور کنه؟چه مي فرقي چه -
 نایستاد ؟ گوش بپرسه

 ا  ظاهر اما.شدم خیره سیما به و شدم ساکت.دادم سوتي کردم احساس لحظه یه
 :گفت قبلي لحن همون با سیما چون بودم نگفته خاصي چیز

 مي سددفارشددم قدر چه کنکورمنم واسدده رفته یادت.طوره همین همه با پرهام -
شدم قبول که هم آخرش.بخونم درس کرد  جور این از و میداد دلداریم چقدر ن

 نای منان ولي.میده بروز هم محبتشددو و محبتیه با آدم کال   پرهام.دیگه کارها
 .گیره نمي تحویل کسیو هر.نیست طور 

 :گفت و پشتم زد شیطنت با هم بعد
یه یه کن باور - نان!خبرای عاده فوق پسددر م یه ال ی . ا مان با و نج  که ای

 که هم زندگي و کار اهل.هسددت که هم تیپ وخوش کرده تحصددیل.هسددت
 !دیوونه زیاده سرتم ؟از خوا  مي چي دیگه.هست

 :شد،گفتم تموم که هاش حرف.کردم مي نگاهش فقط باز دهان با
 .تر  دیوونه که خودت.بابا برو -

 یاد. بودن پرهام قطعا. شد بلند تلفن زنگ صدا  دوباره که اتاقم تو برم خواستم
 هک محتاط لحني با. بود درسددت حدسددم. برداشددتم رو گوشددي. افتادم شددیرین

 :گفت نیست مهمي چیز کنکور کنه وانمود میخواست
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 سایت؟ تو رفتي. اومده کنکور جواب امروز شنیدم -
 باشم؟ نشده قبول میترسي میزني؟ حرف لرز و ترس با قدر این چرا -
 شد ؟ قبول مگه -
 .شدم قبول که معلومه -

 :دمز داد و کردم دور گوشم از رو گوشي. پیچید گوشم تو شیرین جیغ صدا 
 .شد کر گوشم خبرته چه -

 :بود زده هیجان صداش همچنان اما گرفت آروم
 قبول کنکور خودم اگه کن باور. شدم خوشحال چقدر نمیدوني سارا وااااا  -

 .نمیشدم خوشحال اینقدر بودم شده
 ،به کنم رفک منان به اینکه جا  به. اتاقم تو رفتم و کرد قطع هم شیرین باالخره

 طوره،آدم همین همه با پرهام."کردم مي فکر پرهام   درباره سددیما ها  حرف
یه با یده، بروز هم محبتشددو و محبت  قدر چه نشددددم قبول که هم آخرش...م

 "داد مي دلداریم
سي از سال یک شته پرهام عرو سته هنوز من و بود گذ  رو موضوع این بودم نتون

 دوسددتم اگه فهمیدم نمي.نخواسددت منو پرهام چرا که کنم هضددم خودم پیش
 سدددال همه این از بعد حاال بوده؟و چي برا  محبت همه اون پس نداشددته

 فرقي چه ولي.اش عالقه از نه بوده پرهام اخالق از این فهمیدم مي عاشقي،تازه
 نمي راحتي به هم موضددوع این دونسددتن و داشددتم عالقه اون به من.کرد مي

ست شه پرهام کردن فراموش برا  دلیلي تون ستش من.با شتم دو  مين دلم و دا
 زندگي فکرش و یادش با بودم کرده عادت.بگیرم خودم از حقو این خواسدددت
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 هیچ،واسدده نداشددتم که خطر  معشددوقم برا  که بودم عاشددق یه من. کنم
 .کردم مي دعا هم سالمتیش و خوشبختي

 ام خونه خداحافظي برا  خواهروبرادرهام   همه.رسید فرا شیراز به رفتن روز
 روب*و*سي همه با.سبحان ماشین تو گذاشتیم هارو ساک. بودند شده جمع
 :گفت رسیدم که سهیل به.کردم

 .تغار  ته باش خودت مواظ  -
 !تغار  َسر.چشم -

 .کشید لپمو و خندید
 شبه هم بابا.کرد مي گریه بکشدده،راحت خجالت کسددي از اینکه بدون مامانم

 :گفت مي
 .کرد گریه نباید که مسافر سر پشت!زن بسه -
 دور ازم هام بچه از یکي که بار اولین این.نیسددت خودم دسددت.کنم چیکار -

 .میشه
 .نباشین نگران.شده تموم سال دو بذارین هم رو ،چشم مامان -
 .نه من واسه ولي.بگذره گذاشتن هم رو چشم یه اندازه شاید تو برا  -

 :گفت و کرد صدام سبحان
 .شیم مي اذیت برسیم شیراز به ش  اگه.بریم سارا،بیا -

 ور همه دیگه بار یه.کنم گریه مامان جلو  نداشتم دوست اما بودم کرده بغض
 سددوار اینکه از قبل.ماشددین طرف رفتم و ب*و*سددیدم هارو کردم،بچه نگاه

 :گفت نشنوند بقیه که طور  و نزدیکم اومد بشم،مامان
 ...خواستگاریت بود اومده یکي روزپیش چند سارا -
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 :گفتم بگه، ا  دیگه چیز اینکه از قبل
شه تر سخت خیلي هام درس دیگه حاال من مامان -  چیزا این به تونم نمي.می

 درسددم تا من بگین اومد که هم ا  دیگه کس هر کنم مي خواهش.کنم فکر
 .کنم نمي ازدواج نشه تموم

 کیه؟ بدوني خوا  نمي حتي -
 .است،نه کلمه یه همون من جواب.باشه خواد مي کسي هر مامان نه -
 ...ها شي مي پشیمون -
 خداحافظ. مامان خداحافظ -

 :گفت و داد تکون سر 
 .همراهت به خدا-

 حرکت و شدددیم ماشددین سددوار.شدددیم رد زیرش از و گرفت قرآن برامون سددینا
 .ریخت آب سرمون پشت هم آمنه.کردیم

 ل ج امونو توجه ممتد  ها  بوق صدا  که بودیم افتاده راه بود ا  دقیقه پنج
شین سرعت از سبحان.کرد شیني بعد لحظه چند و کرد کم ما  رارق کنارمون ما

 ... بشه تا چهار چشمام تعج  شداز باعث که گرفت
 «چهارم فصل »

 ایتسددد تو رفتم اسددترس کلي با. بشددده اعالم کنکور نتیجه بود قرار روز اون
شد و بود شلوغ سایت. کردم وارد رهگیریمو کد و سنجش سازمان  هنتیج نمی

 مهه اول از شدم مجبور و شد بسته خود به خود سایت صفحه بار چند. دید رو
 .کنم طي رو ورود مراحل
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 ونچ سیما. بودند شده عصبي حسابي و بودند نشسته کنارم هم سیما و مامان
یدونسدددت یاد، کنکورم جواب روز اون م مده م نه بود او  قول به که امون خو

 ام امهکارن صفحه ساعت نیم از بعد! کنیم تقسیم باهاش احساساتمونو خودش
 ...شد باز

. شیدمک جیغ خوشحالي از.شیراز دانشگاه بیوشیمي، بود نوشته صفحه وسط
 لحظه یه. میچشددیدم رو خوشددبختي طعم مدتها از بعد. درمیآوردم بال داشددتم
 .سیمارو لحظه یه میکردم، ب*غ*ل مامانو

ش کنکور نتیجه که افتادم روز  اون یاد. شد بلند تلفن زنگ صدا  سیمکار  نا
 دهشدد باز ته تا نیشددم. زد زنگ برام که بود نفر  اولین پرهام و بود شددده اعالم

 !تلفن رو پرید سیما گوشي، سمت برم اینکه از قبل.بود
 ذاشتگ گوشي دهنه رو  دستشو ،" بفرمایید"  گفت، و برداشت رو گوشي تا
 : گفت لبخوني با و
 ! ِمنان -

شنگم دنیا . شد گرفته حالم  ادافت یادم. رفت وجودم از شاد  و شد خراب ق
 من به یادش که خرمه و خوش جونش لعیا با اونقدر و متأهله دیگه پرهام که

 .نمیفته
 :گفت گوشي پشت سیما

 سارا؟ -
 عمدا هم سددیما. بیرون رفتم من بگه که کردم اشدداره دسددت با آورد، اسددممو تا

 :گفت
 .برسونید سالم. بهش میدم رو گوشي. نشسته من کنار جا همین -
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 :گفت و گذاشت گوشي دهانه رو دستشو
 .زشته بزن حرف بگیر نیستي؟ بگم چي برا  -
 :کردم سالم و گرفتم دستش از رو گوشي اکراه با
 .منان آقا سالم -

 :گفت صمیمي و گرم خیلي
 خوبه؟ حالتون. خانوم سارا ماست، از سالم -

 :گفت معمول تعارفات از بعد
شید - ستم مي...شدم مزاحم که ببخ شته چي بپرسم،نتیجه خوا  که  ا شد؟ر

 نه؟ یا شدین قبول داشتین دوست
 .شدم قبول بیوشیمي همون.بله -
 کجا؟ -
 .شیراز -
 .باشه راه ساعتي ده کنم فکر شیراز تا اینجا از.سالمتي به -
سته - ست مهم زیاد ولي.در سي برا . نی شنا سه تهران کار  یه. هدیگ امه بودم،ب

 .نیست بد کنم تجربه هم رو خانواده از دور  کم
 شیراز؟ برین قراره روز  چه -
 .نامه ثبت روز دیگه هفته شنبه سه -
 گردین؟ برنمي دیگه برین که شنبه سه -
 ناآش هم شهرش با که خوبیه فرصت.هاست کالس شروع بعدش هفته یه.نه -

 .بشم
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 رین؟ مي تنها -
 .میان باهام اش بچه و زن و ،سبحان نه -

 :فتگ احتیاط با خیلي هم بعد و کرد سکوت کمي.بود مردد چیز  گفتن برا 
 .میشه تنگ براتون دلمون -

شکم ست مي چي ها حرف و کارها این از منان منظور.زد خ صال   تون شه؟ا  با
ست شتم دو سي از رو هایي حرف چنین ندا شنوم پرهام جز ک  مگفت خودم با.ب

ستن عاد  کامال   هم ها حرف این حتما    دارم من ولي.پرهام ها  حرف مثل.ه
 :گفتم خیال بي خاطر همین به.میکنم بزرگشون خودم برا 

 .طور همین منم -
 :گفت و شد زده هیجان -
 ؟ واقعا   -

 :گفتم احساس بي و سرد خیلي
 مي گتن دلم همه شما،برا  برا  فقط نه.فامیلیم باشه چي هر.طبیعیه خوب -

 .شه
 :گفت و رفت بین از شنید،هیجانش سردمو لحن وقتي

 .برسونید سالم.شدم مزاحم که ببخشید.باشید موفق -
 .برسونید سالم هم شما.گرفتید تماس که ممنون -
 خدانگهدار-
 خداحافظ -

شي شتم،تازه سرجاش که رو گو  حاال تا موقع اون که شدم سیما متوجه گذا
 !بشنوه مارو ها  حرف تا گوشي به بود چسبونده گوششو
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 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 !نیست بد  کار اصال   کار این!ها نکشي خجالت -
هت چرا - گه کس خوره؟هر برمي ب نگ ا  دی  حرف باش بود،مطمئن زده ز

 .کنه مي فرق منان ولي.نداشت کردن گوش ارزش هاش
گاه  :گفتم ناخودآ

 رموکنکو زد،نتیجه زنگ پرهام که پیش سددال پنج طور کنه؟چه مي فرقي چه -
 نایستاد ؟ گوش بپرسه

 ا  ظاهر اما.شدم خیره سیما به و شدم ساکت.دادم سوتي کردم احساس لحظه یه
 :گفت قبلي لحن همون با سیما چون بودم نگفته خاصي چیز

 مي سددفارشددم قدر چه کنکورمنم واسدده رفته یادت.طوره همین همه با پرهام -
شدم قبول که هم آخرش.بخونم درس کرد  جور این از و میداد دلداریم چقدر ن

 نای منان ولي.میده بروز هم محبتشددو و محبتیه با آدم کال   پرهام.دیگه کارها
 .گیره نمي تحویل کسیو هر.نیست طور 

 :گفت و پشتم زد شیطنت با هم بعد
یه یه کن باور - نان!خبرای عاده فوق پسددر م یه ال ی . ا مان با و نج  که ای

 که هم زندگي و کار اهل.هسددت که هم تیپ وخوش کرده تحصددیل.هسددت
 !دیوونه زیاده سرتم ؟از خوا  مي چي دیگه.هست

 :شد،گفتم تموم که هاش حرف.کردم مي نگاهش فقط باز دهان با
 .تر  دیوونه که خودت.بابا برو -
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 یاد. بودن پرهام قطعا. شد بلند تلفن زنگ صدا  دوباره که اتاقم تو برم خواستم
 هک محتاط لحني با. بود درسددت حدسددم. برداشددتم رو گوشددي. افتادم شددیرین

 :گفت نیست مهمي چیز کنکور کنه وانمود میخواست
 سایت؟ تو رفتي. اومده کنکور جواب امروز شنیدم -
 باشم؟ نشده قبول میترسي میزني؟ حرف لرز و ترس با قدر این چرا -
 شد ؟ قبول مگه -
 .شدم قبول که معلومه -

 :دمز داد و کردم دور گوشم از رو گوشي. پیچید گوشم تو شیرین جیغ صدا 
 .شد کر گوشم خبرته چه -

 :بود زده هیجان صداش همچنان اما گرفت آروم
 قبول کنکور خودم اگه کن باور. شدم خوشحال چقدر نمیدوني سارا وااااا  -

 .نمیشدم خوشحال اینقدر بودم شده
 ،به کنم رفک منان به اینکه جا  به. اتاقم تو رفتم و کرد قطع هم شیرین باالخره

 طوره،آدم همین همه با پرهام."کردم مي فکر پرهام   درباره سددیما ها  حرف
یه با یده، بروز هم محبتشددو و محبت  قدر چه نشددددم قبول که هم آخرش...م

 "داد مي دلداریم
سي از سال یک شته پرهام عرو سته هنوز من و بود گذ  رو موضوع این بودم نتون

 دوسددتم اگه فهمیدم نمي.نخواسددت منو پرهام چرا که کنم هضددم خودم پیش
 سدددال همه این از بعد حاال بوده؟و چي برا  محبت همه اون پس نداشددته

 فرقي چه ولي.اش عالقه از نه بوده پرهام اخالق از این فهمیدم مي عاشقي،تازه
 نمي راحتي به هم موضددوع این دونسددتن و داشددتم عالقه اون به من.کرد مي
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ست شه پرهام کردن فراموش برا  دلیلي تون ستش من.با شتم دو  مين دلم و دا
 زندگي فکرش و یادش با بودم کرده عادت.بگیرم خودم از حقو این خواسدددت

 هیچ،واسدده نداشددتم که خطر  معشددوقم برا  که بودم عاشددق یه من. کنم
 .کردم مي دعا هم سالمتیش و خوشبختي

 ام خونه خداحافظي برا  خواهروبرادرهام   همه.رسید فرا شیراز به رفتن روز
 روب*و*سي همه با.سبحان ماشین تو گذاشتیم هارو ساک. بودند شده جمع
 :گفت رسیدم که سهیل به.کردم

 .تغار  ته باش خودت مواظ  -
 !تغار  َسر.چشم -

 .کشید لپمو و خندید
 شبه هم بابا.کرد مي گریه بکشدده،راحت خجالت کسددي از اینکه بدون مامانم

 :گفت مي
 .کرد گریه نباید که مسافر سر پشت!زن بسه -
 دور ازم هام بچه از یکي که بار اولین این.نیسددت خودم دسددت.کنم چیکار -

 .میشه
 .نباشین نگران.شده تموم سال دو بذارین هم رو ،چشم مامان -
 .نه من واسه ولي.بگذره گذاشتن هم رو چشم یه اندازه شاید تو برا  -

 :گفت و کرد صدام سبحان
 .شیم مي اذیت برسیم شیراز به ش  اگه.بریم سارا،بیا -
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 ور همه دیگه بار یه.کنم گریه مامان جلو  نداشتم دوست اما بودم کرده بغض
 سددوار اینکه از قبل.ماشددین طرف رفتم و ب*و*سددیدم هارو کردم،بچه نگاه

 :گفت نشنوند بقیه که طور  و نزدیکم اومد بشم،مامان
 ...خواستگاریت بود اومده یکي روزپیش چند سارا -

 :گفتم بگه، ا  دیگه چیز اینکه از قبل
شه تر سخت خیلي هام درس دیگه حاال من مامان -  چیزا این به تونم نمي.می

 درسددم تا من بگین اومد که هم ا  دیگه کس هر کنم مي خواهش.کنم فکر
 .کنم نمي ازدواج نشه تموم

 کیه؟ بدوني خوا  نمي حتي -
 .است،نه کلمه یه همون من جواب.باشه خواد مي کسي هر مامان نه -
 ...ها شي مي پشیمون -
 خداحافظ. مامان خداحافظ -

 :گفت و داد تکون سر 
 .همراهت به خدا-

 حرکت و شدددیم ماشددین سددوار.شدددیم رد زیرش از و گرفت قرآن برامون سددینا
 .ریخت آب سرمون پشت هم آمنه.کردیم

 ل ج امونو توجه ممتد  ها  بوق صدا  که بودیم افتاده راه بود ا  دقیقه پنج
شین سرعت از سبحان.کرد شیني بعد لحظه چند و کرد کم ما  رارق کنارمون ما

 ... بشه تا چهار چشمام تعج  شداز باعث که گرفت
سماعیل عمو ها  بچه)ومینا امین  ینشیر پریناز، ،(ناز  عمه دختر)نیلوفر ،(ا

شهرام شین تو و  هر رفتنو مي باال هم کول سرو از.بود راننده هم منان.بودن ما
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ست کسي شون همه. ببینه مارو و بیرون بیاره پنجره سرشواز میخوا  مي وغشل ا
پا دسددت زیر از هم شددیرین.بودن انداخته راه بیداد دادو و کردن  گاهي هراز و

 .میزد صدام و کشید مي باال خودشو
گه ها ماشددین یه از زودتر من.داشددتن ن یدم بق یدم و پایین پر  طرف دو

 و ترکید بغضددم.هم ب*غ*ل پریدیم و بود شددده پیاده هم شددیرین.ماشددینشددون
 .بودمش ندیده رفتن از قبل که بودم ناراحت چقدر.شد جار  هام اشک

 ومار هم نیلوفر و مینا و پریناز و بودیم کرده ب*غ*ل رو همدیگه شددیرین و من
 .کردم ب*غ*ل پرینازو و اومدم بیرون شیرین آ*غ*و*ش از.بودن کرده ب*غ*ل

ست نمي دلم!بود آورده خودش با پرهامو بو  انگار  خودش کنم؛اما ولش خوا
 .بیان هم مینا نیلوفرو که کنار رفت
 لبخند که بود منان هم آخر .کردم وتعارف سددالم امین و شددهرام با اونا از بعد

 .بود لباش رو  ملیحي
 :گفت امین

 .انداختیما گیرت بر ؟خوب در یواشکي خواستي مي -
 :گفت شیرین

 دسددت عج  ماشدددالله.رسددیدیم نمي بهتون نبود راننده منان آقا اگه البته -
 .منان آقا دار  فرموني

 :گفت و پایین انداخت سرشو منان
 .ام شرمنده -

 :فتگ مظلومیت با باشه شده توبی  خطایي کار خاطر به که کسي مثل بعد
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 .نشه تکرار دیگه میدم قول -
 :گفتم و شدم کنجکاو

 شده؟ چي مگه -
 !رسیمب عزرائیل به برسیم شما به اینکه جا  به بود نمونده چیز  هیچي،فقط -

 :گفتم و ترسیدم
 چي؟ واسه.نکنه خدا -
 اشددهد بار ده هیچ، که بار یه امون همه که رفت مي تند قدر اون منان آقا این -

 زیگزاگ طرفه دو خیابون پیچه،تو مي سددرعت صدددتا با میدون سددر.خوندیم
سه مي که هم اتوبان میره،به صت صدو با ر ست سمت از سرعت، تا ش  را
 .میگیره سبقت

 :وگفتم کردم نگاه بود پایین سرش هنوز که منان به تعج  با
 سبتر آن دارد،از هو  و ها  که نترس آن از: گفتن راست.نمیادا بهتون اصال   -

 .دارد تو به سر که
 .خوام مي معذرت...اینکه جز بگم تونم مي چي -

 :وگفت زد منان،چشمکي شونه رو  گذاشت دستشو سبحان
 !موذ  ا  -
 :گفتم شیرین به
 ما؟ دنبال اومدین که شد چي -

 :گفت کنارو کشیدم شیرین
 .بیام که کرد راهي منان مارو همه -
 چي؟ یعني -
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 منم و یادب زود کار سددر از نتونسددت بابا اما اتون خونه بیایم بود قرار بابا و من -
 و امون خونه اومد منان موقع همون.ندیدمت من و رفتي تو که بودم گرفته عزا

 خواسددته خدا از هم شددهرام و من.برم باهاش ببینم تورو خوام مي اگه گفت
. رفتیم هم ناز  عمه و فخر  عمه و اسددماعیل عمو خونه.افتادیم راه دنبالش

 !...نیست بچه و تره جا دیدیم اما.اتون خونه رفتیم و شدیم بسیج همه
 :گفتم بازوشو تو زدم یکي

 .ادب بي ا  -
 :داد ادامه و خندید

تادین راه تازه گفت عمو زن -  این .برسددیم بهتون تونیم مي گفت هم منان.اف
 .مناني مدیون رو یادموندني به بدرقه این.ات بدرقه اومدیم که شد جور 

 .خوشه دلت بابا برو -
 .داره منظور  یه منان این کن باور -
 .اندیشي کج تو. نخیر -

 :وگفتم کردم پیشدستي که بگه چیز  خواست
 .کنم مي ،خواهش نده ادامه دیگه -

 سرمو.تادماف گریه شیرین توب*غ*ل باز.کردیم خداحافظي و بقیه نزدیک رفتیم
 داشددت گرفته و مغموم.افتاد منان به برداشددتم،چشددمم اش شددونه رو  از که

 :گفت میکنم نگاهش دارم دید وقتي.کرد مي نگاهم
 .باشین خودتون مواظ ...گردین برمي و گذره مي هم سال دو این -
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شکر ازش شین سوار باالخره.کردم خداحافظي بقیه با و کردم ت  و شدیم ها ما
سمتي تا.کردیم حرکت سن،همراهمون بریدگي به که اتوبان از ق  بعد.اومدن بر

 .رفتن و زدن دادن،دور تکون دست و سوت و بوق ُکلي با هم
 « پنجم فصل »

سمون سمون سیاه،تمام ابرها .زد مي شدید  ها  وبرق رعد و بود گرفته آ  آ
 حیاط وت.بود گرفته خیلي دلم.بود عصر،غروب جا  به وانگار بودن کرده پر رو

 :کردم مي جستجو رو خاطراتم ابرها وبین بودم نشسته خوابگاه
 ؟خوا  مي ازش چي.بیرون بیاد ها آب از دریایي پر  یه االن کن فرض سارا -
 .خوام مي چي که کنم مي فکر بیاد،بعد اول بذار -
 ار ؟د آرزویي چه لحظه این ،تو بدونم دارم دوست که یعني.کن فرض گفتم -
 !نمیاد فرضم.کنم کار چي خوب.خانوم شیرین شي مي ناراحت چرا -
 .ذوق بي -

شو شي منت حوصله.برگردوند قهر حالت به صورت شتم ک  با یليخ دفعه یه.ندا
 :گفتم تعج 

 .دیدم ُدِمشو شیرین -
 :گفت و برگشت زود

 چي؟ ُدِم  -
 !دریایي پر  -

 شددونه دور دسددتمو.خنده زیر زدیم هم با دوتایي هم بعد.کرد نگام چپ چپ
 :گفتم و کردم حلقه اش

 من؟ یا کني مي آرزو اول تو حاال خوب -
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 !کوچیکتر اول -
 !بخوریم؟ آب خوایم مي مگه -
 .بگم اول من دارم دوست ولي.نه -
 کشي؟ مي رخم به ِسنمو چرا دیگه.بگو خوب -

 :گفت و کشید عمیقي نفس
 هی.نباشدده معلوم آخرش که بزرگ اونقدر.خوام مي بزرگ خیلي خونه یه ازش -

 چهدفتر از صفرهاش ،که بانکي حساب یه.خوام مي هم سیستم آخرین ماشین
 .نیست ،بد بده بهم هم ذلیل زن شوهر یه اگه آخر، اون.بیرون بزنه
 واقعا   داشت انگار که بود شده غرق رویاهاش تو  جور  و دریا به بود زده زل

 .میدید دریا ها  موج رو  رو همه
 :گفت بار  حسرت آه با و کرد شد،نگام تموم که هاش حرف

 .بگو تو حاال -
 :گفتم.بودم کرده تعج  حسابي آرزوهاش از
 .خوام نمي هیچي من -
 چرا؟ -
 .داد  فراریش اول کرد ،همون تو که آرزوهایي این -

 :گفت و شد قرمز!گفته پرت و چرت خیلي که شد متوجه تازه
 .گوب آرزوهاتو اومد،تو که بعد  دفعه شالله ان.نشد تو نوبت که ببخشید -
 .میشه سردم داره -
 .بشینیم بقیه پیش بریم پاشو -
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شتیم و شدیم دور ساحل از شتن پرهام و سینا.بقیه پیش برگ  باز  تونبدمین دا
شت مي چیز  دنبال شیرین و بود سردم هنوز من.کردن مي  باهاش منو که گ
 :گفت شیرین.بود چرم کاپشن یه پریناز کنار.کنه گرم

 کیه؟ مال کاپشن اون پر ، -
 مگه؟ طور چه.پرهام مال -
 .شده بپوشه؟سردش سارا بدیش میشه -
 .حتما   آره -

 :وگفتم گرفتم دستشو که بگیره رو کاپشن بره خواست مي
 .نیست سردم دیگه.شیرین خواد نمي -
 !شده سردت گفتي که چي؟تو یعني -

 اینکه هب برسه چه.بزنم دست باشه پرهام مال که لباسي به کشیدم مي خجالت
 .بپوشم بخوام

 :گفتم نشنون بقیه که آروم،طور 
 !خدا تورو.شیرین خیال بي -

 :گفت بود گرفته لجش که شیرین
 .شده سردم.بپوشم خوام مي خودم اصال   -

شن رفت هم بعد ست.پوشید و گرفت پریناز از رو کاپ ش  شميچ زیر و کنارم ن
گام مل عکس که کرد ن نه منو الع  حس رو پرهام همیشددگي ادکلن بو .ببی
گاه.کردم  یهر و گذاشتم شیرین   شونه پرهام،رو  شونه جا  به سرمو ناخودآ
 .کردم پر عطرش از هامو

 :گفت برانگیزه منو حسادت حس اینکه برا  شیرین
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 .داره پرهامو تن گرما  هنوز کنم فکر.گرمه توش چقدر -
 :گفتم و کردم نگاش اخم با
 .بیارما درش تنت از نکن کار  یه -
 .تسلیم،تسلیم.باشه -

شغول شیرین شونه رو سرم که طور همون شا  بود،م سینا پرهام باز  تما  و
 آخرین در و دنبالش دوید پرهام و انداخت بلند  توپ سددینا لحظه یه.شدددم

 و زدن دسددت کردم شددروع هم من.کرد جمع رو زمین،توپ نزدیک از لحظات
 !کشیدن هورا
 اچگيدستپ با.کرد مي نگام داشت هم پرهام.کردن نگام برگشتن تعج  با همه

 :گفتم
 .دمبو داده دست از توپو حتما   که بودم اگه من.گرفتین توپو خوب خیلي -

 :گفت سینا
 .کردیم مي باز  بهتر وگرنه.داره هم تماشاچي مون باز  دونستیم نمي -

 :گفت خوشحالي با شهرام
 یه پرهام و شددیرین و من.بدیم مسدددابقه و بشددیم گروه دو طوره چه ها بچه -

 .گروه یه هم پریناز و سارا و سینا.گروه
 :گفت معترضانه پریناز

 .باشم گروه یه تو دادشم با خوام مي من -
 :گفت هم شیرین

 .باشم گروه یه تو سارا با هم من که من جا  توبیا خوب -
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 :گفتم شد عوض که پریناز و شیرین جا 
 داور؟ جناب چیه باز  قوانین حاال خوب -

 :گفت شهرام
 باشم؟ هم داور قراره من مگه -
 .شینه مي هم لرزش پا  خوره مي خربزه کي هر.دیگه آره -
 .قبول باشه -
 بدیم؟ مسابقه قراره طور  چه ؟حاال نگفتي -
 نفرتا، ده از بعد.بده دسددت از تونه مي توپو ده کنه،تا مي باز  که کسددي هر -

 .گیره مي جاشو گروه بعد 
 :گفت سینا

 .کنار بریم باید که بشه گرم دستمون بیاد نیست؟تا کم تا ده -
 :گفتیم هم با پرهام،همه و شیرین و پر  و من

 . گه مي راست -
 :وگفت داد ادامه حرفو پر 

 .خوبه تا بیست -
 :گفت پرهام

 بدین؟ امتیاز طور  چه داور،قراره جناب -
 ابلشمق گروه به امتیاز یه واقع برگردونه،در رو توپ نتونه که کس هر...خوب -

 خوبه؟. بشه برنده تا برسه بیست به امتیازش باید کسي هر که یعني.داده
 .عالیه.دیگه والیبال مثل شه مي تقریبا   -
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شون باز .کردند باز  پرهام و سینا اول دور  یرد به دیر توپ و بود خوب هردو
 .افتاد مي زمین

 رست از موافق کشددیدیم،تیم مي جیغ بیفته،همه خواسددت مي توپ که بار هر
 زرگترب کم کم ما صدا  و سر از!امتیاز گرفتن شاد  از مقابل امتیاز،تیم دادن

 مي وتشددویق زدن مي دسددت ما همپا  و شدددن اضددافه مون جمع به هم ها
 از بعد!برد پرهام از 18 به 20 دقیقه،سددینا بیسددت تقریبا   از بعد باالخره.کردن

 دوباره و باخت امتیاز 11 با شدهرام هم بعد.باخت 9 به 20 که بود پرهام،پریناز
 :پرهام برا  خوندن ُکر  به کرد شروع سینا.رسید پرهام به نوبت

شد کم روت - ضایع دوباره خوا  پرهام؟مي ن  االن همین.ها شي مي بباز ؟
 .کنار بکش و کن قبول شکستو

ند فقط جوابش در پرهام فت نمي هیچي و زد مي لبخ  کردم شددروع تودلم.گ
صال   اینکه با.کردن دعا براش  مين دلم اما بود سرگرمي یه و نبود مهمي باز  ا

 .بخوره شکست سینا از بازهم پرهام خواست
نا رو اول پرتاب خت سددی ندا قدر و ا ند اون  جواب نتونسدددت پرهام که بود بل

 بتونه پرهام که بودم مونده سدداکت من اما.زدن دسددت کرد شددروع شددیرین.بده
 یه با و االب پرید سریع خیلي پرهام بار این.سینا به داد رو توپ دوباره.کنه تمرکز
 .سینا پا  جلو  خوابوند آبشار ،توپو ضربه

 :زدم وداد زدم دست وجودم تموم با من
 .هوراااااا -

 :گفت و کرد بود،نگام شده غافلگیر بدجور  که سینا
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 .مني تیمي هم هستي؟مثال   کي طرف هست معلوم تو -
 بابام که کنم جمعش جور  چه بودم مونده زدم، گند  چه فهمیدم تازه که من

 :رسید دادم به
 .کرد تشویقش باید بزنه گل کس پسرم؟هر کنه مي فرقي چه -

 به هک کردم تشددکر خدا وهزارباراز بابا باراز دلم،صددد تو و کشددیدم راحتي نفس
شت خیر  قبل عهدف از تر سریع خیلي پرهام. کرد پیدا ادامه باز .نرفتم لو و گذ

شار  ضربه کرد،یه مي غفلت سینا که هم گاهي کردوهراز مي باز   شنثار آب
 .کرد مي
 براش کنم،حسابي تشویقش راحت تونستم مي بابا حرف خاطر به دیگه که من

 پرهام.کردم مي ،تشددویقش وهورا دسددت و سددوت با و گذاشددتم تموم سددنگ
ست شت سینا وقتي.ببره سینا از 16 به 20 تون شینه که میومد دا  لحن اب پرهام ب
 :گفت شوخي

 .ها نخوني ُکر  من واسه دیگه -
 :وگفت دستم داد رو راکت سینا و خندیدم همه

 نه؟ یا کني مي تشویق اتو عمه پسر هم باز ببینم پاشو -
 به لتماسا با که گرفتم استرسي پرهام،چنان مقابل کردن باز  ترس از لحظه یه

 :وگفتم کردم نگاه شیرین
 .کنم مي باز  تو بعد من.برو اول تو -

 اب شدددن رو روبه از. بودم کرده پیدا عجیبي حال.رفت و کرد قبول هم شددیرین
 باز  بدمینتون باهاش بود خواسددته ازم پرهام هم قبال  .داشددتم واهمه پرهام
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نه به بار هر کنم؛ولي ها ما.بودم نکرده قبول ا  ب عه این ا گه دف  فرار  راه دی
 .نداشتم
 ،هر ردمک مي فکر که میزد جور  گردنم نبض و بود شده شدیدتر قلبم ضربان

شه پاره گردنم ها  رگ ممکنه آن شیدن عمیق نفس کردم شروع.ب   صدا که ک
 :شد بلند وپریناز شهرام

 .بردیم ما.بیست...نوزده...هجده -
 ...شد من نوبت و باخت شیرین

 :گفتم تودلم.جوشید مي سیروسرکه مثل دلم
 .نیفتم َپس وقت یه.بره آبروم نذار.برس دادم به خدا وااا  -

ستادم.طرفم گرفت رو راکت شیرین ستمو.گرفتم رو راکت و ای  شارف محکم د
 :گفت سینا.ایستادم پرهام مقابل رفتم. نگفت چیز  اما داد

 مثل تا صد سارا این.دار  سرسختي حریف که باش خودت مواظ  پرهام -
 .حریفه تورو و من

 باز  پرهام با موقع اون تا اما.بردم مي سددینا از همیشدده و بود خوب من باز 
 .بودم نکرده
 :گفت و داد من به رو توپ پرهام

 .بزنین اول شما.مقدمن خانوما -
 تمرکز.کردم وشددروع گفتم   الله بسددم ل  زیر.کردم وتشددکر گرفتم رو توپ

 هچ ام قیافه دونم نمي.دادم دست از راحت خیلي رو اول توپ تا وچند نداشتم
 آروم همه و کرد نمي تشددویق رو پرهام حتي کس هیچ که بود شددده شددکلي
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یده که هم پرهام.بودن  مي باز  تر آروم کردم،خیلي ُهل جور  بد بود فهم
 .کرد
 ستد از که رو هایي توپ".شد گرم موتورم"سینا قول به و ریخت ترسم کم کم

 .شدیم امتیاز  شش هردومون و کردم جبران بودم داده
شتر لحظه هر باز  شویق و گرفت مي اوج بی شتر ها ت  با ندومو هر.شد مي بی

ساني سرعت شار  ها  ضربه.کردیم مي باز  یک  بلد دومون هر هم،چون آب
 .گرفتیم مي امتیاز همدیگه از سختي به و نبودن کارساز چندان بودیم

 رمب اینکه از شددد،قبل رد سددرم باال  واز انداخت بلند  توپ پرهام که بار یه
  ،تعداد ما صدا  سرو از که شدم متوجه تازه.آوردش برام بچه ،یه توپ دنبال

 مارو باز  دارن و تر نزدیک بودن،اومدن نشددسددته مون اطراف که مردمي از
 .کنن مي تماشا

 :شد بلند سینا فریاد.هجده امتیاز به رسیدم
 .بندازه گریه و حریف بنداز جا دیگه تا دو -

 و شددهرام. هجده به رسددید هم پرهام.دادم دسددت از رو توپ و گرفت ام خنده
ناز یاز پرهام.خوندن پرهام برا  شددعرو همون هم پری  گرفت روهم نوزده امت

شون صدا  هم هامون بابا،مامان دیگه حاال. شویق  صداها .بود شده بلند ت
 .بودن شده جمع دورمون که بود مردمي به متعلق که شنیدم مي هم ا  غریبه

 توپ.شددد نمي قطع لحظه یه هورا و جیغ صدددا  و نوزده به رسددیدم هم من
یدیم مي توپ دنبال وجود تمام با هردو و چرخید مي هوا بیسددتم،تو  پرهام.دو

 و توپ طرف دویدم.بره باال سمت به توپ،عمود  شد باعث که زد ا  ضربه
 :زدن فریاد همه که شنیدم
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 .باش مواظ  -
 به و پرهام سددینه به خوردم باشددم،محکم چي مواظ  باید بفهمم اینکه از قبل

 يجای به خودمو بتونم شدداید که کردم دراز رو دسددتم اراده بي.شدددم پرت عق 
 ات کشید طول لحظه چند.خودش طرف کشیدم و گرفت دستمو پرهام.دارم نگه

 مي نگاهمون شده گشاد چشما  با و بودن کرده سکوت همه.شده چي بفهمم
 .کردن

ست و بودم پرهام آ*غ*و*ش تو.ریخت قلبم کردم، نگاه که خودمون به  امپره د
 :پرسید نگراني با پرهام.بود شده حلقه کمرم دور

 خوبه؟ حالتون -
 کمرم دور از دسددتشددو.بدم تکون سددرمو تونسددتم فقط و بودم واج و هاج

 تدس صدا ! زمین رو  افتاد بینمون از توپ و کشیدم عق  خودمو.برداشت
 :زدن داد همه و شد بلند

 مساو .مساو  -
 جلو  اینکه خاطر ،به طرف یه از.دونه مي داشددتم،خدا حالي چه لحظه اون

 مي خجالت خیلي بود افتاده اتفاقي چنین هامون خانواده خصددوص به و مردم
 و کردم مي احساس کمرم رو  پرهامو دست جا  دیگه،مدام طرف از.کشیدم

 مي ومن بودیم محرم هم به لحظه اون خواسددت مي دلم!شدددم مي رویا غرق
 میشهه برا  تنشو وعطر بمونم آ*غ*و*شش بخوام،تو  که وقت هر تا تونستم

 !کنم حبس هام توریه
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شت خبر.کرد عذرخواهي ازم بار چند پرهام  چقدرازش اتفاق اون خاطر به ندا
 :گفت مي شیرین که بودم گرفته روحیه قدر اون روز اون از بعد!ممنونم

 همه که آورد نمي خودش رو  به بود ا  دیگه دختر ندار ؟هر وحیا شرم تو -
 ریفتع جزییاتش با رو اتفاق اون ِهي بیني، مي منو بار هر تو اما.بره یادشددون

 ر ؟ مي وضعف غش و کني مي
 هاگ فردا کني،پس مي تعریف بار هزار رو موضددوع نیسددت،یه خبر  که حاال

 کني؟ تعریف من برا  بیا  هم کردناتون سالم خوا  مي کرد ازدواج باهات
 :گفتم مي و رفتم مي ریسه خنده از هم من

 راز چون.کنم نمي تعریف برات هم رو کردنمون سددالم حتي دیگه موقع اون -
 !بدونه رختخواب باید فقط شوهرو و زن

 :گفت مي و آورد مي کم هم شیرین
 !عقربه در قمر اوضاعت.بابا پررویي خیلي -

 فاقات واون پرهام به مدام.نبرد خوابم خوندم،دیگه که رو صب  بعدش،نماز روز
ندش ها  دسدددت و گرم آ*غ*و*ش. کردم مي فکر نار رفتم!قدرتم  پنجره ک

 ينم و نبود مون اتاق پنجره به رو دریا شددنیدم،اما مي رو دریا صدددا .ایسددتادم
 .بود پرتقال و نارنگي ها  درخت پراز ویال حیاط.دیدمش

 ایوون ل  حیاط تو  که شدددم پرهام متوجه شددد،تازه تر روشددن کمي که هوا
ته نده چیز .بود شدددده خیره نامعلومي جا  به بودو نشددسدد  از بود نمو

 !پایین کنم پرت پنجره از شاد ،خودمو
 :کردم بیدارش و شیرین وقت سر رفتم

 .ضروریه.شو بلند من جون.شو بیدار شیرین -
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 :گفت دار  خش صدا  با و زد غلتي شیرین
 کرد ؟ پاچه کله سحر ؟ه*و*س کله چته-
 !ندارم دوست پاچه کله که من.بابا نه -
 کني؟ راحت مارو و بمیر  ،قراره سالمتي چیه؟به پس -

 :گفتم ساختگي عصبانیت با و کشیدم سرش از رو پتو
 ل  بریم خوایم مي پاشددو.دم نمي عزرائیل به نکنم،جون خاک تورو تا من -

 .دریا
 :گفت و شد باز چشماش

 . بخواب بگیر برو سرت؟ به زده االن؟ -
 :گفتم و کردم فکر .کرد دورم تختش از و داد ُهلم کمي هم بعد

 گردش؟ رفتم پرهام تو،با بدون چرا نگي بعد.باشه -
 :گفت گشت مي مانتوش دنبال که طور همون و پایین پرید تخت از
 خوند  زني؟کور قدم برین خواین مي و کردین خواب رو ملت!ها غلط چه -

 !د  مي دستمون کار وقت یه.ندار  ظرفیت تو.برین تایي دو بذارم
 میگي؟ چیه مزخرفات این.کن صحبت درست -
 ار د نیست حالیت. دختر پریده سرت از یاتو؟عقل کنم صحبت درست من -

 شده؟ خبر چه ببینم بریم.دار  الزم" ِبّپا" تو. کني مي چیکار
شحال سه. میاد باهام داره که بودم خو شت یه مامان وا شتم یاددا  اگردیر که گذا

 .نشن نگران برگشتیم
 :گفتم شیرین به برسیم پرهام به اینکه از قبل.حیاط تو رفتیم
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 .نزن حرف ندادم اجازه بهت وقتي تا فعال   جون شیرین -
 تِو؟ دست من اجازه چي؟مگه یعني -
 با.بود کرده بدتر اخالقشو هم خواب کمبود ظاهرا   و بود شده بلند چپ دنده از

 :گفتم مالیمت
 .بزن حرف خواستي چقدر هر بعد. لطفا   دقیقه چند همین -

 مجبور ا  قطع چون. گرفتم دستشو.نگفت چیز  دیگه و کرد نازک چشمي پشت
 دید،جا که مارو.پرهام به رسددیدیم.بگیرم زدنشددو حرف جلو  جور  یه بودم

 :گفت و خورد
 صب ؟ وقت این میرین کجا -

 تخواس دریا،مي ل  برم باهاش خواسته من از پرهام کرد، مي فکر که شیرین
 که بگه چیز 

 .شد وساکت دادم فشار محکم دستشو
 :گفتم و زدم لبخند 

شید طلوع که آب ل  ریم مي هم،داریم بعد.سالم اول -  شما.ببینیم رو خور
 بیاین؟ خواین مي هم

 دمیا که کردم تعج  دیدنتون از قدر اون.نکردم سددالم که ببخشددید. سددالم -
 .برین شما.ام حوصله بي کم یه... ولي ممنون، هم دعوتتون از.رفت

 قدمي بهش شدددن نزدیک برا  که بود بار اولین این.نیاد کردم نمي فکر!رفتم وا
 دوسددت.نکردم کارها این از ودیگه شددد بار آخرین هم همون. داشددتم برمي

 .بود تمسخر پراز نگاهش قطعا   چون کنم نگاه شیرین به نداشتم
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 زیر دز خیابون،شیرین تو پیچیدیم کوچه سر از که همین.بیرون اومدیم ویال از
 چیز  خواسددت مي هي.افتاد راه چشددماش از اشددک که خندید اونقدر.خنده

ما بگه  در خونم زدن مي کارد ناراحتي، از که هم من.داد نمي امونش خنده ا
مد نمي ها  با.او نده شدددده گره ابرو گاه رو شددیرین امون بي ها  ،خ  مي ن
 :گفت بریده بریده و کرد کش فرو اش خنده کم کم.کردم

 سنگ به تیرت!...نکني پهن دام... مردم پسر واسه... باشي تو تا... تا...آخي -
 .گرفتا حالتو عج ... عج !کردم... کیف ولي...خورد
 افتادم راه.جواب بي هم بود تل  هم حق حرف.بدم بهش نداشددتم جوابي هیچ

 نخواستم ازش دیگه و
 :گفت و زد صدام. بیاد باهام

 .بیام باهات وایسا -
 .بخواب بگیر برو.نکرده الزم -
 .ها میرم -

 :گفت دوباره.ندادم جوابشو
 .برگرد هم تو.خطرناکه بموني تنها.میرم کن باور سارا -

 :گفت دلخور  با دفعه این.ندادم جوابشو بازم
 .بکن خوا  مي کار  هر چه من به اصال  .شق کله دختره -

رفته ببینم برگشتم.شنیدم میشدن دور که هاشو قدم صدا   پیچید که هن یا واقعا 
 بالشدن نداشتم دوست اما.داشت َبَرم ترس.شدم تنها خیابون تو من و کوچه تو
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یا تا.برگردم بعد و بزنم قدم خیابون تو کمي گرفتم تصددمیم.برم یاد  اهر در  ز
 .ترسیدم مي خیابون خلوتي از اما.نبود

 :کرد صدام پرهام که بودم نکرده اقدام برگشتن برا  هنوز
 .بیام باهات منم کن صبر.سارا -

نه رو لحظه این بود کجا شددیرین.شددکفت گلم از گل  بهش من حاال که ببی
 .بخندم

 :گفتم رسید وقتي.برسه بهم تا شدم منتظر و برگشتم
 کردین؟ دریا ه*و*س دفعه یه شد؟ چي -

 :گفت و کرد تازه نفسي
ستش - شت شیرین وقتي را ستم تنها شما فهمیدم برگ  تفاوت يب موندین،نتون

 .باشه تنها جوون دختر یه...  نیست درست صب  وقت این آخه.باشم
 :پرسید.شدم ساکت و کشیدم خجالت حرفش از
 بیدارین؟ صب  وقت این طور چه -

 :گفتم و کردم کنترل زحمت به امو خنده
 بیدارین؟ صب  وقت این چرا خودتون -

 :گفت پرهام و خندیدیم هم با هردو
 دوسدددت کدوم هیچ احتماال   چون. بگذریم سددوالمون جواب خیر از بهتره -

 .بگیم رو مون واقعي ،دلیل نداریم
 .موافقم.شماست با حق -

هام یعني یدار برا  دلیلي چه پر  من خواسدددت نمي که داشدددت بودنش ب
 به خواب پرهام فکر از که من مثل!کرده مي فکر من به داشته اونم بدونم؟شاید
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شمم سم شد باعث فکر این.اومد نمي چ شینه لبم رو  کمرنگي تب  دید از که ب
 :نموند پنهون پرهام،

 بخند ؟ بهمون که اینجا کشوند  مارو صبحي اول -
 :گفتم و شدم دستپاچه

ست طور ،این نه نه - شه تفاهم سوء.نی ستش... ن ...  هک افتادم چیز  یه یاد را
 .بگم تونم نمي

 مشترکمون؟ سواِل  جواِب  مثل -
 .ببخشین منو امیدوارم.دقیقا   -
 .دریا هم این...  دارین اختیار -
 هنوز اما بود شددده روشددن هوا.کرد مي اشدداره رو روبه به داشددت دسددتش با

 قسددمت اون سدداحل. بود پیدا کمرنگي نور افق از.بود نکرده طلوع خورشددید
ستم ها سنگ از یکي رو .بود سنگي ش شید انوار به و ن  کهل.شدم خیره خور

مایي خود توآسددمون ابر پراکنده ها   و اومد مي مالیمي نسددیم.کردن مي ن
 .کرد مي نوازش صورتمو

 مي احسدداس.بود مردونه و مهربون صددورتش چقدر.کردم نگاه پرهام نیمرخ به
 بزنه حرفي داشددتم دوسددت.کنم تکیه بهش تونم مي که کسددیه تنها پرهام کردم
 .بود شده خیره دریا وبه بود کرده سکوت اما.کنم گوش صداشو ومن
 دیدن برا  هم اول از.شددد فراموشددم خورشددید که کردم نگاه دریا به قدر اون

شید شید. بودم نیومده خور  بودم خودم افکار تو!بود پرهام با بودن   بهونه خور
 :گفت پرهام که



 77 زمستان داغ

 .قشنگه چه! کن نگاه -
 ابر تیکه یه. اومد مي بیرون آب زیر از داشدددت انگار.کردم نگاه خورشددید به

 مي بیرون اززیرابربه خورشددید نور و بود کرده قایم خورشددیدو از ا  گوشددده
 .بود دیدني  واقعا.تابید
 ودمب کنارش در که همین ولي!نگفتیم هیچي اما.بودیم دریا کنار سددداعتي ربع
 .بود کافي برام
 در رو برگشددت راه و شددد بلند هم پرهام.کردم جور و جمع خودمو شدددم بلند

 .ادافت صورتم رو  بارون قطره اولین رسیدیم که کوچه سر.گرفتیم پیش
 از. دبو شده خیس هم لباسهام تمام.بود خیس خیِس .کشیدم دست صورتم به

 حیاط تو که بود سدداعت سدده دو.اومدم خودم به تازه! چکید مي آب ام جزوه
 شدم ندبل جام از.کردم مي فکر ها گذشته به و بودم نشسته بارون زیر خوابگاه،

 .ساختمان سمت دویدم و
 « ششم فصل »

 :کالسیم،گفت ،هم نفیسه.چرخید سمتم به سرها کردم،همه باز که رو اتاق در
ست معلوم - ضعیه سرو چه کجایي؟این ه  کرد ؟نمي درست خودت برا  و

 خور ؟ مي سرما گي
 :گفت و سرم رو انداخت رو ام وحوله شد بلند

گاش - یده آب موش شدددده.کن ن باس برو.کشدد ما تا کن عوض هاتو ل  سددر
نگ یه.نخورد   زنگ بار صدددد حاال تا موقع اون که بزن مادرت به هم ز

 .شده نگران حسابي  حتما.زده
 :گفت خنده با و شد و رد کنارم از
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 !ها؟ عاشقي -
 تارهامرف به نفیسدده و بودم نگفته شددیرین جز کس هیچ برا  رو پرهام موضددوع
شکوک  زما هم بار چند. بود دیده منو کردن فکر حال در وقتا خیلي.بود شده م

سیده سي به که بود پر ست.بودم نزده حرفي اما نه؟ یا دارم عالقه ک ش دو  تمندا
 .کردم تجربه زندگیم تو  رو شکستي چنین که بدونه ا  دیگه کس

 :زدم زنگ مامان وبه گرفتم دوشي
 خوابگاه؟ بودین زده زنگ. مامان سالم، -
 نم گي نمي. زدم زنگ بار ده.خوابگاه برگشتین شما عج  چه.سالم علیک -

 شم؟ مي نگران
ستم نمي که من -  جا  بگم،من هم این البته.بزنین زنگ خواین مي شما دون

ته خاصددي یاط تو.بودم نرف چه.  بودم ح گاه من فکرکردن هم ها ب  خواب
 زدین؟ زنگ که شد چي حاال خوب.نیستم

گه - ید م نگ برات تا بشددده چیز  با  کرده هواتو دلم جور  بزنم؟همین ز
 خبر  و گیر  نمي تحویل مارو که تو بشددنوم صددداتو بزنم زنگي یه گفتم.بود

 .گیر  نمي ازمون
 هد نمي اجازه وقتن کمبود ولي.هسددتم یادتون به همیشدده حرفیه؟من چه این -

 .بزنم زنگ براتون
 :گفتم خودم با هم بعد

 !کنم مي فکر پرهام به فقط باشه وقتي هم اگر -
 نشدن؟ تموم خونه؟امتحانات میایي کي -
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 .شه مي تموم دیگه   هفته -
 ؟ شنبه چند -
 مگه؟ طور چه.شنبه سه -
 .بیا بگیر بلیط روز همون شد تموم که امتحانت.طور  همین هیچي -
 شده؟ چیز  مامان-
 ینا ترسددم کنیم؟مي پیدا تورو دیدن   اجازه ما تا بشدده چیز  باید مگه نه -

 .نزني ما به سر  و خوابگاه تو بموني هم هارو تعطیلي
 رفح.زنین مي ُغر و کنین مي گله دارین ریز پره؟یه دلتون قدر این چرا مامان -

 .بزنین تونو اصلي
 :گفت و کرد مکث کم یه
 گفتم؟ بهت امتحانات تو چرا گي نمي -
 :گفتم نگراني با.گرفتم ودلشوره افتاد سرم تو بد  فکرها  لحظه یه
 خوبه؟ حالشون مامان؟همه شده چي -
 کني؟ مي هول چرا.نشده چیز .آره -
 .افتاده بد  اتفاق انگار زنین مي حرف جور  یه شما آخه -
 خبر ما واسددده ولي ناگواره خبر تو واسددده... دار  تو که اخالقي این با -

 !خوشحالیه
 :گفتم اصرار با. بودم شده گیج

 .مامان دیگه بگو.ندارم طاقت دیگه.شده چي بگو خدا تورو مامان -
 خونسددرد و کنه پنهون من از شددو زدگي ذوق کرد مي سددعي که طور  مامان
 :گفت بزنه حرف
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 !کرده خواستگار  ازت منان -
 چي؟ -

 :وگفت کرد هول مامان که گفتم اینو زدگي شگفت و تعج  با چنان
سر هم بعدش.نکرده که گ*ن*ا*ه شد؟ ِچت... اِ  -  هم خیلي.خوبي این به پ

 هس گفتي.بذار  عی  روش توني نمي و خودمونه از دیگه که منان.بخواد دلت
ستگار  قرار ما دیگه؟پس شه مي تموم امتحانات شنبه  را ب ذاریم مي رو خوا

 طوره؟ چه. کني استراحت کم یه هم تو که جمعه
-... 
 سارا-
- ... 
 گفتم؟ چي کرد  هست؟گوش من به حواست -

 نانم. بود اومده سددرم به میترسددیدم ازش که چیز . بودم افتاده گیر جور  بد
 ازدواج اب نبود حقش. داشت منو از بهتر خیلي لیاقت و بود ا  العاده فوق پسر

شه بدبخت من با ست مي دلم!ب  يم پیدا براش خوب خیلي دختر یه خودم خوا
 .بره یادش منو دیگه که کردم

 الو...دستته؟الو گوشي سارا -
 مامان؟ بله -
 گي؟ نمي چیز  چرا.شد قطع کردم فکر -
 .دوزین مي و برین مي خودتون که بگم؟شما چي -
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 که چي؟باالخره که آخرش.خوایم مي تورو صددال  ما چیه؟ ها حرف این -
 ازشن و داره خواسددتگار سددني یه تا دختر  هر عزیزم، ببین. کني ازدواج باید

یدار گذره که وقتش از.داره خر گه ب گاه روت به حتي کس هیچ دی  نمي هم ن
 از ور خوبي ها  موقعیت خیلي حاال تا. خواسدتگاریت بیاد که برسده چه.کنه

 قرار جمعه برا . من خاطر به.نده دسدددت از دیگه رو یکي این.داد  دسدددت
 بذارم؟

 :شدم مي رو روبه باهاش باید.نداشتم ا  چاره
 .بذارین.باشه -
خت.مادرجون برم قربونت الهي - یدب گه خوب.بشددي سددف  درس مزاحم دی

 ندار ؟ کار . شم نمي خوندنت
یدین.نه - نگ دلتنگي خاطر به فقط د قت هر!بودین نزده ز  همچین یه و

 .افتین مي من یاد میاد پیش موضوعي
 د ومهمون دار  خونه به هم گرمه،من درس به سددرت تو اگه.نگو جور  این -

سي مي که باباتو.گرمه ار  ست اش همه.شنا شه شلوغ دوروبرش داره دو  و با
 .مهموني بره مي منو یا کنه مي دعوت مهمون خودش یا ش  هر
 .برسونین سالم هم بابا به. تسلیم باش -
 .باش خودت مواظ . برم قربونت -
 .طور همین هم شما.چشم -
 .خداحافظ -
 .خدانگهدار -
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 هچ دونسددتم نمي و داشددتم وایسددي رودر خیلي منان با.داشددتم کم همینو فقط
 رفک با وقتمو نداشددتم دوسددت.کنم منصددرفش خودم با ازدواج از باید طور 
ستگار  به کردن ست از منان خوا ضوع این بنابراین.بدم د ش به رو مو  يفرامو

 خوبي به هم رو ه موند باقي امتحان دوتا که هام درس سددراغ رفتم و سددپردم
 .بگذرونم

 اما.گذشددت زود خیلي بودن معتقد همه ها بچه. بود اول ترم پایاني امتحانات
 هارماهچ   اندازه به دقیقا   انگار.دیر نه بود گذشددته زود نه.نبود اونطور من برا 

 .بود گذشته
شتم، پرهامو وقتي تا قبال   ساس رو زمان گذر که بودم خوش اونقدر دا  ينم اح

ما.کردم عد ا مان ازدواجش از ب عد هم حاال.گذشدددت مي دیرتر خیلي ز  از ب
 هنوز ولي.بود شده عاد  کمي برام ازدواجش،اوضاع از ونیم سال یک گذشت

 .بدم راه قلبم تو  اون جا  به رو کسي تونستم نمي
ستگاریم به بعد سال سه دو منان، اگر شاید . ممیداد مثبت جواب میومد، خوا

 .بودم پرهام فکر تو هنوز موقع اون اما
 گذاشت ما شونه رو  دید،دستشو فکر تو منو وقتي و اومد بیرون اتاق از نفیسه

 :گفت و
 .اومده خواستگار شده؟بازم چي -
 .کردم تایید سر،حرفشو تکان با و زدم لبخند  زحمت به
 !باشه رسیده هم وقتش دیگه کنم مي کني؟فکر نمي ازدواج چرا خوب -
 کني؟ نمي شوهر چرا خودت -
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 خوندن درس جا  به االن داشددتم تورو خواسددتگارا  از یکي اگه من من؟ -
شتم ستم مي رخت دا  که یگه د وقت چند. دوني نمي موقعیتتو قدر خدا به! ش

 .کرد  اشتباهي چه فهمي مي شد، دندونات رنگ موهات
 ماذیت دیگه تو شددنوم؛ مي حرف ام خونواده از کافي   اندازه به.جون نفیسدده -

 .نکن
 .نداشتم منظور .کردم ناراحتت اگه خوام مي معذرت -
 .کردم عادت دیگه نیست مهم -

شت روزهم چند اون شتم و گذ  هک کردم مي فکر این به مدام راه تو .خونه برگ
 .بگم چي منان به

سیدم ا  نتیجه هیچ به اما  کم هی سروته، بي فکرها  جا  به دادم ترجی  و نر
 !بخوابم

 نه سدداعت صددب ! گرفتم تحویل همیشدده از بیشددتر مامانم رسددیدم، که خونه به
سیدم  يم منان یاد وقتي شدم، مي بیدار که هربار.خوابیدم ش  نه تا و خونه ر

 ودمب شددده. کنم فکر بهش نخوام که سددپردم مي خواب به خودمو دوباره افتادم
شکالت از فرار برا  که معتادها مثل شون، نکردن فکر و م صرف مواد به  يم م
 .کنن

 :کرد بیدارم اومد شد،مامان که نه ساعت
 شددامتو پاشددو. میاد خوابت و ا  خسددته دونم مي.بره قربونت مامان الهي -

 ات شو بلند.نشد  بیدار زدم صدات چي هر که هم ظهروعصر نماز واسه.بخور
 .نکرد  قضا هم نمازتو این
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 مي نگاهم چشددمي گاهي،زیر از هر باباومامان. سددرمیز رفتم و خوندم نمازمو
گار.کردن حت برا  منم.تونسددتن نمي ولي بگن چیز  خواسددتن مي ان  را

 :گفتم کردنشون
 شده؟ مشکوک رفتارتون اینقدر بگین؟چرا خواین مي چیز  -

 :گفت و شد دستپاچه مامان
 سددیر خوایم مي.بود شددده تنگ برات دلمون فقط.نشددده چیز  بابا نه... ِاه -

 !نشیم دلتنگت رفتي،اینقدر وقتي دیگه دوروز که کنیم نگاهت
 :گفتم بعد و کردم نگاهش لحظه چند

 مي.. .نیست گفتین شما که ایني علتش تنها گین،اما مي دروغ شما گم نمي -
 .شم نمي ناراحت من بگین خوب بزنین؟ حرف منان مورد در خواین
 :گفت و زد عمیقي لبخند مامان

 هچ کرد ؟ فکرهاتو ببینم، بگو حاال. زنه مي شددور دلم کنم؟ چیکار خوب -
 د ؟ مي بهش جوابي

 .مکن ازدواج باهاش شاید کنه، قبول اگر که دارم شرایط ِسر  یه...  من... من -
 شرایطي؟ چه -
 .گم مي خودش به فقط... ولي ببخشید خیلي -

 :گفت بود مونده ساکت لحظه اون تا که بابا
 بنداز ؟ پاش جلو سنگ و بیار  اسرائیلي بني ها  بهونه خوا  مي -

 .نداشددتم ا  چاره اما. بود پدرم با حق. بگم چي دونسددتم نمي. کردم سددکوت
. بود يگذشت با و صبور پسر منان. کنم اذیت رو منان عمر یه که بود این از بهتر
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 چون. کشددید مي عذاب من از بیشددتر منان خود کردیم، مي ازدواج اگر قطعا  
. یادب کنار من با جور  یه صبور ، با کرد مي سعي و نبود شکایت و ِگله اهل
 :گفت دید سکوتمو که بابا

باز  دار  کي با - نه کني؟ مي لج  فرار  ازدواج از که دار  مشددکلي نک
 هب...  هات کالسددي هم بین نکنه...  نکنه. بگ ما به شددده چیز  اگر هسددتي؟

 شد ؟ مند عالقه کسي
 :گفتم و افتادم ِپته ِتِته به. شد مي ناجور داشت اوضاع! ریخت قلبم

 .کنین مي اشتباه...  اش.نیست...  طور این اصال  ...  اص... نه... نه -
 !کرد ؟ هول قدر این چرا پس کنم، مي اشتباه اگه -

 :گفتم و بشه بهتر حالم تا کشیدم عمیقي نفس
خه - ظار اصددال   آ مادگي فقط من. بکنین فکر  چنین نداشددتم انت  ازدواج آ

 .همین.ندارم
 :گفت غیض با بود شده عصباني حسابي دیگه که مامان

 ما زمان ایه؟ صددیغه چه دیگه ندارم آمادگي چي؟ یعني ها باز  مسددخره این -
 تو وقت اون ندارم؛ آمادگي گفت نمي دادن، مي شوهر ساله دوازده ده، دخترو

ست از بعد  اه حرف اون از دیگه این نکرد ؟ پیدا آمادگي هنوز سال سه و بی
 .بود

 :گفتم عجز با. نداشتم کردن بحث توان دیگه
 صددحبت منان با کردم قبول دیگه که من. کنم مي خواهش. خدا تورو مامان-

 کنین؟ مي طور  این چرا دیگه کنم،
 .د  مي فرار  هم رو منان جور  یه آخرش تو دونم مي که من -
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 از جلوگیر  برا  که حالي در و شدددم بلند صددندلي رو  از. آخر سددیم به زدم
 :گفتم کردم نمي تالشي هیچ هام اشک ریزش

 مي عذابم چرا کنین؟ مي اذیتم قدر این چرا دیگه دونین مي اینو که شددما -
 راحت خیلي شددوهر بدون من خدا به بکنم؟ مو زندگي ذارین نمي چرا دین؟

یدن دوش به توان من. ترم یت کشدد گه. ندارم رو زندگي یه مسددئول ما م  شدد
 وامخ نمي من.نشین شدنم بدبخت به راضي پس خواین؟ نمي منو خوشبختي

 .متنفرم ازدواج از.کنم ازدواج ندارم دوست.کنم شوهر
 زبا دهان با و بود برده ماتشددون بابا و مامان. بود شددده خیس اشددک از صددورتم

 .کردن مي نگاهم
ستم دیگه شپزخونه از. بمونم نتون شت رود. بردم پناه اتاقم به و اومدم بیرون آ  پ
 شتپ جا همون تا کردم گریه اونقدر. کنم گریه راحت بتونم که کردم قفل سرم

 .برد خوابم در
 ادهافت که اتفاقي به ا  اشدداره هیچ و نداشددت کارم به کار  مامان عصددر فردا تا

 تداش سعي و کرد چیني مقدمه کلي. اتاقم به اومد شد که عصر اما. نکرد بود
 :گفت باالخره. کنه باز رو صحبت سر بشم، عصباني من اینکه بدون

 ليو. بکن دار  دوست کار  هر. نداریم کارت به کار  دیگه ما سارا، ببین -
 وبگ بهشددون خودت بیان، شدد  فردا بذار. بدم رد جواب منان به تونم نمي من

شته بهت کار  دیگه اینکه برا  ضمن، در. شه نمي روم که من.نه شم ندا  و با
 .دارم شرط یه نکنم، اصرار بهت ازدواج برا 

 شرطي؟ چه -
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ستگارات به باید خودت - سه تونم نمي دیگه من. بد  رد جواب خوا  مردم وا
 .بیارم بهونه

 کنم؟ اجرا شمارو شرط طور  چه. شیراز رم مي دارم که من -
 :گفت بعد و شد خیره بهم لحظه چند

 با که دیم مي بهش رو خوابگاه شددماره پسددندیدیم، خودمون که رو کدوم هر -
 !بزنه حرف خودت

شته برام شرطي چنین عمدا   ست مي. بود گذا  کرف. بگذاره منگنه ال  منو خوا
 :گفتم منم. کنم قبول شرطو این شم نمي حاضر کرد مي

 !قبوله باشه -
 :گفت کردو اخم.شد گشاد تعج  از مامانم چشما 

 .داد  دست از عقلتو خدا به -
شت، برام که شرطي وجود با. بیرون رفت اتاق از هم بعد  چهی وقت هیچ گذا

 بز فحر ناکسددي و کس هر با کرد نمي قبول غیرتش. نزد زنگ خوابگاه به کس
 !!!نم

 ...رسید خواستگار  روز باالخره
 :گفت خوشرویي با دید منو تا عمه. 
 !برم گلم عروس قربون -
 :گفت هم ام شوهرعمه. ب*و*سیدم صورتشو و زدم لبخند  زور به
 !خانوم این به ماشالله. ماشالله -

 رو گل دسددته. بود دسددتش هم قشددنگ گل دسددته یه. داخل اومد منان هم بعد
 :گفت و طرفم گرفت
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 .ناقابله -
. ژربرا ات سه و نرگس دسته قرمز،سه رز شاخه چهارتا.کردم تشکر و گرفتم ازش
 .داشتم دوست زنبق فقط من. نداشت زنبق بود،اما قشنگ گلش دسته
 ودب قرار.آشددپزخونه تو  رفتم من و نشددسددتند ها مبل رو  پذیرایي، تو  همه

 چا  اون که بودم خواسته مامان از. بزنه صدام مامان شد، که بردن چا  وقت
 .نکرد قبول اما.ببره رو

 :گفت و زد صدام مامان
 .بیار بریز چایي تا چند جان، سارا -

 ردمک مي فکر داشددتم!بود دادن بله جورایي یه بردن، چا . بردم مي چا  نباید
 همون.رسددید ذهنم به عجیبي فکر که کنم خالص اینکار از خودمو طور  چه

 .شکست بلند  صدا  با که زمین رو  کردم ول هارو فنجون از یکي موقع
 :زدن داد پذیرایي تو از همه

 شد؟ چي -
 :گفت و پیشم اومد مامان.بودن آشپزخونه تو همه ، هم بعد لحظه چند

 چیه؟ بود؟منظورت کار  چه دیگه این -
 :گفتم نشَنون بقیه که صدایي با
 منان به جور  یه شه مي اگه حاال. بیارم چا  خوام نمي ولي مامان ببخشید -

 .بزنم حرف باهاش تا بمونه آشپزخونه تو بگین
 بزني حرف باهاش اینجا خوا  مي که قحطه جا بزرگي، این به خونه اینجا؟ -
 .میار  در شورشو دار  دیگه ؟
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 .کنین کمکم کنم مي خواهش مامان -
 :گفت خنده با و کرد نگاهشون مامان.کردن مي نگاه مارو داشتن هنوز همه

 .تتونخدم میاد االن پذیرایي تو بفرمایید شما.شده هول کم یه. نیست چیز  -
 :گفت منان به یواشکي مامان که بیرون رفتن مي داشتن همه

 .کنه صحبت باهاتون خواد مي. ... بمونین شما شه مي اگه -
نان ج  هم م کان با فقط و نگفت چیز  ولي.کرد تع مان حرف از سددر ت  ما

 :گفت و کرد نگاهم بیرون رفت که مامان.کرد تبعیت
 دلم اصال   که بشنوم چیز  قراره کنم مي احساس. کردین نگرانم دایي، دختر -

 .خواد نمي
 :گفتم.مبکن رو قضیه قال که بود بود،بهتر کرده اشاره موضوع به خودش که حاال

ست - ستم، عمدا   رو فنجون اون من. زدین حدس در ستم نمي چون شک  خوا
سم ستگار  ر شه اجرا کامل خوا سفم. ب  خیلي خوام مي اما گم مي اینو که متا

 ماش با تونم نمي من. ندارم شما به ا  عالقه هیچ... من... بگم بهتون صادقانه
 .کنم ازدواج

 :گفت و کرد سکوت لحظه چند. کرد مي نگاهم فقط
 .پایدارتره بیاد، وجود به ازدواج از بعد اگر عالقه نشنیدین، حاال تا -
 نمي من اما.کنه مي صدددق هم موارد از خیلي در که دارم قبول.شددنیدم چرا -

شم، مند عالقه بهتون بعدها شاید اینکه امید به تونم  من. نمک ازدواج باهاتون ب
 شما .قائلم زیاد  احترام شما برا  من منان، آقا.نیستم ازدواجي چنین پذیرا 
 .کنم خوشبخت شمارو تونم نمي من. دارین منو از بهتر خیلي لیاقت

 .بکنم کردنتون خوشبخت برا  تالشمو تمام میدم قول من ولي -
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 خوشددبختي احسدداس طرف یک فقط زندگي یه تو  نیسددت قرار عمه، پسددر -
 این باشددین مطمئن اما بشددم، خوشددبخت شددما کنار در واقعا   من شدداید. کنه

 نه شدده مي خوشددبخت که منه جسددم. ظاهریه چون نیسددت کامل خوشددبختي
سر.روحم صرف ازدواج این از کنم مي خواهش عمه پ شین من  به من جواب. ب

 .منفیه...  شما
 .بشه عوض نظرتون آینده در شاید -
 دسددت از رو زندگي خوب ها  فرصددت فکر این با کنم مي خواهش. نه نه -

 .کنم مي پیدا براتون مناس  دختر یه بدین، اجازه شما اگر خودم من.ندین
 :گفتم باشم زده آخرو حرف اینکه برا .موند وساکت زد تلخي لبخند

 .برسه دستم به عروسیتون کارت روزا همین امیدوام -
 :گفت فقط.نداد نشون العملي عکس هیچ

 آخرتونه؟ حرف این -
 .بله -
 نگفتین؟ رو نه جواب اینجا، بیام ما اینکه از قبل چرا پس -
 گفت مي اما.بگه شما به منو جواب که خواستم مامان از هم بارها. گفتم من -

 ار ،خواستگ بیاین که شما کرد مي فکر واقع در. بگه" نه" شما به شه نمي روش
 بجوا شما به باید خودم که گفت همین برا . بشم راضي جور  یه من شاید

 کردن ناراحت قصد ما کنین باور. شد طور  این که خوام مي معذرت. بدم رد
 .نداشتیم شمارو
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 مغموم ا  چهره با منان هم بعد لحظه چند.نشددد ردوبدل مون بین حرفي دیگه
 :گفت که شنیدم صداشو. بیرون رفت آشپزخونه از
 .کنیم زحمت رفع اتون اجازه با. شدیم مزاحم که ببخشید دایي -

 :گفت بابا
 .بخورین چایي یه کنید صبر. میشه بد که جور  این-

 :گفت دلخور  با قراره چه از موضوع بود فهمیده انگار که عمه
 .شدیم پذیرایي کافي اندازه به. داداش ممنون خیلي -

 .نشنیدم صداشونو دیگه و راهرو تو  رفتن
 « هفتم فصل »

 هنوز لعیا.گذشت مي پرهام ازدواج از سال دو حاال و شد تموم ارشد اول سال
شده دار بچه  مي جوونه دلم در امید ها  بارقه شرمي، بي کمال در من و بود ن

یدم که هم وقتي! زد له دختر فهم یارو   خا  دادن طالق نازایي خاطر به لع
 !شدم بیشترامیدوار

 رنظرماگ که فرسددتاد پیغام برام هم دیگه دوبار یکي خواسددتگار ، از بعد منان
ضره شده عوض ستگار  بیاد دوباره حا  و. دادم رد جواب هم باز من اما. خوا

ستون سال اون  شده ناامید امیدش دیگه که هم مامان. کرد ازدواج هم منان تاب
 هردومون بدبختي مانع که بودم خوشددحال من اما! خورد حسددرت بود،کلي

 .شدم
 ندیده حاال تا من که مامانش عمو  نوه با. کرد نامزد هم شددیرین سدددال اون

 :گفت مي که بود برده رو شیرین دل اونقدر بود، چي هر اما. بودمش
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 اون اصال  .نیومد من سراغ و کرد ازدواج زود شهیاد دوست که شکرت خدایا -
 ونشقرب. ببین آرمانو بیا حاال ولي! خودش واسدده بود چیتوز . بود چي پسددره

 .نیستن مقایسه قابل اصال  . ارزه مي پسره اون برابر هزار برم
 چه. شددیرین حال به خوش. بود هم ا  برازنده جوون که بود نامزدش آرمان

 قول به اونوقت. نداشددتم دل به پرهامو مهر منم کاش. داشددت خوشددي روزگار
 !داشتم بچه جین یه االن( اتاقیم هم) روشنک

 اون جا  خودمو رفت، مي اش صدقه قربون و گفت مي آرمان از شیرین وقتي
 که فهمیدم مي وقت اون.کردم مي تصددور آرمان،پرهامو جا  به و ذاشددتم مي

 .گذره مي خوش شیرین به داره چقدر
 کرده ذوق حسددابي که من! گذشددت خواسددتگار  هیچ اومدن بدون تابسددتون

شحال. بودم ستگار کردن رد از دیگه که بودم خو  مامان با زدن کله سرو و خوا
 هاش کردن غرغر دوباره و بود شددده نگران حسددابي مامان اما.شددم مي راحت
 تمشکس رو منان دل چون گفت مي اش همه! ِبترشم ترسید مي. بود شده شروع

 !پرهام منتظر. بودم منتظر من اما!میدم پس تاوان دارم ،
 مومت هم گذشت،ارشدم مي که سال اون. شدم شیراز راهي گذشت که تابستون

سرم.شد مي ستگارا، شدن کم با حاال دیگه. شد مي شروع بازدرد  زور به خوا
 .دادن مي شوهرم بود، که هم
 نوطالقشددو خبر بودم، منتظر واقع در.بودم لعیا و پرهام از خبر  منتظر روز هر

 .بودم رسیده پستي از درجه اون به طور چه دونستم نمي. بشنوم
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 دو تههف هر بودم رفته وقتي از. رسید بهم خبر اون که بود ماه آذر.رسید باالخره
سط اون.گرفتم مي رو همه سراغ و امون خونه زدم مي زنگ بار سه َسط و  ها َم
شکي هم  الهدخترخ مثل هم لعیا بفهمم که گرفتم مي سراغ لعیا و پرهام از یوا
 نه؟ یا هست اش
 هیجان با خیلي و نپرسددید درسدددت هم حالمو. زد زنگ مامان خود روز اون

 :گفت
 شده؟ چي بگو. دارم برات داغ خبر یه سارا -
 شده؟ چي -
 !میشه اضافه فامیلمون به داره یکي -

 :گفتم و شدم خوشحال منم
 کنه؟ مي ازدواج داره کي -
 .بزن دیگه حدس یه.نکرده ازدواج کسي -

 :گفتم شوق با و کردم فکر لحظه چند
 میشه؟ بابا داره منان نکنه -

 :گفت بیحالي با و شد گرفته حالش کم یه مامان
 .بگذره سال دو یکي بذار. کردن عروسي تازه. زوده که اونا واسه -

 هم عصددبي درد دچارمعده پرهام خاطر به. گرفت درد ام معده گفت، که اینو
سال یکي بذار" گفت وقتي. بودم شده ساس" بگذره دو  عیال خواد مي کردم اح

 :گفتم و دادم فشار رو ام معده. کنم باور خواست نمي دلم اما بگه رو
 .بگین خودتون. دونم نمي-
 :گفت هیجان با
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 .است حامله لعیا. لعیا -
ستم درد معده شدت از دیگه ستم.بمونم سرپا نتون ش  دهمع رو  و زمین رو  ن

 :گفتم سختي به و کشیدم عمیقي نفس.شدم خم ام
 دارشد؟ بچه باالخره پس...  مبارکه -
 نشه؟ دار بچه بود قرار مگه" شد دار بچه باالخره پس" که چیه منظورت -
 .دارشدن دیربچه چون شاید.کردم فکرو این چرا دونم نمي -
به؟ حالت -  ناو.شددد دار بچه نباید سددال پنج تا گفتي مي خودت که تو خو

 زني؟ مي نازایي برچس  مردم به نیم، و سال دو خاطر به وقت
. یيدستشو تو رفتم و کردم خداحافظي بود جور  هر. زدم مي گند داشتم دیگه
 :گفت و دستشویي دم اومد روشنک.آوردم باال رو ام معده محتویات تمام

 شده؟ چي خوبه؟ حالت. سارا -
ست چیز  - شار ام معده به کم یه. شد تموم. نی  حالم دیگه حاال.بود اومده ف

 .نباش نگران. خوبه
شتم حالي چه.من خدا  ه ه آه شت من،  ِپرهاِم . دا شد بابا دا  بچه مادر من و می

 سددتمتون نمي وقت هیچ دیگه من یعني. نبود تحمل قابل دیگه این. نبودم اش
 ونا من زندگي که حالي در کرد مي شو زندگي داشت اون باشم؟ داشته پرهامو

ست مي دلم.اش بچه و لعیا اون وزندگي بود  با اچر. دیوار به بکوبم سرمو خوا
ستش هنوز ها اتفاق این   همه شتم؟ دو . بودم متنفر خودم از پرهام جا  به دا

صیر  که هم پرهام شت تق ستم خودم. ندا ستش خوا شته دو شم دا  هک اون. با
 .بود نکرده مجبورم
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 مامانم.ما خونه اومدن اول روز همون خونه، رفتم که ترم دو بین تعطیالت برا 
شد برا  ضل سفره سال دو شدنم، قبول ار  و فامیل همه و بود کرده نذر اباالف

 .میکرد دعوت هارو همسایه
سپند براش مامان اومد، که لعیا شو همه.کرد دود ا شتن هوا  چیز وقت یه که دا

 جاش! بگیره تهوع حالت که نخوره بهش غذا بو  وقت یه. نکنه بلند سددنگیني
 !شهب شفاف اش بچه پوست که بخوره هلو! بشه اذیت اش بچه که نباشه تنگ

 پرهام وقت هر. کرد مي ذوق هم لعیا و کرد مي بهش ا  توصددیه یه کسددي هر
شق با چنان دید مي رو لعیا شون همه که کرد مي نگاهش ع سودی  بود شده ح
 !من به برسه چه
 ا  خریدارانه نگاه ها خانوم از یکي کردم، مي تعارف چا  داشددتم که بار یه

 :گفت و کرد بهم
 هستین؟ خانوم اقدس دختر شما -
 مگه؟ طور چه.بله -
 !ندار ؟ ازدواج قصد شما بپرسم، خواستم مي-

نده هم خوردم، جا هم فت ام خ نده! گر نه فکر که کردم کنترل امو خ  از نک
 :گفتم! خدامه

 .ممنون توجهتون از. خیر نه -
 خودم رو  همچنان نگاهشددو ولي دسددتش، رو  ریختم رو پاکي آب اینکه با

 بود خواسته خواستگار  اجازه مامان از هم روز اون فردا . کردم مي احساس
 اون.میدم رد جواب دارم هم باز چرا دونستم نمي. دادم رد جواب هم باز من که

 !نداشتم پرهام به امید  دیگه و بود حامله لعیا که حاال هم
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 عروسددي هم شددیرین همدمم، تنها نوروز تعطیالت تو رسددید، که جدید سددال
 به دسددتش مدت تمام. نبود بند روپاش خوشددحالي از عروسددیش شدد . کرد

 .نمیشد دور لبش از لبخند و بود آرمان بازو 
 ودم،ب تنها. نگذشت خوش بهِـددم اما بود، دوستم بهترین ازدواج جشن اینکه با

 درد هم با و سراغش برم وقت بي و وقت نمیتونستم دیگه حاال. شدم هم تنهاتر
ما میر*ق*صددیدند و بودند خوشددحال همه. کنیم دل  و من ر*ق*صددیدن ا

 .بود ظاهرساز  اش همه من لبخندها 
سش شیرین میدیدم که بود بار اولین ست من به حوا  رگرمس آرمان با اونقدر. نی
 !زدن حرف به برسه چه نمیکرد، هم نگاه من به حتي که بود زدن حرف

ضي وجود این با شبخت شیرین حداقل که بودم را  خودم که چند هر شده خو
 .گذشددت خوش بهم کمي برون عروس موقع فقط. میکردم بدبختي احسدداس

 ویراژ ها ماشددین بین که بس از. بود سددهیل ها  باز  دیوونه خاطر به هم اون
 .برسونه داماد و عروس ماشین به خودشو که میرفت زیگزاگ و میداد

 شیرین دور  از میکردن فکر که وبابا مامان. ترکید بغضم رسیدیم، که خونه به
 فرصددت که هم من. کنند آرومم میخواسددتند و میدادن دلداریم)!( میکنم گریه

 ب*غ*ل تو سددیر دل یه و کردم خالي خودمو حسددابي بودم، آورده گیر خوبي
 .کردم گریه مامانم

??? 
 گرفتن دکترا و خوندن درس حوصددله دیگه. شددد تموم ارشددد دوسددال باالخره

 در همرو خوندن دکترا توانایي بلکه نداشددتم، حوصددله تنها نه البته. نداشددتم
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 نبالد افتادم تهران، برگشتم و کردم جمع وسایلمو که روز  از! دیدم نمي خودم
 .کار

شتر چي هر اما.کردم زیرورو هارو روزنامه ها  آگهي تمام شتم مي بی  کمتر گ
 غذاها کیفي کنترل مسددئول غذایي، مواد کارخونه یه تو اینکه تا. کردم مي پیدا

 .شدم کار به مشغول آزمایشگاهش تو  و شدم
 خونه تو  زن تا پونزده ده، و بود شلوغ امون خونه برگشتم، کار سر از که روز یه

 و افتاد دلم تو عجیبي ترس. اومد مي هم قرآن صدا . بودند شده جمع امون
 :زدم داد در  ِدم همون از. افتاده مامانم برا  اتفاقي کردم احساس لحظه یه
 شده؟ خبر چه اینجا ؟کجایي؟ مامان -
. اومد مامان هم همه از اول و در  ِطرف دویدند ها زن تمام من فریاد صدا  از

 .زمین رو  نشستم و کشیدم عمیقي نفس دیدم که مامانو
 :گفت دستپاچگي با مامان

 پریده؟ رنگت چرا شده؟ چي -
 فکر ان؟ کي ها خانوم این گذاشددتین؟ چي برا  قرآن نوار مامان؟ شددده چي -

 ...شما... شما کردم
 هب مامان.آورد قند آب برام ها خانوم از یکي. بدم ادامه نتونسددتم و افتادم گریه

 :گفت و داد خوردم
 شددغل یه تو اینکه برا  من. عزیزم نه آره؟ ُمردم، من کرد  فکر پس! عج  -

 هم اه خانوم این.بگیرم خونه تو انعام ختم یه بودم کرده نذر کني، پیدا خوب
ستن قرآن کالس تو من ها  کالسي هم بیني مي که  ماه از من که دوني مي. ه

 .رفتم مي قرآن کالس امسال رمضون
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 اشدددک و کردم ب*غ*لش حرفي هیچ بدون شدددد، تموم که هاش حرف
 مامانم دادن دسددت از فکر لحظه یه حتي. داشددتم بد  احسدداس چه.ریختم
شت سه چه کرد مي ام دیوونه دا ست. نه ه ه آه... به بر شتم دو  که روز  به ندا

 .بمیرم مامانم از قبل خواست مي دلم. کنم فکر بیفته اتفاق این
 :گفت ها خانوم از یکي

 قرآن هامون عزادار  تو فقط قرآن،   روزه هر کردن گوش جا  به ما وقتي -
 .دیگه شه مي هم طور  این بذاریم،

 و دسددت هم من.پذیرایي سددالن تو برگشددتن ها خانوم و شددد بهتر حالم کم کم
ستم، رومو شون رفتم و ریختم چا  سیني یه ش ش  و مکرد تعارف رو چا .پی

 .خوندم قرآن نشستم همراهشون
 خونه رفتن یکي یکي ها زن هم بعد. آوردم میوه شدددد تموم که سددوره خوندن
. ودب تر صمیمي خیلي مامان با ظاهرا   بره خواست مي که نفر  آخرین. هاشون

 تنهاشددون هم من. کردن مي پچ پچ هم با آوردن مي گیر فرصددتي که بار هر و
 :زد صدام مامان گذشت، که ا  دقیقه ده. باشن راحت که گذاشتم

 .ببینه تورو خواد مي خانوم سلیمه بیا جون، سارا -
! شهبک خواستگار  احیانا   و زدن دید به آخرش که بود این ها پچ پچ علت پس

 مقدمه یچه بدون خانوم سلیمه. نشستم مامان کنار و پیششون رفتم میلي بي با
 :گفت ا 

 سالتونه؟ چند شما دخترم -
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ست اینکه با شتم دو  امانم آبرو  حفظ برا . نبود ا  چاره ولي بدم جواب ندا
 :دادم مي جواب هاشو سؤال ادب کمال در باید

 .سال پنج و بیست -
 :گفت و داد تکون سر 

 تا.طوره همین هم من پسددر. پسددند  مشددکل خیلي ازدواج تو میگه مامانت -
گل. کردم معرفي بهش هارو خیلي حاال  دارترین خانواده و ترین خوشدد

 .نپسندید هم باز دادم نشونش دخترهارو ترین کرده وتحصیل
 :گفت امیدوار  با هم بعد

 .پسنده مي تورو مطمئنم ولي -
 .دارین لطف شما ممنون خیلي -
 .کنم صحبت پسرم با درموردت مید  اجازه -
شماش. کردم نگاه مامان به شت باچ  هلحظ چند.  کنم قبول کرد مي التماس دا

 :گفتم و کردم فکر
 .ندارم ازدواج قصد من ولي خوام مي معذرت -
 فت،گ تو از مامانت که چیزهایي با.کردم مي تعج  گفتي مي این غیراز اگر -

 .داشتم هم رو همین انتظار
 !اومد خوشم حرفش از
سیم، خدمتتون ما بدین اجازه شما حاال - شکل دوتا شما شاید بر سند، م  پ

 .پسندیدین رو همدیگه
 دوسددت بود، گفته بهم بارها.سددوخت براش دلم. بود سدداکت همچنان مامان
 :نداشتم ا  چاره. ببره گور به منو عروسي دیدن آرزو  نداره
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 .نیست ا  مسئله بدونن، صال  مامان اگر -
شو مامان رفت که خانوم اون!  شکفت مامان گل از گل شت  دتهدی حالت به انگ

 ودم،ب ندیده ازش حال به تا که لحني و کرده گره ابروها  با و گرفت طرفم به
 :گفت

 این من.بگیر  اسرائیلي بني ایراد یکي این از بخوا  اگر حالت به وا . سارا -
 شرو عی  یه کرد  عرضه اگه.دارم قبولشون حسابي و شناسم مي رو خونواده
ما. کنم مي جوابشددون خودم بذار ، گه ا  رو همیشددگي مزخرفات بخوا  ا
 .بد  بله کنم مي مجبورت شده که هم کتک با بد  تحویلم

 :گفتم ناباور  با
 ...مامان -
 .گفتم که همین! مامان بي مامان -

 چیکار رو یکي این که بودم مونده زده بهت من و آشددپزخونه تو رفت مامان
 کنم؟

 و تکرار  باز  یه بود شددده برام مراسددم این دیگه.رسددید خواسددتگار  شدد 
ضحک س  لباس هیجاني هیچ بدون. م شیدم منا  مهمون اومدن   آماده و پو

 تو برم گفت مي مامان.زدن امونو خونه زنگ شدد ، نه سدداعت رأس. شدددم ها
شپزخونه شون برم کرد صدام وقت هر و آ ش شون از اینکه برا  من اما.پی شم  چ

 .در دم رفتم هم خودم عمدا   بیام، پررویي دختر نظرشون به و بیفتم
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 و مادر.بودن اومده نفر  پنج دامادشددون، با دختر،همراه و پسددر و مادر پدرو
 یه که بود داماد نفر آخرین. ب*و*سددیدن صددورتمو صددمیمانه خیلي خواهرش

 :طرفم گرفت رو گل دسته و کرد سالم. بود دستش بزرگ گل دسته
 !دارین دوست گلي چه دونستم نمي ببخشید -

 بار  اولین. شددد نمي باورم! بود زنبق تمامش. زد خشددکم دیدم، که هارو گل
 به و کردم وجور جمع خودمو. داد مي بهم امو عالقه مورد گل کسددي که بود

شپزخونه به پذیرایي،رفتم سالن تو رفت که اون. کردم دعوتش داخل سته و آ  د
 و نسددال به برگشددتم! آب تو گذاشددتم دیگه، ها  گل دسددته برخالف رو گلش

 .کردم پذیرایي ازشون
صلیش جاها  به بحث سید ا سرش از کرد شروع خانوم سلیمه و ر  تعریف پ
 :کردن

 نظر از حداقل و میشددناسددین مارو میشدده سددالي یک که ،شددما خانوم اقدس -
سرم.دارین شناخت ما رو  اعتقاد   فامیل تو شاهده خدا.خودمونه مثل هم پ

 این...  که هم ماد  نظر از. معروفه پاکي چشددم و نجابت به همسددایه درو و
 قا  دقی و چیه شددرکتشددون حاال.شددرکتشددونه تولیدات پخش مدیر ما آقا  علي

 .دهمی توضی  براتون خودش.نمیارم در سر زیاد من راستش کنن، مي چیکار
 رو معقول مهریه یه بتونه که داره هم اونقدر خداروشکر. داره هم ماشین و خونه
شون مالک مورد در. کنه تقبل  وتاد شما،این   اجازه با که بهتره میکنم فکر ها

 ا آق میدین اجازه. وابکنن هم با هاشونو سنگ و کنن صحبت هم با برن جوون
 رحیمي؟

 :گفت هم بابا
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 .کن شون راهنمایي دخترم،. اختیاردارین شما شماست دست هم ما اجازه -
 شدم بلند هم من. شد بلند جاش از بود، علي هم اسمش ظاهرا   که پسرشون،

 امه حرف شروع برا  بخوام اینکه از قبل اول همون. من اتاق به رفتیم هم با و
 :گفت کنم پیدا ا  جمله

ست درست که دونم مي -  مقدم ها خانوم و کنم شروع رو صحبت اول من نی
ضوعي یه من اگر کنم مي فکر ولي. ترن  مالز شما دیگه بگم، اول همین رو مو

 .کنید عنوان رو هاتون مالک و شرایط نیست
 نم بعدش نبود نیاز  دیگه که بگه چي خواسددت مي. کردم تعج  حرفش از

 :داد ادامه بزنم؟ حرفي
 ترامياح بي شددما به خوام مي نکنین فکر و نکنین اشددتباه برداشددت امیدوارم -

 ! ...ندارم ازدواج قصد اصال   من...  اما کنم،
 باال  دسدددت بودم شددنیده! بود گرفته ام خنده...  چي؟؟؟ یعني جانم؟؟؟؟

 م،ندار ازدواج قصد گفتم مي من همیشه! حد این تا نه ولي است بسیار دست
 :گفتم! گفت مي من به داشت آقا این حاال

شکل بودن گفته مادرتون - سندین، م ص گفتین شما که طور این ولي پ  قرار ال  ا
ست سي نی سندید رو ک شید، خیلي. بپ صد که شما ولي ببخ  دارین،ن ازدواج ق

 خواستگار ؟ اومدین چرا پس
 بدین اجازه. میدم ترجی  رو کردن زندگي تنها من ولي اومدم مادرم اصرار به -

 گار خواست میرم من که نیست بار  اولین این. کنم صحبت باهاتون صادقانه
 من به مادرم که هم دخترهایي اون از کدوم هیچ. نیسددت بارهم آخرین قطعا   و
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صد به کردن، معرفي سندیدن ق شون به کردن ازدواج و پ ستگاری  من. منرفت خوا
 ودب این هم ازدواج با مخالفت راه تنها. میرم خواسددتگار  مادرم اجبار به فقط

 قاومتم اصرارهاشون برابر در قبل سال یک تا. کنم بهونه رو پسند  مشکل که
 رطو این. آوردم کم جورایي یه مادرم برابر در من اینکه مثل دیگه حاال و کردم

صیتي با و محترم خانوم شما گفتن مي مادرم که ستین شخ  نمي هگفت مادرم. ه
 يم کننده قانع دلیل یه من از شددما، کردن رد برا  و بگیرم ایراد شددما از تونم

 اگه خواستم مي. دارم خواهشي یه شما از...  پررویي کمال در من حاال. خواد
 نه، بگم من اگر چون. نیومده خوشددتون من از که بگید مادرم به شددما میشدده

 .کنه اصرار تونه نمي دیگه شما به ولي کنه نمي قبول مادرم
 :گفتم و زدم لبخند . بود جال  خیلي حرفاش

 ازدواج به تمایلي هیچ هم من.زدین منو دل ها  حرف دقیقا   شددما. جالبه -
 هم من مادر اتفاقا  . دادم اومدن   اجازه شددما به مادرم اصددرار به فقط و ندارم
 جواب ماش به بخوام اگر که کرده تهدیدم و بگیرم ایراد  شما از تونم نمي گفته

 !نشونه مي عقد سفره سر... اجبار به منو بدم رد
ستش شتون دیگه دخترها  مثل هم من از بودم امیدوار را  اب حاال ولي. نیاد خو

شتون، و شما ها  حرف ضایي آقا . کنم چیکار باید دونم نمي واقعا   خواه  ر
 !بگم نه باید طور  چه دونم نمي من...  شرمندگي عرض با

 یه یاد هدفع یه که کنم چیکار باید که کردم مي فکر داشددتم هم من.فکر تو رفت
 :گفتم اختیار وبي افتادم چیز 

 بپرسم؟ ازتون سؤالي یه میدین اجازه ببخشید -
 .بفرمایید. میکنم خواهش -
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 آروم پرسددیدم نمي اگر ولي بودم مردد پرسددیدن برا .کردم مکث لحظه چند
 :گرفتم نمي

 !آوردین؟ زنبق گل چي برا  شما -
 :گفت و زد محو  لبخند

 که من ولي. اسددت عالقه   نشددونه رز گل. برن مي ُرز گل معموال   دونم مي -
 !ندارم شما به ا  عالقه
 :پرسیدم دوباره

 .گل همه این زنبق؟ چرا حاال -
 امیدوار بیهوده که بردم رو گل همین همه برا ! خودمه عالقه مورد گل زنبق -

 !نشن
 :گفتم و زدم لبخند 

 .بهتربود آوردین مي رو رز همون اگر.آوردین اشتباهي ایندفعه ولي -
 مگه؟ طور چه -
 .هست هم من عالقه مورد گل زنبق آخه -

 :گفت و خندید
 کار وگرنه ندارین ازدواج قصددد هم شددما آوردم شددانس پس میگین؟ جد  -

 !بودم داده خودم دست
 :گفت بعد لحظه چند. شدیم ساکت هردومون باز
 کيی گیر ، تصمیم   بهانه به طوره چه. رسه نمي ذهنم به راهي فعال   که من -

 مي تماس باهاتون دیگه روز دو من. کنیم فکر مشددکل این حل راه به دوروز 
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 ردمک پیدا راهي اگر هم من. بگین من به رسددید ذهنتون به فکر  اگر که گیرم
 .میگم بهتون

 .بشه پیدا راهي امیدوارم. خوب بسیار -
 :گفت خانوم سلیمه. بیرون اومدیم اتاق از
 نه؟ یا خوریم مي شیریني ما باالخره شد؟ چي -

 :گفت آقا علي
 چي هر... هم اون از بعد. کنیم فکر کمي هردومون روز  دو شددما اجازه با -

 ...بخواد خدا
 «هشتم فصل»

مام روز دو اون  نمي ذهنم به هم راهي هیچ و بود موضددوع این درگیر ذهنم ت
 قبول نیومده، خوشددمون هم از که بگیم هردومون اگر که بودم امیدوار. رسددید

! نپسددندیده منو که بگه مامانم به هم آقا علي و بگم خانوم سددلیمه به من. کنن
 .ببرم پیش از کار  آبکي ها  حل راه این با خورد نمي آب چشمم ولي

 ورش دلم. بگه حلشو راه و بزنه زنگ آقا علي بود قرار روز اون. شد تموم روز دو
 !افتادیم مي دردسر تو نداشت بخور  درد به فکر هم اون اگر. میزد
ستگار ، بودن اومده که ساعتي همون ش ، نه ساعت رأس  زنگ تلفن خوا

 و مامان.بیرون پریدم اتاق از زنگ اولین با و بودم زنگ به گوش اتاقم تو. خورد
 بدم، مثبت جواب خوام مي و کردم کارو این خوشحالیم از من اینکه فکر با بابا

 !خندیدن و کردن بدل ردو نگاهي هم با
 یه مامان ها  حرف از اما شددنیدم نمي اونو ها  حرف. بود خانوم سددلیمه

 : فهمیدم چیزیو
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 !!بیارین تشریف خودتونه منزل کنم مي خواهش -
باره خواسدددت مي بود؟ حلي راه چه دیگه این  افرد بگه؟ چي که اینجا بیاد دو

سته دفعه این. بودن مادرش پدرو و خودش ، اومدن که شبش  و نرگس گلش د
 !زنبق نه رز، نه. بود ارکیده

چه که نبود دلم تو دل تاق تو بریم زودتر هر گه خواد مي چي بفهمم و ا !  ب
 :گفت خانوم سلیمه باالخره

 سارا اب خواد مي علي. بشه فرجي یه قراره دفعه این بخواد، خدا اگه اینکه مثل -
 .شما   اجازه با البته. کنه صحبت دیگه بار یه جون

 اشددوپ که همین. بزنیم حرف هم با که اتاقم به رفتیم دوباره که شددد طور  این
 :گفتم عجله با اتاق تو گذاشت

 ببینین؟ منو دوباره خواستین چرا کردین؟ پیدا راهي شد؟ چي خوب -
ند. کردم فکر خیلي من - که برا  هم راه تا چ  ازدواج این از رو خودمون این

سید ذهنم به کنیم، خالص ستن موقتي ها راه این   همه ولي. ر  شما و من. ه
 نم. کنیم ازدواج میشیم مجبور باالخره دارن، هامون خانواده که اصرار  این با

سي تونم نمي که مطمئنم  ونمت نمي دختر  هیچ به چون. کنم خوشبخت رو ک
 وابج داشتین تمایل اگر البته. دارم شما از سؤالي یه من حاال. بشم مند عالقه
 .بدین

 .بپرسین. کنم مي خواهش -
ما -  مجرد عمرتون آخر تا خواین مي کال   یا ندارین ازدواج قصدددد فعال   شدد

 باشین؟
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 کنه؟ مي کمکي ما مشکل حل به سؤال این جواب -
 .امیدوارم -
 باهاش... خواسددتگاریم بیاد ام عالقه مورد شددخص اگر...  من...  خوب...  -

 .کنم مي ازدواج
 درسته؟. مندین عالقه خاصي شخص به شما پس -
 .طوره همین. بله -
 بپرسم؟ ازتون تر خصوصي سؤال تا چند تونم مي -

 بهش تونم مي کردم مي احسددداس ولي. بپرسددده خواد مي چي دونسددتم نمي
 مامان و مونه مي خودش پیش حرفام که بودم مطمئن جورایي یه. کنم اعتماد

 .شن نمي خبردار اینا
 .دم نمي جواب...  بودن خصوصي زیاد  اگر ولي. بپرسین -
 ماش به دارین، دوستش شما که کسي اون...  که بدونم خواستم مي... خوبه -

 برص خاطرش به که باشه داشته دوستون میدین احتمال شما یعني داره؟ عالقه
 کردین؟

 :گفتم و کشیدم پنهاني آه
 تونم نمي من ولي. نداشددته من به هم ا  عالقه هیچ ظاهرا  .کرده ازدواج اون -

  تو اون جا  به رو ا  دیگه مرد هیچ تونم نمي. کنم بیرون سددرم از اونو فکر
 ذهنم وت دیگه مرد یه فکر و کنم ازدواج ا  دیگه کس با اینکه. بپذیرم زندگیم

 که همسر به خیانت هم اون. باشم کار خیانت خوام نمي. بزرگیه خیانت باشه،
 .بزرگیه گ*ن*ا*ه
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 نگاهشددو. کردم نگاهش هم من. کرد نگاهم و باال آورد بارسددرشددو اولین برا 
 :گفت ناراحت وخیلي دزدید

 .همینه دقیقا   هم من نکردن ازدواج دلیل...  چون. کنم مي درکتون کامال   -
 :گفتم بود فریاد شبیه تقریبا   که صدایي و تعج  با
 ازدواج االن که داشددتین دوسددت رو دختر  هم شددما یعني هم؟ شددما چي؟ -

 کرده؟
 .درسته -

شتم که من. شد ا  دقیقه چند شاید. شدیم ساکت هردومون  رفک پرهام به دا
 مه اون حتما  ! عزیزتر پرهام برا  و میشددد فارغ زود  به که لعیا به. کردم مي

 ناراحتي باعث که سددؤالي با. کرد مي فکر اش عالقه مورد دختر به داشدددت
 :شکستم رو سکوت شد، بیشترش

 داره؟ هم بچه -
 !دوماهه یکي و ساله سه یکي! دوتا -
 کرده؟ ازدواج ساله چند ؟ واقعا   -
 بپرسم؟ خودتون از هارو سؤال همین تونم مي... سال پنج -
 .میشه پدر هم روزا همین. کرده ازدواج که میشه سالي سه...  -
 :گفت و کشید کوتاهي آه
 برا  هردومون قطعا  . نکنیم ناراحت رو همدیگه ها حرف این با دیگه بهتره -

 .کشیدیم سختي خیلي موضوع این با اومدن کنار
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 اراسر این گفتن انجامش، برا  که بود چي شما حل راه حاال. میگین راست -
 بود؟ الزم

 هب ما هردو ... رحیمي خانوم ببینید! ... رفت یادمون خودمون مشکل اصال   -
 اون ما ذارن نمي داریم، ما که مادرهایي با اما.نمیدیم ازدواج به تن علت یک
 مي تهالب. گیرن نمي آروم نبینن مارو عروسي تا. کنیم زندگي خوایم مي که طور
 .نیاد پیش موقعیتي چنین دیگه شاید ولي عجیبه کم یه راه این که دونم

 :گفتم تعج  با
 موقعیتي؟ چه -
 شدداید و داریم رو مشددکل یه دومون هر.کنیم مي درک خوب رو همدیگه ما -

 .کنیم ازدواج...  هم با ما...  باشه بهتر
 :گفتم وحشت با
 برسین؟ نتیجه این به که کردین فکر همه این کنیم؟ کار چي -

 :گفت اسممو بار اولین برا 
 ... خانوم سارا -
 :داد ادامه. کردم نگاهش تعج  با
شید -  ازدواج باهاش بخوایم ما که ا  دیگه کس هر...  رحیمي خانوم...  ببخ

. مبدی انجام خوبي به و کامل خودمونو همسر  وظایف ما که داره انتظار کنیم،
 یدمم قول من ببینین. نداریم هم از انتظار  چنین کنیم، ازدواج هم با ما اگه اما

شته شما از توقعي هیچ شم ندا شیم شوهر و زن هم با ظاهر در فقط. با  در. با
 ...هم زناشویي مسائل مورد

 :گفت و انداخت پایین سرشو
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 کار  هر. کنیم مي زندگي هم با برادر و خواهر مثل.باشددده راحت خیالتون -
 و باشددیم نداشددته هم به کار  هیچ درواقع. بدین انجام دارین دوسددت که هم

 کردین احسددداس که هم زمان هر. همین. کنیم زندگي خونه یه تو هم با فقط
 واجازد   بهونه به و بشددیم جدا هم از تونیم مي...  بدین ادامه تونین نمي دیگه

 چیه؟ شما نظر. نکنیم ازدواج دیگه...  ناموفق
 خودمونو گور خودمون، دسددت با یعني بود؟ راهي چه دیگه این. بود برده ماتم

مام بکنیم؟ نده زد، مي حرف که مدتي ت  يم بیني پیش رو زندگي چنین   آی
 :گفتم. کردم

 مونها خانواده ترسم مي...  ترسم مي راستش. کنم فکر باید. شدم گیج من -
 .بفهمن

 .بفهمن بگذاریم نباید -
 جور ؟ چه -
 صددمیمي کمي دیگران جلو  بهتره نشددده متوجه کسددي اینکه برا  خوب -

 .کنیم برخورد
 چي؟ یعني -
 دسددت...  بینیم مي رو همدیگه وقتي مثال  ...  بگم؟ طور  چه...  که یعني -

 !بدیم
 واج و هاج باز. عجیبي پیشددنهاد چه. کردم نگاهش شددده گشدداد چشددما  با

 :گفتم و کردم نگاهش
 .کنم مي خواهش. کنم فکر روز چند بذارین -
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 بود دهش شکلي چه ام قیافه دونم نمي. بقیه پیش رفتیم و بیرون اومدیم اتاق از
 :گفت حال بي و رفت وا دید، مارو تا خانوم سلیمه که
 ناراحته؟ قدر این گفتي چي مردم دختر به علي؟ شده چي -
 فکر هم دیگه روز چند خوان مي فقط. نباشددین نگران. مامان نشددده چیز  -

 .نیمک زحمت رفع بهتره. شدن خسته. کردم پرحرفي خیلي هم من البته. کنن
 لحظه یه پرهام فکر طرف یه از. خیال فکرو جور هزار با موندم ومن رفتن اونا

هام گه، طرف از. ذاشدددت نمي تن مل دی مه تح یت این دادن ادا  رو وضددع
. بود علي با حق. نداشددتم رو بابا و مامان با مقابله توان بیشددترازاین.نداشددتم

 که مکن ازدواج علي با بود بهتر پس. کنم ازدواج کردن مي مجبورم که باالخره
 ور خونه در بار یه میگن که بود شانسي همون این شاید.نداشت ازم هم توقعي
 .میزنه
 زنگ خانوم سددلیمه روز اون. بود رسددیده دادن جواب روز. گذشددت روز چهار
 سددر مرغ مثل دلواپس، و مردد هنوز من و بگیره من از رو نهایي جواب که میزد
 .زدم مي پرپر کنده

 عریفت براش ماجرارو پیاز تا سیر. سراغش رفتم و شدم شیرین دامن به دست
 :گفت و سرم تو زد یکي شد، تموم که هام حرف. کردم

 نکن مي فکر که فامیل دهن هم. بهتر ازاین کي داره؟ پرسددیدن هم این دیگه -
 هم داره، برمي سرت از دست عمو زن هم شه، مي بسته ندار ، خواستگار تو
 نجات خدا بنده اون هم کني، خیانت کسددي به خودت قول به خوا  نمي تو

ستي هم میگن، هم رابطه نوع این به. کنه مي پیدا سالمت زی  اليجنابع. آمیز م



wWw.Roman4u.iR  112 

 

. مصددلحتي کامال   ازدواج یه! بفهمي بهتر چیزارو این باید خوند  زیسددت که
 .نپریده تا بچسبیش دستي دو باید. ندار  ا  چاره کنم فکر

 چي؟ پرهام پس -
 :گفت و شد گرد چشماش

 بذار یره؟بگ تورو بیاد پرهام و بمیره لعیا منتظر  نکنه!سددفید چشددم   دختره -
 ور لعیا قدر اون بینم، مي من که پرهامي این. دسددتت رو بریزم رو پاکي آب

ست شه، هم چیزیش لعیا اگه که داره دو  هماگر. گیره نمي زن وقت هیچ دیگه ب
 اومد مي پیش سال سه همون بیاد، خواست مي اگه. نمیاد تو سراغ بگیره بخواد

 .نده دست از دیگه رو یکي این. گرفت مي تورو لعیا جا  به و
صلحتي ازدواج این باید شدم مطمئن دیگه شیرین ها  حرف با " لشقو به یا م

 داخل پامو هنوز.  خونه برگشددتم. کنم قبول رو" آمیز مسدددالمت همزیسددتي
 :شد ظاهر ها پله باال  مامان که بودم نگذاشته

 چیه؟ جوابت باالخره شد؟ تموم هات مشورت کرد ؟ فکرهاتو شد؟ چي -
 .موافقم... اینکه دوم. سالم اول -

 :کرد بارونم ب*و*سه و کرد مب*غ*ل. پایین دوید ها پله از مامان
 مچینه منتظر. گرفتي مي ایراد بقیه از نبود خود بي. دخترم باشددده مبارکت -

 .شین پیر هم پا  به. بهتر علي از کي. داشتي حق والله. بود  کسي
 :گفتم اومد بیرون آ*غ*و*شم از که مامان

 !دارم شرط یه اما -
 چیه؟ باز -
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 .میگم خودش به فقط -
 .شه فرار   ِپسر کني کار یه میخوا  -

 :گفتم و خندیدم
 .نباش نگران مامان نه -

 و مهریه تعیین برا  که گذاشددتن قرار هم با زد، زنگ خانوم سددلیمه که شدد 
صال  . امون خونه بیان ش  ،جمعه عقد تاری  شتر. نبودم خوشحال ا س بی  ردهاف

شحال تا بودم ضش. خو شون خانوم سلیمه و مامانم عو  مامان. نبودن بند روپا
 موقع همون از. گشددت برمي پرت و خرت کلي با و بازار رفت مي روز هر که

 !من جهیزیه کردن جور به بود کرده شروع
 برا  تاری  یه کسددي هر. امون خونه اومدن برادرهام و خواهر تمام جمعه روز

 گفت مي خودش
 .کرد مي تعیین مهریه و

شت نه، ساعت جا  به شد که ش  سه دیگه ظاهرا  . اومدن نیم و ه  صبر کا
شگوني دید، رو علي که همین سیما! بود شده لبریز خانوم سلیمه  ازومب از نی
 :گفت و گرفت

 !کرد ؟ رد رو منان که داشتي سر زیر اینو بال، آ  -
 بهش اصددال   من اما. بود مهم براش قیافه و تیپ خیلي سددیما. گرفت ام خنده

 :گفت لبخند با رسید که من به. نکردم توجهي
 .خوبه حالتون خانوم، سارا سالم -
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عد ته هم ب مه که طرفم گرفت گلي دسدد ج  با! بود زنبق اش ه گاهش تع  ن
 بود ا  صمیمانه رفتارها  اون از یکي هم این شاید بود؟ چي منظورش.کردم

 !دادیم مي انجام دیگران جلو  باید که
 سالن رفتن همه. گرفتم رو گل دسته. گذاشت هم رو هاشو پلک من جواب در

سته هم من. پذیرایي شتم آب گلدون تو  رو گل د  رو لگ. سالن به رفتم و گذا
 .نشستم سیما کنار و میز رو  گذاشتم

 :گفت سیما
 آورده؟ زنبق برات چرا یارو این -
 بیاره؟ چي خواستي مي پس -
 .باشه مجالس طور این مناس  که چیز  یه...  مریمي ُرز ، -

 :گفتم فور . کنه مي شک داره کردم احساس
 ام؟ زنبق گل عاشق من دوني نمي تو مگه -
 کنم؟ باور -
 .راحتي طور هر -

 مي سددکه تعداد سددر زدن چونه و مهریه به رسددید بحث.نگفت چیز  دیگه
 :گفت علي که بشه شروع خواست

 هچ بفرمایید شددما. نیسددت ا  مسددئله ما نظر از کنید تعیین که تعداد  هر -
 مدنظرتونه؟ تعداد 

 :گفت هم بابا. بابا سمت رفت ها نگاه همه هم، بعد و کردن نگاهي هم به همه
 .سکه تا چهارده معصوم، چهارده نیت به -
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 :گفت همه از اول خانوم سلیمه
صد از کمتر رحیمي، آقا  نه تا؟ چهارده - شه دیگه تا پون  ام شکر خدارو. نبا

 دستش ماشالله خودش که هم جون علي. نکنیم عروسمون مهر چرا. داریم که
 .کنین بیشترش کم یه. میرسه دهنش به

 :گفت بود شده خوشحال حسابي که مامان
 چه. کنیم تاش چهارده پونصدددو ، ما هم باشدده شددما حرف هم اینکه برا  -

 طوره؟
 نمي حالم به فرقي و نبود مهم برام که هم من. شدددن راضددي و کردن تایید همه
 .ودب آبان پنجم که شنبه پنج روز بعد هفته سه برا  شد هم عقد تاری .کرد

 :گفتم آهسته رسید، که من به. شد کردن پذیرایي مشغول سبحان
 .بزنم حرف یارو این با باید من -
 !آقا علي چیه؟ یارو -
 .آورد  گیر وقت هم تو حاال خ  -
 دار ؟ چیکارش -

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 .خصوصیه -
 :گفت شوخي لحن با
 دارین؟ کار  خصوصي نشده، هیچي هنوز! ها غلط چه -

 شد، املک که کردنش پذیرایي. گرفت میوه بقیه برا  و شد رد کنارم از سبحان
ست علي کنار ش  وعلي کرد نگاه من به سبحان زدند، حرف که ا  دقیقه دو. ن
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 رفتند و شدند بلند همزمان هردوشون. انداخت بهِـم نگاهي نیم متعاقبش، هم
 .من اتاق سمت

 دبلن بعد لحظه چند. کرده جور زدنمون حرف برا  موقعیتو سددبحان فهمیدم
 حرف و بودند ایسددتاده اتاقم در دم علي و سددبحان. اتاقم سددمت رفتم و شدددم

 :گفت سریع سبحان. شدند ساکت دیدند که منو.میزدند
 .اجازه با -
شو. کردم تعارفش داخل به و کردم باز اتاقمو در. پذیرایي تو رفت و  ق ع خود

 :گفت و کشید
 .بفرمایید شما اول -

 :فتمگ مقدمه بي خیلي نشستیم وقتي. داخل رفتم و زدم رضایت از لبخند 
 .دارم شرط یه من -

 :گفت و انداخت بهم پرسشگر  نگاه
 شرطي؟ چه -
 .باشه من با طالق حق میخوام...  میخوام -

باره و کرد نگام و باال آورد سددرشددو بار چند. فکر تو رفت  پایین سددرشددو دو
 :گفت باالخره. انداخت

صرف ازدواج این از منو میخواین شرط این با -  ضمانت ازم دارین یا کنید من
 میگیرین؟

 .دومه مورد همون علتش گذشته، اول مورد از کار دیگه -
 :گفت و کرد مکثي
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 !بشم جدا ازتون نخواستم...  من شاید...  شاید -
 :گفتم تدافعي حالتي با و شد گشاد چشمهام

 .گذاشتم شرطو این که میدادم احتمالو همین دقیقا -
 :کرد قبول عاقبت و کرد فکر هم باز
 .میکنم قبول. خ  بسیار -

 :گفتم و زدم لبخند 
 .بقیه پیش بریم...  ممنون -
ید برا  رفتیم مي روز اون فردا  از قه خر باس و حل گه چیزها  و ل  فقط. دی

 روز یه. شدن مي عوض روز هر بقیه. بودن ما با خرید کل در که بودن ها مامان
با مدن مي ها با  بار یه هم رو شددیرین. برادرها روز یه و خواهرها روز یه. او

 برا  هم حرفي هیچ و بریم راه هم کنار بودیم مجبور که هم علي و من.بردیم
یابون فقط سددکوت در. نداشددتیم گفتن غازه ها خ گاه هارو وم . کردیم مي ن

سي سا شي وقت جز اح شتم ک صي همه اون حیف. ندا  شدم مجبور که مرخ
 .بگیرم

 چیزهارو بیشددتر. علي نه دادم مي نظر من نه بخریم خواسددتیم مي که هرچي
 :گفت بهم علي حلقه، انتخاب موقع. کردن انتخاب خانوم سلیمه و مامان

شه اگه رحیمي، خانوم -  يب قدر این که بدین نظر دوبار یکي حلقه مورد در می
 .نباشه معلوم تون تفاوتي

 اروه حلقه از یکي".  نیسدددت خوب این"  گفتم مي فقط که بود این نظرم تنها
 را ب گرفتیم رو جفتش همون از.کنیم امتحانشددون که گفت و پسددندید علي

 .هردومون
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 ور روزهایي چنین خواست مي دلم چقدر. کردم گریه صب  تا عقد از قبل ش 
 دختر خاطر به داره هم علي ها لحظه اون که بودم مطمئن. بگذرونم پرهام با

 !کنه مي گریه اش عالقه مورد
شمام شدم بیدار که صب  ستم مي کاش. بود قرمز و متورم چ  به چیزو همه تون

 ...افسوس.بزنم هم
شگاه بریم که دنبالم بیاد علي ونیم، هفت ساعت بود قرار  لحظه نای حتي. آرای

یاهام تو  پرهام، با هم هارو  خاطر به که بود خوب چه. بودم کرده تصددور رو
 اون به هم علي حتما   چون کردم نمي خیانت احسددداس پرهام، به کردن فکر

 .کرد مي فکر دختر
 مامان با گرمي احوالپرسددي چنان. کرد باز روش به درو مامان اومد، که علي
 صدام مامان! صمیمیه ما با هم خیلي و شناسه مي مارو هاست سال انگار کرد،

 و شتمبردا رو کیفم کردم، مي بغض داشتم کم کم که حالي در میلي بي با.  زد
 قعمو. نشستم و کرد باز برام رو جلو  ِدر. دادم سالمشو جواب زحمت به. رفتم

 و کردم نمي قبول من بشددینم جلو کرد مي اصددرار خانوم سددلیمه هرقدر خرید،
 .نبود ا  چاره بعد، به موقع اون از اما. نشست مي خودش

شه ها وقت اون. افتادم پرهام با خاطراتم یاد باز راه تو  یادز تعدادمون وقتي همی
 نم کنیم، باز  خواسددتیم مي که بار  اولین. کردیم مي باز "  چشددمک"  بود

شي ست و بودم نا شم وقتي که بود نیفتاده جا برام هنوز. نبودم بلد در  رو کچ
سي به دیدم  تریخ رو باز  ها  برگه سینا که همین باز ، دور اولین. نگم ک
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سط شتن جا  به من بردارن، همه تا و ستفاده سوء فرصت از برگه، بردا ! ردمک ا
 !کنم نگاه پرهامو من هاشونه، برگه به حواسشون همه تا که

شت، برگه یه زود خیلي پرهام شو بردا س شت رو برگه و کرد نگاه عک . مینز گذا
شو هم موقع همون شمک برام کنم مي نگاهش من دید تا. باال آورد سر . زد چ

 :گفتم فور  بودم شده هول حسابي که من
 !زد چشمک برام ،پرهام ها بچه ، ها بچه -

 :گفت مند  ِگله با پرهام
 مید ؟ لو چرا. دیگه نگو...  ِاِااِ  -
 گفتم؟ مي نباید -

 :گفت سبحان
 گوش میدم؟مگه توضدی  رو باز  قانون ام عمه برا  دارم سداعته یه من پس -

 کرد ؟ نمي
 :گفت خنده با هم سیما

 !ها عاشقي -
 امپره برا  و بیفته من دسددت نشددونه برگ منتظربودم اش همه بعد  دورها 
 ا بر خواستم مي بار هر. شد من نوبت دور شش از بعد باالخره! بزنم چشمک

شمک پرهام شمکمو اینکه از قبل زود، خیلي بزنم چ  رو  ا دیگه کس ببینه، چ
شمک ا  دیگه کس به شدم مي مجبور هم من و کرد مي نگاه  آخرش. بزنم چ
 .اون جز زدم چشمک همه به هم

 هی که کرد مي نگاه رو همه تعج  با. باشددم من کرد نمي فکرشددو اصددال   پرهام
 :گفت خنده با هم بعد.بزنه حدسي
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 .بگه خودش هست کي هر -
 مخود نگیره، منفي امتیاز اینکه برا  هم من. کرد مي فکر داشدددت هنوز پرهام
 :گفتم

 !بودم من -
 :دراومد همه صدا  گفتم، که اینو

 .دیگه نگو: شیرین
 داد ؟ لو چي واسه: پریناز

 .رفت اش مزه بگه خودش بذار بابا: سینا
 بد ؟ لو نباید نگرفتي یاد باز  دور شیش از بعد هنوز تو: سبحان

 .خودت واسه مونه مي منفیش امتیاز حاال: سیما
 :گفت هم پرهام

. داد لو منو نشددده شددروع باز  هنوز که اول دور! لجه من با انگار سددارا این -
 .نزد چشمک من به اصال   دستش افتاد برگ که هم حاال
 !شد چي خواستم مي چي

 ...سارا... سارا -
 .زد مي صدام داشت علي. شد جمع حواسم و اومد خودم به
 شده؟ چي ؟ بله -
 کنین؟ مي گریه چرا نیست؟ خوب حالتون -

 رموس بودند؛ شده پخش صورتم رو اشک ها  دونه کشیدم، صورتم به دستي
 :گفتم و دادم تکون
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 خوبه حالم.  نیست چیز  -
 .ندارم حرفي من بکنین کارو این خواین نمي و شدین پشیمون اگر -
 .ندارم این جز ا  چاره. نه ، نه -

 :گفت و دستم داد و برداشت کاغذ  دستمال جعبه از دستمالي
 به نه ارهب به نه هنوز نکنه فکر آرایشددگرتون وقت یه. کنین پاک هاتونو اشددک -

 !برقراره مگو بگو ، داره
 رسددیدم که آرایشددگاه به. گرفتم ازش رو دسددتمال و گرفت ام خنده لحنش از

 :گفت
 دنبالتون؟ بیام ساعتي چه -
 گزن براتون شدم آماده وقت هر ولي.کنه مي ام آماده ده ساعت تا گفته قبال   -

 .زنم مي
 .باشین داشته امو شماره پس -

شیمو شو شماره اینکه برا  و درآوردم کیفم از گو ش. کردم نگاهش بگه ا  تدا
 :گفت و برگردوند سرشو افتاد چشماش به نگاهم که همین کردو مي نگاهم

- ...0912 
 .ممنون خیلي -

 آرایشددگر که اول لحظه همون از. رفت و افتاد راه هم اون و آرایشددگاه تو رفتم
 تهف هم با که افتادم ها وقت اون یاد.پرهام فکر تو رفتم کرد، شددروع کارشددو
 از ب تمام و پلیس و دزد زنجیرباف، عمو باز ، نقطه کردیم، مي باز  سددنگ

 .بچگي ها 
 :گفت آرایشگر. شد تموم ِکي کارش نفهمیدم
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 آقا. شدددد  هم تر ماه بود ، ماه. بودم ندیده حاال تا آرومي این به عروس -
 ! میشه دیوونه ببینه تورو امروز دوماد

. دمبو شددده قشددنگ خیلي. بود اون با حق.کردم نگاه آینه تو خودمو شدددم بلند
 طخ اون با که مالیمي سددایه و بود زده تیغ انتهاشددونو که ا  کشددیده ابروها 

 لبها  و متوسط بیني بود؛ کرده تر کشیده درشتمو ها  چشم مینیاتور ، چشم
سته  خرمایي موها  و بودند گرفته قرار صورتم سفید قاب تو  که گلبهي برج

 سدداده و ظریف خیلي خودم انتخاب به که تور  و تاج و شددده شددینیون رنگ
 ... بودن

 در پرهامي که اومد یادم زود خیلي اما بودم شده زده ذوق خودم دیدن از خودم
 کسي منداشت دوست وقت هیچ...  ببینه آرایش و لباس این با منو تا نیست کار
 ... حاال ولي ببینه طور  این منو پرهام جز

 :گفت آرایشگر
 .دنبالت بیان بزن زنگ و بپوش عروستو لباس شو بلند -
 هک میزدم زنگ مامان به داشددتم. بود ده به دقیقه ده کردم، نگاه که سدداعت به

 ههلهل و سدوت و دسدت با که شدد بلند آرایشدگاه بیرون از نفر چندین صددا 
 اومده ما همراهي برا  که بودن علي و خودم ها  فامیل. داخل اومدن کنان
 .بودن

 :گفت و ریخت سرم رو شکالت عالمه یه و جلو اومد علي خواهر
 .کرده انتخابي چه داداشم ماشاءالله -
 اومده؟ هم آقا علي -
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 :گفت و کشید لپمو آروم
 هیچي هنوز! زنه مي زنگ برام خانومم بشدده که وقتش گفت.زدم زنگ براش -

 !کردیش خودت اسیر خوب نشده
 ودد رو اسپند که زدم زنگ مامان برا . ظاهرسازیه همه اینا نداشت خبر بیچاره

 کردم هول.داد جواب خورد که رو بوق اولین. زدم زنگ علي برا  هم بعد.کنه
 :گفتم و
 .گرفتم اشتباه ببخشید -
 جواب که همین بار این.زدم زنگ دوباره و کشددیدم عمیقي نفس. کردم قطع و

 :گفتم اول داد
 رضایي؟ آقا  ببخشید، -
 دنبالتون؟ بیام. خانوم سارا هستم خودم. سالم -
 .بیاین نیست زحمتي اگه بله. نشناختمتون ببخشید. سالم -
 سروصداست؟ اینقدر چرا اونجا. است وظیفه نیست، زحمتي -
 .کنن مي شلوغ دارن اینجا اومدن ها فامیل -
 .میام دیگه دقیقه ده من...  اینطور که -
 .ممنون خیلي -
 .خداحافظ -
 .خدانگهدار -

 و ر*ق*صدیدن مي جلوم داشدتن همه. نشدسدتم منتظر و کردم قطع رو گوشدي
 نگز علي و شدددد تموم زود خیلي دقیقه ده. نبود بیکار لحظه یه هم فیلمبردار
 .زد رو آرایشگاه
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 اما. کردن جور و جمع خودشددونو ر*ق*صددیدن مي داشددتن که کسددایي همه
شگر. بودن مشغول همچنان( علي زاده خواهر و خواهر)  زهرا و فاطمه  هم آرای

شو که علي. کرد زیادتر رو ضبط صدا  شت پا    هلهله صدا  داخل، گذا
 .شد بلند جمعیت

 هاینک از قبل خودم هم من. کرد نمي نگاه من به و بود پایین سددرش کامال   علي
شبختانه.کردم سرم شنلمو بیاد، علي شون خانواده خو  و بودن مذهبي هم خود

 !اومد خوششون هم خیلي هیچ، نگرفتن که ایراد من کار این به
سته علي ستم نمي. بود آورده زنبق و نرگس از گلي د  با یاره،م زنبق برام چرا دون

 برداشددت شدداید خودش قول به و دارم دوسددت رو گل این دونسددت مي اینکه
شتباه سي بي از اونقدر هم شاید! کردم مي ا سا  دمور گل که بود مطمئن من اح
 !ببره لذت خره مي که گلي از خودش حداقل که خرید مي رو خودش عالقه
 حرکت و شددیم سدوار. بود زده گل رو ماشدین. ماشدین طرف رفتم علي همراه
 ماشین و مصورت تو بودم کشیده شنلمو نبینه، صورتمو علي اینکه برا . کردیم
 ها  ماشددین بوق صدددا  فقط. دیدم نمي رو کردن مي مون همراهي که هایي
 !میومد سوت و کشیدن کل صدا  هم گاهي گاه و میشنیدم رو دیگه

. بودیم گرفته خودمون خونه رو عقد جشددن. خودمون خونه رسددیدیم باالخره
 هارو لهپ تونسددتم نمي. رفتیم مي باال ها پله از باید و بود باال طبقه عقد اتاق

 :گفتم علي به ناچار به. زمین خورم مي االن کردم احساس.ببینم درست
 !کنید؟ کمکم میشه. بینم نمي پامو جلو  من ببخشید -
 .چشم بله...  -
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شو! بود توأم خجالت کمي با صداش ست ست با و کرد حلقه هام شونه دور د  د
 نمي .داشتم بد  احساس چه. نره پام زیر که گرفت باال کمي دامنمو اش دیگه

ستم  ها لهپ باال . کنم جل  رو توجهش که کردم اینکارو عمد از کنه فکر خوا
 .برداشت هام شونه دور از رو دستش هم او و کردم تشکر ازش رسیدیم که

 به شددروع وعاقد شدددند سدداکت صددلواتي با همه.اومد بعد سدداعت ربع عاقد
 :کرد خوندن

 ... آیا رحیمي، سارا مکرمه، محترمه دوشیزه -
شت شد آبروریز  کردم مي گریه اگر ولي. گرفت مي ام گریه دا  نمدو نمي. می

 :گفت گوشم کنار آروم که نیست خوب حالم فهمید کجا از علي
 مناسددبي وقت االن. کنین مشددغول ا  دیگه چیز به فکرتونو خانوم، سدددارا -

 .کنید گریه تونید مي عقد از بعد. نیست
 :گفت نفر یه که شنیدم و کردم کنترل خودمو

 .بیاره گالب رفته عروس -
 :گفت هم عاقد

 وکیلم؟...  خوانم مي سوم بار برا  -
 :گفت ما خاله که شنیدم. بگم که شد نمي باز دهنم. گفتم مي باید. بود وقتش

 .خواد مي لفظي زیر عروس -
 شددنل رو  از رو وسددرم کرد دسددتم به انگشددتر  خانوم سددلیمه موقع همون

 .ب*و*سید
 :گفت دوباره عاقد

 وکیلم؟ خانوم عروس -
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. بودن ا  چاره اما. بگم بله پرهام جز کسي به من که برسه روز  کردم نمي فکر
سي به هم پرهام  که يصدای با و کردم جمع توانمو تمام. بود گفته بله من جز ک
 :گفتم شنیدم مي زحمت به هم خودم

 .بله...  بزرگترها و مادرم و پدر اجازه با -
 زیر که بود خوب چه...  سرازیر اشکم من و شد بلند جمعیت   هلهله صدا 

 .دید نمي هامو اشک کسي و بودم شنل
 :گفت شوخي لحن با که شنیدم رو فاطمه صدا  و بیرون رفتند مردها

 !شد پز بخار گرما از زیر اون خدا بنده که بردار شنلشو جون، علي -
 :گفت و برگشت طرفم به کمي علي

 میدین؟ اجازه -
 :گفتم خجالت و ناراحتي با و کردم فیني فین

. ریخته هم هب صورتم کنم فکر و بگیرم امو گریه جلو  نتونستم من ببخشید -
 قیهب جلو . کنم درسددت صددورتمو کمکم بیاد بگین خانوم فاطمه به میشدده اگه

 .نیست درست
 ولي .نشددنیدم که گفت چیز  بهش. زد صدددا رو فاطمه بگه چیز  اینکه بدون

 ردک صورتم به نگاهي. باال زد شنلمو از کمي. کنارم اومد خوشرویي با فاطمه
 :گفت و
 سهوا االن خانوم، عروس درضمن! ندادیم پول که بیخود .نگفته آخ آرایشت -

 ار شدم ثانیه عروسدي واسده بگذره که دیگه روز چند. کني مي گریه بابا خونه
 !میکني
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 :گفت فاطمه. بود شنیده حرفشو هم علي. کشیدم خجالت
 .شده قایم زیر اون قشنگي ماه چه ببین بردار شنلشو خودت -

باره علي  رو  نگاهش لحظه یه...  برداشدددت شددنلمو و گرفت اجازه ازم دو
 یا هکن مي نگاهم ببینم که چشمهاش به بودم زده زل منم...  موند ثابت چشمام

شو زود و زد روم به لبخند  شد، قفل هم تو که نگاهمون...  نه  سفره به نگاه
 !انداخت عقد

یل و هامون خانواده مد یکي یکي فام یه بهمون او  آرزو  برامون و دادن هد
 تهگرف ب*غ*ل به رو پرهام روزه ده دختر که درحالي هم لعیا. کردن خوشبختي

شون با... گفت تبریک بهم بود ست مي دلم. شد تازه دلم داغ دیدن  ونهم خوا
شکي. کنم گریه زار زار لحظه ستاده کنارم پرهام علي، جا  به کا  کنار و بود ای

 !نشد سبز ، کاشتن رو"  کاشکي"  فایده؟ چه ولي...  بود علي هم لعیا
 و موندم من باالخره. بیرون رفتن اتاق از و دادن هاشددونو هدیه یکي یکي همه
 :گفت و زد چشمکي داخل، آورد سرشو فاطمه رفتن، که همه. علي

 !!بگذره خوش -
گاه علي و من  انداختیم رو سددرمون هردو هم بعد.  کردیم نگاه هم به ناخودآ

 چه فهمیدم نمي خودمم.بسددت رو اتاق در سددرش پشددت و رفت فاطمه.پایین
تاق یه تو. دارم حالي ته در ا ها مرد  با بسدد ناختي هیچ که بودم تن  ازش شدد

 یه و دشدد بلند علي. افتادم هق هق به بار این. بود گرفته ام گریه باز. نداشددتم
 :گفت و طرفم گرفت. آورد برام آب لیوان

 .میشه بهتر حالتون بخورین اینو -



wWw.Roman4u.iR  128 

 

 وحشددت با.صددورتم طرف آورد دسددتشددو علي. خودم آب کمي و گرفتم لیوانو
 رو  که شددنلمو طرف دو. کنه چیکار خواد مي دونسددتم نمي. کردم نگاهش

 :گفت و سرم رو  گذاشت و گرفت بود، افتاده دوشم
 .بیاین کنار تر سریع جدید وضعیت این با امیدوارم -

 میز و ر لیوانو. ببینم برمو دورو نمیتونسددتم و بود آورده پایین زیاد  شددنلمو
قدر  رو شددنلم و گذاشددتم ق  ببینمش، بتونم که اون هامو فقط. دادم ع  مو
 اب. بود پایین سددرش همچنان علي. بود پیدا کامل صددورتم و بودم پوشددونده

 :گفتم ناراحتي
 میشه؟ چي حاال -

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون
 !یفتهب خاصي اتفاق هیچ نیست قرار. بترسید نیست الزم. نباشید نگران -
 محرصدد حرفش از قدر چه...  شددعور بي مردتیکه! ... بیفته بذار خدا رو تو نه

.. " . بیفته خاصددي اتفاق هیچ نیسدددت قرار"  آوردم در اداشددو دلم تو.  گرفت
 رو گربه خواد مي و کنم دراز  دست بهش قراره من انگار میزنه حرف همچین

 ... نمیبیني خوابتم تو...  هه...  حجله؟...  بکشه حجله دم
 قهطب آهنگ صدددا  میومد، که صدددایي تنها.بودیم تنها که میشددد سدداعتي نیم

ست دلم. بود پایین ضعیت این از و بقیه بین برم میخوا شم خالص و  که آخ .ب
 :گفتم فکر همین با.بود خالي شیرین جا  چقدر

 .خانومها قسمت میرم من...  نمیشین ناراحت شما اگه -
 :گفت خوشحال خیلي بود، حرفي چنین منتظر انگار
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 .آقایون قسمت میرم هم من. بفرمایید شما بشم؟ ناراحت چرا -
 منو تا اسددیم. پایین طبقه رفتم و کردم خداحافظي سددریع.کشددیدم راحتي نفس

 :گفت دید
 کو؟ علي پس -
 .مردونه تو رفت -
 بره؟ بعد مجلس تو نیاورد تورو چرا! وا -

 :گفتم کنم جورش و جمع اینکه برا 
 .بیاد نشد روش -
 !باشه؟ خجالتي نمیاد بهش -
 که بیچاره اون به برسددده چه. مجلس تو بیام میکشددم خجالت زنم که من -

 .زن عالمه یه بین بیاد میخواد
 .داخل برو بیا. خ  خیلي -

ست برام همه شدم که سالن داخل شکر. زدند د  برا  که مبلي رو  و کردم ت
 مه،فاط که میکردم صاف دامنمو داشتم. نشستم بودند، گذاشته وداماد عروس

 !زنونه تو آورد رو علي
ستها دکلته، تاپ اون با و بودم کرده باز دورم از شنلمو ... ودب پیدا ام سینه و د

. کنم فرار میخواسدددت دلم...  داشددتم حالي چه لحظه اون میدونه خدا فقط
شتم شدم آب خجالت از دا ستم نمي. می ضعیت این با منو علي خوا ...  ببینه و
ما کرد؟ مي فکر  چه خودش پیش حاال فت مي حت  االن همین از دختره گ

 قبول رو مسددخره نمایش این که من به لعنت اه...  میده نشددون سددبز چراغ داره
 .کردم
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ست اونم انگار...افتاد علي صورت به نگاهم شت؛ من از کمي د  صورتش ندا
 کنارم.  بود شددده نمایان بلندش پیشددوني رو  عرق ها  دونه و بود شددده قرمز

 :گفت فاطمه و نشست
 دهن عسددل بپوشددین، طالهارو باید. داریم کار کلي زد ؟ جیم زود  کجا -

 !!!بر*ق*صین باید...  مهمتر همه از ببرین، کیک بذارین، هم
نداختم علي به هم نگاهي زیرچشددمي، و کردم نگاه فاطمه به باز دهن با . ا

 !بود شده منقبض فکش و بود پایین سرش
ستش ساعت و حلقه باید فقط من. آوردند طالهارو سیما، و فاطمه  میکردم د

 باید هم رو دستبند و گردنبند و ساعت،گوشواره و حلقه بر عالوه بیچاره اون اما
 !میبست

. میگرفت عکس ازمون هم سددیما. کردم دسددتش رو سدداعت و حلقه من اول
 :گفت سیما کنه دستم رو حلقه میخواست اون که موقعي

 .بگیرم عکس بمونید طور  همین لحظه چند -
 رو قهحل اش، دیگه دست با و بود گرفته منو چپ دست راستش، دست با علي

 ستشد ازگرما . بود مون م*س*تقیم تماس اولین این. بود گذاشته انگشتم تو
 .بودم گرفته گر

 احسدداس گردنم رو  عمیقشددو ها  نفس هام، گوشددواره کردن عوض موقع
 لوممع علي قیافه از. میشددد مورمور تنم میخورد، گردنم به که نفسددش. میکردم

 !افتاده"  کردم غلط"  به که بود
 !دادند دستمون عسلو کاسه شد، تموم که پوشیدن طال
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.. . افتادم پرهام یاد بذاره، دهنم عسددل که کرد حلقه گردنم دور دسددتشددو وقتي
شه سل پرهام که روز  کردم مي فکر خودم با همی  مالیم خیلي میذاره دهنم ع

 تو اما بیاره درد انگشدتشدو دندونم مبادا که بخورم انگشدتش رو  از عسدلهارو
 هی...  متنفرم ازش قدر چه که کنم حالي علي به خواسددتم مي انگار لحظه اون
گاه و گرفتم انگشددتش از حسددابي گاز  که مافتاد المثلي ضددرب اون یاد ناخودآ

 با عسلو و دست دهنش، بذاریم و کنیم عسل تو هم مچ تا دستمونو اگه"  میگه
 !نشناسي نمک اوج یعني این و"  خوره مي هم

. ردآو در دهنم از انگشتشو اونم و برداشتم کوچیکش انگشت دور از دندونامو
 ... اما ببینم اش چهره تو  کردم که کاریو تاثیر تا کردم بلند سرمو

 نگاهم که همونجور...  بود شده قفل صورتم رو  دارش معني و عجی  نگاه
 شوانگشت و برداشت میز رو  دستمال   جعبه از دستمالي و شد خم ، کرد مي

 مي چي من خدا  واااا ...  شد کشیده انگشتش سمت به نگاهم...  کرد پاک
 شانگشت رو  رنگ قرمز مایع اون واقعا بود؟؟ افتاده خون انگشتش دیدم؟؟؟؟

 ... چشماش تو  زدم زل نگراني و دلهره با و کردم بلند سرمو بود؟؟ خون
 و ر هم پوزخند  و بود شددده موذ  و شددیطون نگاه یه به تبدیل عجیبش نگاه
سته لبش ش  طعق برا  داره که بودم مطمئن...  خوندم خودمو   فاتحه...  بود ن

شتم کردن شه انگ شه نق سل خودم اول کاش...  میک شته دهنش ع  هک بودم گذا
 ... ودب شده دیر حرفها این واسه دیگه اما...  باشه نداشته تالفي فرصت دیگه

صابم رو  که لبخندش همون با سه کرد، مي پروني جفتک اع سل   کا  ور ع
سیدم...  جلوم گرفت ستمو میتر ستم و باال بیارم د ش اما! ... بلرزه د  کرخدارو
ستم شت. اومد راه باهام د سل تو  کوچیکمو انگ ستمو و زدم ع  گردنش دور د
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 به دسددتم داشددت، که پهني ها  شددونه و درشددت اندام خاطر به...  کردم حلقه
 !!رسید نمي دهنش

 تابوندیم؟ مي دهنمون دور رو لقمه باید که بود ا  مسددخره رسددم چه این آخه
 که دبو این رسومات و رسم این مفهوم شایدم بودن؟ گرفته ازمون صافو راه مگه
 !برسي؟ شیریني به تا بکشي سختي باید
 دهنش به دسددتش طرف"  میگن - نمیرسددده دهنش به دسددتم فهمید که علي

 ینهس رو  گذاشت ریلکس خیلي و آورد عقبتر سرشو ددد! همینا یعني"  نمیرسه
گاه...  دهنش تو کرد انگشددتمو و گرفت دسددتمو هم بعد! ام  چشددمامو ناخودآ

 هک کار  اما نکشددم جیغ زد، گاز وقتي که دادم فشددار هم رو  لبهامو و بسددتم
شمامو کرد، شاد حد  به چ ساس که کرد گ شه کردم، اح شمم   گو  چاک چ

 ... خورد
 نوک و کشددید انگشددتم رو  زبونشددو و دهنش تو  کرد کامل انگشددتمو علي

شتمو شو هم بعد!! مکید انگ شت ام سینه رو  از سر ست، صاف و بردا ش  ن
ستمال شت ا  دیگه د شتمو ، بردا شو کرد، پاک انگ شم نزدیک سر  و ردآو گو

 :گفت
 !کرد  شروع خودت...  متاسفم -

 نهک مي تالفي بکنم من کار  هر یعني...  میگه؟ داره چي این...  چي؟ یعني
 .باد خودت بر لعنت که کرد  خودت...  خانوم سارا بفرما جور ؟ این اونم ؟
 !نذار  دمش رو پا باشي تو تا
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 قسددمتش این. رسددید کیک به نوبت ، مار زهر...  نه که عسددل ، عسددل از بعد
 یک،ک بریدن لحظه فقط. نداشتیم تماسي هم با زیاد چون بود، تر راحت خیلي

ستمو ستش تو کامل د سون خیلي خوردن کیک. گرفت د سل از تر آ  دنخور ع
 از متيقس برداشتن مشغول دومون هر گرفتم، دستم که رو کیک بشقاب...  بود

 همدیگه دهن رو کیک همزمان خواستیم مي سیما، دستور طبق و شدیم کیک
 . بذاریم
گه تنش یه برا  خودمو ماده دی  آرومتر حرکاتم کردم مي سددعي و بودم کرده آ
 رارهق کردم، مي فکر چرا دونم نمي! کنم تالفي بتونم کرد، کار  اگر تا باشددده

 !!صورتم تو بماله هارو کیک
صي اتفاق هیچ بدون تعج ، کمال در ولي  تو  رو چنگال وقار با و آروم ، خا

 ودب نرفته پایین گلومون از کیک هنوز. کردم کارو همین منم و گذاشددت دهنم
 :گفت فورا علي! کنه بلندمون ر*ق*صیدن برا  اومد خانوم سلیمه که
ستم چیزها این اهل من میدوني که شما ، مامان -  همه این جلو  هم اون. نی

 .غریبه زن
 به. نبود من کن ول خانوم سددلیمه اما. کرد خالص خودشددو حرفش این با علي
شغول مامانم و زهرا و فاطمه و خودش. کرد بلندم زور صیدن م  و شدند ر*ق*
شویق هم رو من صیدن به ت ست دلم. میکردند ر*ق*  .کنم گریه زار زار میخوا
 .شد چي میکردم فکر چي. بود وحشتناکي وضعیت چه

شون حلقه میون و بودم انداخته پایین سرمو حرکتي هیچ بدون ستاده ا . ودمب ای
 :گفت و ب*و*سیدم فاطمه
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قدر که برم داداشددم زن قربون الهي - یا و شددرم این با بر*ق*ص. داره ح . با
 .شوهرته

. بود ا  بدبختي چه من خدا  وا "  شددوهرته." میکرد بدتر حالمو حرفهاش
 :پیچید گوشم تو آشنایي صدا 

 !هستین؟ قالبي دوماد و عروس بفهمن همه میخوا  -
 سوندهر بهم خودشو دادن شاباش بهونه به. بود شیرین. کردم نگاهش تعج  با

 :گفت و گرفت ازم نیشگوني یواشکي. بود
 .دار  مرضي یه میفهمن همه نر*ق*صي اگه -
 هنوز دید وقتي. بود تهدید از پر صداش لحن اما میزد حرف خندون ظاهر  با

هامو موندم، حرکت بي بار به. داد تکون هوا تو و گرفت دسددت  به شددروع اج
 شسرجا و برگشت شیرین! شد بلند سوت و دست صدا . کردم ر*ق*صیدن

 .نشست
 هاش ظاهرسدداز  از جزئي هم این حتما! داد بهم تراولي و نزدیکم اومد علي

 !بود
 هب نوبت میداد، دستورشو فیلمبردار که اطوار  و قر هزار و شام خوردن از بعد

 !گذاشت تموم سنگ حسابي که محترم عکاس و رسید نفره دو ها  عکس
 و زجر مایه دادنشددون انجام واقعا که غریبي و عجی  ها  مدل همش عکاس
 :میداد پیشنهاد بود عذاب

 ذاریدب پیشددونیتونو و کنید حلقه خانوم عروس گردن دور دسددتتونو داماد آقا -
شونیش رو  شین خانوم عروس...  پی شمهاش به و داماد آقا پا  رو  ب  اهنگ چ
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...  مبل رو  بکش دراز و خانوم عروس زانو  رو بذار سرتو داماد آقا ...  کن
 پا  سدداق هم شددما داماد آقا ، بیرون بیاد پاهات باال بزن دامنتو خانوم عروس
 !!!!ب *و*سید خانومو عروس

)!(  رنظ مورد پوزیشددن از که هم من و افتاد سددرفه به علي دفعه یه گفت، اینو تا
 خودم زار حال به یا بخندم علي   سرفه به دونستم نمي بودم، شده زده شگفت

 امان رد ها مصددیبت این از که نرفتم آتلیه بود؟ وضددعي چه دیگه این! کنم گریه
 !!بود شده بدتر حاال ولي باشم
 هب سر خواد مي که میزد داد اش قیافه...  ریخت خودش برا  آب لیوان یه علي

 رفتمگ تصمیم که افتاد جونم به ِکدرمي چه دفعه یه دونم نمي!! نباشه عکاس تن
 !!بدم حرص رو علي و بگیرم رو عکس این

نداختم علي برافروخته   چهره به نگاهي  مبل کنار بدجنسددي، کمال در و ا
ستادم ستمو پا  میدادم، باال دامنمو که همونجور و ای شتم مبل رو  را .. . گذا

 چون)!(  بود راحت دامنم زیر از خیالم...  بود شدددده پیدا رونم نزدیک تا پام
 ولي د؛نبو پیدا چیز  و بودم پوشددیده بود، رونم باال  تا که سددفید  شددلوارک

 !دونست نمي اینو که علي
 و گذاشتم انگشتام رو  هم امو چونه و گذاشتم زانوم رو  راستمو دست آرنج

ست، به لیوان که علي به زدم زل  همون عکاس! بود شده من کارها  مبهوت د
 :گفت خوشحالي با و گرفت عکس یه لحظه

 داماد، آقا ...  شدددد رمانتیک و طبیعي خیلي...  آفرین...  بود عالي خیلي -
 هب عکس حاال تا...  بود مشددهود کامال اتون چهره تو خواسددتن و اشددتیاق حس

 ...بودم نگرفته قشنگي این
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شه صدا  شک بدون بود، گفته دیگه   کلمه دو اگر شغ  گوش ام خنده   غ
ته صددورتم جلو  دسددتمو بود؛ کرده کر رو علي  ورط به وبینیمو بودم گرف

 شیدمک مي نفس دهن با و بودم گرفته ام اشاره و شصت انگشت با نامحسوسي
نده بتونم که فه.  کنم کنترل امو خ یا عا علي   ق یدني واق  بدجور ...  بود د

شید رو لیوان تو  آب   مونده ته... بود شده غافلگیر  یوانل تا شد خم و سرک
ستاد، وقتي. بذاره میز رو  رو شته عاد  حالت به اش چهره ای  یليخ و بود برگ

 :گفت عکاس به رو خونسرد
 چیه؟ بعد  خ  -

 عکسددي همون عکس، این مطمئنم و مونده دیگه عکس دونه یه فقط – عکاس
 !خوابتون تخت باال  واسه کنید مي قابش شما که میشه

سي یه ستي بار یه"  گفت مي بهم ح ستي دوبار ، ملخک ج  هدفع ، ملخک ج
 طولي بشددده؟؟ قاب بود قرار که بود عکسددي چه این" ملخک مشددتي تو بعد

 :افتاد دوزاریم عکاس توضیحات با که نکشید
 ... خانوم عروس کمر دور بندازید دستتونو داماد آقا  -

شو بقیه تا بدیم انجام بود منتظر ، ما به زد زل و شد ساکت  گاهين علي.  بگه ا
شو و طرفم اومد سردش،   قیافه همون با و کرد بهم ست  دکر حلقه کمرم دور د
 ... من به اال بود جا همه حواسش و کرد نمي نگاه چشمام به اصال... 

 ... شو خم کم یه کمر از شما خانوم عروس – عکاس
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 مورد که حالتي همون به بشم مجبور تا عق  سمت کشید منو و گرفت بازومو
   حلقه میکرد، خم عق  به منو بیشددتر عکاس، چي هر. بگیرم قرار نظرشدده
 !بگیره نوم و بیفتم بود منتظر که انگار میشد، تر تنگ کمرم دور علي دستها 
 عکاس میشدده، نصددف دو کمرم االن کردم احسدداس که ا  نقطه در باالخره

 : گفت و داد رضایت
به حالت همین -  داماد آقا حاال...  نخور تکون جات از خانوم عروس...  خو

 ... ب *و*سید اشونو سینه باال  و خانوم عروس رو  بشید خم
 که وا  ا !! واشد هم از خندون پسته عین علي لبها  و شد بلند من نهاد از آه

 به نگاه یه و کردم مي عکاس به نگاه یه واج و هاج. خوردم دسددتي رو عج 
شو جا  زود خیلي علي، خندون   چهره...  علي  بي و سرد ا  چهره به خود
 :گفت لبهاش حرکت با و داد رو 

 ... خوام مي معذرت -
 رو  و کرد محکمتر کمرم دور دستشو کرد، مي نگاه چشمام به که جور همون

 ستد از تعادلمو شد باعث که شدم خم عق  به بیشتر اراده بي. شد خم بدنم
 داغي ، لحظه همون و زدم چنگ رو علي   یقه نخورم، زمین اینکه برا  و بدم

 .دوربین صدا  هم بعدش و کردم احساس پوستم رو  نرمشو لبها 
ضا اینکه محض به شن دوربین فلش نور با ف شو علي شد، تر رو  و ر از لبها

 نموگرد ام، سددینه جا  به علي... بایسددتم که کرد کمک بهم و برداشددت گردنم
 !بود ب*و*سیده

ساس سابي کارش این با کردم اح  هک بودم نامرد اونقدر من. کرد ام شرمنده ح
که وجود با قبلي عکس تو  قدر علي دیدم این عذب چ ما شدددده م  بازم بود،ا
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 همون تو قدر اون بود، نشددده خیال بي عکاس خود اگر و برنداشددتم دسددت
 مي که حالي در اون ولي!! ب *و*سه پامو بشه مجبور علي تا موندم مي حالت

 .نکرد کارو این کنه تالفي راحت خیلي تونست
کاس عد ع حافظي، و گفتن تبرک از ب تاق از خدا فت بیرون ا باره و ر هات دو  ن

 : گفتم ناچار به کنم، عذرخواهي باید کردم احساس...  شدیم
 ... من آقا، علي -

 برمي جالباسددي رو  از رو کتش که حالي در و کنم کامل حرفمو نذاشدددت
 :گفت داشت

 .خدانگهدار ، برم من بهتره دیگه -
 رس اون با...  نکرد هم نگاه صورتم به حتي...  رفت سادگي همین به...  همین

 نمایش هب کامل امو باالتنه که دکلته تاپ اون بودم، ایستاده جلوش که وضعي و
 حتي کردن، مي تعریفشو همه که ا  شده آرایش صورت و موها و بود گذاشته

 بفهمونه بهم جور  این خواسدددت مي انگار...  ننداخت بهم هم نگاهي نیم
 چهی نیست قرار"  افتادم کذاییش جمله همون یاد دوباره...  نشده عوض چیز 
 " ... بیفته خاصي اتفاق
 فقط و داشددتم بد  حال. کردم ضددایع خودمو فقط کارهام با که سددرم بر خاک
 نشددیری وجود به قدر چه. کنم گریه حسددابي که گشددتم مي دنج جا  یه دنبال

 خونه رفتند همه و شددد تموم جشددن که بود صددب  دو حدود.  داشددتم احتیاج
 زا که بغضي و حموم تو رفتم موهام، و آرایشم شستن بهونه به هم من. هاشون

 .کردم خالي بود، نشسته گلوم تو ش  سر
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 «نهم فصل»
 صحبت تلفني هم با وقت هیچ مدت این تو و گذشت مي عقد مراسم از ماه دو

 :گفتم مي کرد مي سؤالي مورد این در ازم کسي هم هروقت. نکردیم
 .بشنوین و ببینین باید شما زنیم مي حرف هم با ما دفعه هر مگه -

 فقط.نداشددت کارم به وکار  کرد مي عمل قولش به که بودم خوشددحال واقعا  
عد که بار  اولین. گرفتم مي عزا شددددیم مي دعوت مهموني وقتي قد از ب  ع

 .بودیم دعوت اونا خونه دیدمش،
 رو سرم پدرش.کردم روب*و*سي خواهرش و مادرش با داخل، رفتیم که در از

 ادی. کرد دراز طرفم به رو دستش و جلو اومد رسیدم، که خودش به.ب*و*سید
سته من از رو کار  چنین که افتادم روز  اون شو ناچار  سر از. بود خوا ست  د

 .کردم ول زود و گرفتم
 هم اب ما که میکردند فراهم رو شرایطي همه میگرفتیم، قرار جمعي تو موقع هر

 :میدادند جواب یه همه میپرسیدم ازشون رو علتش که هم وقتي! باشیم تنها
 بعد اما. ندارند باشددند راحت هم با که جایي یه شددوهر و زن عقد، دوران تو -

سي، صي چاردیوار  یه دیگه عرو صو سي. دارند خ  هیچ دیگه کردین، که عرو
 !نداره کارتون به کار  کس

شون سي تاری  انداختن جلو فکر به که شد باعث حرفها  هم قتيو! بیفتم عرو
 زدواجا دیر ما بودند معتقد چون. کردند استقبال شدت به همه گفتم، نظرمو که

 !بدیم خانواده تشکیل زودتر که بهتره و کردیم
 نمي که من ولي. بگیرن عروسددي جشددن برامون خواسددتن مي هامون خانواده
ستم ستم ، کنم تحمل تون سم جا  به که خوا سي، مرا شهد بریم عرو  بتعاق! م



wWw.Roman4u.iR  140 

 

 از فقط مدت این تو و بودیم مشددهد ا  هفته یک. مشددهد رفتیم ماه، د  دهم
 .بده نجاتم وضعیت این از و کنه کمکم خواستم رضا امام

 و توپ اول، شدد  همون از هم علي. بود دونفره تختش گرفتیم، هتل تو که اتاقي
 !خوابید کاناپه رو  و برداشت بالشتشو

شدم بیدار خواب از علي موبایل صدا  با صب  روز هر  یممیرفت دوتایي و می
شتیم نماز، از بعد. صب  نماز برا  حرم  وردیممیخ امونو صبحونه هتل، برمیگ

 و حرم تو نماز خوندن از بعد ظهر. ظهر تا خریدن سددوغاتي دنبال میرفتیم و
 تا ای خرید میرفتیم یا میشدد که عصدر میکردیم؛ اسدتراحت کمي خوردن، نهار
 .میموندیم حرم تو مغرب اذان

 فکر هب فقط که هایي پیرزن و پیرمرد عین بودیم شددده...  تفری  ا  ذره از دریغ
 !هستند هاشون نوه برا  خریدن باز  اسباب
 هب کار  کسددي میکردم، گریه بلند بلند هم قدر هر اونجا، که بود خوب چقدر

 چه. ریختم اشددک و کردم خالي خودمو حسددابي روز چند اون. نداشددت کارم
 !میگذروندم عسلمو ماه داشتم مثال. بود مزخرفي زندگي

 سددوغاتي با فقط اما. میگذره خوش بهمون داره چقدر میکردن، فکر همه حتما
   حلقه یه خریدم خودم برا  که چیز  تنها. میکردم سددپر  روزهارو خریدن

 قهمسدداب هم با پرهام و من بچگیامون. خریدم کودکیم دوران یاد به که بود کمر
شه و میدادیم شد برنده پرهام همی شتر من. می ستم نمي دقیقه ده از بی  لقهح تون

ستگي انگار پرهام ولي دارم نگه کمرم دور رو  رو قهحل وقفه بي و بود ناپذیر خ
 ...چرخوند مي دورکمرش
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 و باشدم من عروسدش که بروني عروس. داشدتم گرفتن عروسدي آرزو  چقدر
 .میشد بلند نهادم از آه میافتادم، که پرهام یاد. پرهام دامادش

 یدهچ و بودن برده علي خونه به منو جهیزیه اینا مامان بودیم، مشهد ما که مدتي
شتیم، وقتي که بودن، شیم سورپرایز برگ  بودم زده گزن مامان به که بار یه اما. ب

 !رفت اش مزه خودش قول به و پرید دهنش از
 مه فرودگاه از. ما اسددتقبال فرودگاه، تو بودن اومده همه برگشددتیم، که روز 
شن یه اونجا. علي پدر   خونه به رفتیم  از بعد و بودن گرفته برامون کوچولو ج
ست و سوت و بوق برامون همه. کردن همراهي علي خونه تا مارو همه شام،  د

 .نبود واقعي لبخندهامون کدوممون هیچ ولي میزدیم لبخند دو هر.زدن مي
شو خونه  النس در به کوچه در از تا میخورد پله تا نه. میدیدم که بود بار اولین ا

سه شویي و توالت.بر شت سمت به هم پله تا چند. بود پله راه تو هم رو  ومب پ
 اپن سدددالن، ورود  در چپ سددمت. میشدددد متر  چهل سدددالنش. میرفت

 روشون روبه و بود خانواده سینما  و میز و LCD راست، سمت. بود آشپزخونه
 کنار. بود علي کار اتاق آشددپزخونه، رو  روبه. بودند شددده چیده ها مبل هم

شد باز حیاط به که بود در  کار، اتاق شین کردن پارک از بعد علي و می  و ت ما
 تانسب راهرو  یه به و میرفت باال پله تا دو سالن از. شد داخل در اون از حیاط،

. هم رو  روبه خواب اتاق تا دو. داشددتند قرار خوابها اتاق که رسددید مي بزرگ
 .بود حمام هم، خواب اتاق تا دو بین

 و من موندیم. رفتن یکي یکي هم بعد و موندند سدداعتي نیم مهمونها خونه، تو
 اون اما .ترسیدم نمي ازش چندان بودیم، تنها اتاق یه تو اینکه با مشهد تو. علي
 !بودم شده وحشت دچار علي با بودن تنها از موقع
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ته که مبلي همون رو  نده بودم، نشددسدد  تکون کردم نمي جرأت و بودم مو
مدون علي.بخورم تاق به برد و برداشدددت منو چ عد. خواب ا مدون هم ب  چ

 ویه آشپزخونه تو رفت. بود خواب اتاق روبرو  که دیگه اتاق به برد رو خودش
 :گفت منو نزدیک اومد. خورد آب لیوان

 ش  .کنین قفل درو تونین مي هستین نگران خیلي اگر. هست در رو  کلید -
 .بخیر
عد تاق به رفت هم ب یدم راحتي نفس... خودش ا تاق به رفتم و کشدد  تخت. ا

سط دونفره ستم، درو. کرد مي نمایي خود اتاق و ستم مي ب  ولي کنم قفلش خوا
 شد نمي روم اما بگیرم دوش خواست مي دلم. شدم خیالش بي چرا دونم نمي

 ینا داشددتم که موقع اون. بیرون بیام حوله با هم بعد حمومو تو برم علي جلو 
 !بودم نکرده فکر زندگي جزییات به ، کردم مي قبول برادریو و خواهر

 آلومینیومي در به چشددمم مرتبه یه که تخت رو  انداختم خودمو ناراحتي با
شت که افتاد سها کمد پ ش حموم این بود ممکن یعني! بود شده قایم لبا  با ه؟با

 ...کردم بازش و رسوندم در به خودمو متر  دو پرش یه
 ریعس. شکفت گلم از گل میزد چشمک بهم حموم وسط که بزرگي وان دیدن با

باس خل رفتم و آوردم در هامو ل ج . دا باز حموم ع مه. بود بزرگي و دل    ه
 کیسدده، بدن، شددامپو لیف، صددابون، ، بود؛شددامپو موجود هم حمام وسددایل

 يم چیکار اینجا تراش ریش...  وا...  تراش ریش لید ، اپي موبر، سددفیدآب،
 اینجا که هم علي وسدددایل وا  ا  هسدددت؟ تا دو چیز  هر از چرا...  کنه؟



 143 زمستان داغ

شون نکنه... ست شته الزم شه؟ دا صت اولین در با شو باید فر سایل  تو رمبذا و
 .باشه نداشته اینجا به ورود برا  ا  بهونه که حموم یکي اون
 وان تو  که چیز  از. داخلش رفتم کرد کف خوب وقتي و کردم پر رو وان

شتن جا  وان،   لبه شدم؛ غافلگیر دیدم شت سر گذا  وان تو  راحت که دا
شي دراز صوص جا  تو هم سرتو و بک  بود عجی  که چیز  اما بد  قرار مخ
 ا !! دبو نفره دو جورایي یه یعني...  بود بزرگ زیاد  سرش جا ...  که بود این
 اه خیال و فکر چه آقا!! طویله و عریض قدر این وان این چرا گفتم...  غافل دل

 !! داشته معشوقش با
شیدم دراز وان تو  و شدم چیزها این خیال بي  عاواق. میداد کیفي چه که آخ. ک

 مي بدنم به هارو کف. میداد مزه خیلي دلچسدد ، حمام این سددفر اون از بعد
 ینجاا االن اگه. افتادم شیرین یاد. بودم کشیده دراز خودم برا  شاهانه و مالیدم

 هم با سددالگي دوازده ده تا. آورد درمي باز  مسددخره وان این تو حسددابي بود
 !شدیم خیال بي کم کم دیگه بعدش ولي حموم میرفتیم

له به زد مدم وان از و ام ک یدم خودم به امو حوله. بیرون او خل رفتم و پیچ  دا
 وان، داخل میرفتم که همونجور. حموم داخل برگشتم و برداشتم گوشیمو اتاق،

 بوق با .بود بیدار شیرین قطعا و بود نیم و ده ساعت. گرفتم رو شیرین شماره
 :داد جواب دوم

 زد ؟ زنگ شده چي بودیم اونجا االن همین که ما -
ضا  تاثیر تحت ساس ذلک، و غیره و گرم آب و وان و حموم ف  مي شادابي اح
 : گفتم شیرین به هیجان با و کردم

 خره؟ خانوم کو سالمت -
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صفه شده چي. گاوه خانوم سالم علیک -  بهت یونجه کني؟ مي ما ما شبي ن
 موند ؟ تشنه آبت، کاسه زیر زد  لگد یا نرسیده

 :گفتم سرخوشانه
 جفتک این از هم آرمان واسدده. دراز زبون بخوره آرمان سددر تو بالت و درد -

 کني؟ مي پرونیا
 !پاهام به زده بند زانو اون...  دراز ُدم نه -
 نا منم و شددنیدم هم رو آرمان   خنده صددددا . خندید غش غش خودش و

گاه  این از که شددیرین. خندیدم دلم ته از مدتها از بعد و گرفت ام خنده خودآ
 :گفت بود کرده تعج  من بودن حال سر همه

 چي حاال بود  زهرمار برج عین که بودیم اونجا ما تا سددارا؟ شددده خبر چه -
 فرمي؟ رو قدر این شده

 :گفتم صادقانه کامال
 .شدم اخالق خوش اومده حال بدنم. گرمه آب و وان و حمام اثر از -

 : بزنم حرف دوباره خودم شدم مجبور. نمیومد خط طرف اون از صدا  هیچ
 زد؟ بهت هم بند پوزه آرمان نکنه ُمرد ؟...  شیرین؟ الو -
 يصدای با و اومد حرف به شیرین. دادم سر دیگه   م*س*تانه   خنده یه باز و

 :گفت است، زده بهت بود معلوم که
 شدم؟ اخالق خوش اومده حال بدنم که چي یعني کرد ؟ بلغور چي تو -
 و کرد هتجرب ریشتر  هشت زلزله گوشم   پرده که کشید بلند  جیغ دفعه یه

 :زد داد بندش پشت
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 هم با علي با نکنه کني؟ مي غلطي چه دار  حموم تو سددارا؟ شددده خبر چه -
 ؟ حموم رفتین

 :گفت و کشید دیگه جیغ یه
 شدیددددددددددددددددددددي؟ زن نکنه سسسسگ پدر -

 :گفتم و کشیدم جیغ منم اراده بي
شمونو جور  چه ببین چي؟ یعني شد  زن. شیرین بگیر خون خفه -  ورک عی

 یه داره وان دیدم کنم حموم اومدم مرگم خبر. حموم تو تنهام من بابا. کني مي
. بزنم هتب زنگي یه گفتم حموم، میرفتیم هم با که افتادم بچگیامون یاد دفعه
 .کردیا پشیمونم جور  چه ببین

بار مثل که تو -  بگي؟ اول همون اینو مرد  مي خ  میزني حرف ریز یه تیر
 بهش منم دیگه االن. کنه مي نگام چپ چپ داره آرمان. شد آبروریز  چه ببین

 .کردین سوار کلکي چه شما فهمیده خودش نگم چیز 
ظه اون تو که من که بدون بردم، مي لذت شددیرین خوردن حرص از لح  این

 :گفتم بشم ناراحت
 !فروشم اخته زغال خودم من کني؟ سیاه منو خوا  مي تو سوخته پدر -

 :دادم ادامه و خندیدم غش غش
 آرمان دست کف گذاشتي چیو همه اول روز همون تو...  میشناسم رو تو من -
بال و مان بگي من به جور  یه که بود  بهونه دن نه هم آر یدو  تو که نخود. م

 .خیسه نمي تو دهن
 :گفت مند  گله با
 .خودتي لق دهن -



wWw.Roman4u.iR  146 

 

 :گفتم و دادم سر ا  دیگه   خنده
 لقي؟ دهن دار  قبول هم خودت پس -

 :مگفت تعج  با. نیومد در صدایي شیرین از اما شنیدم آرمانو   قهقه صدا 
 رو گذاشتي مالجت، تو خاک شنوه؟ مي مارو حرفها  داره آرمان...  شیرین -

 اسپیکر؟
 انآرم. جوییدم مي رو گوشي تو،   ِخرِخدره جا  به داشتم...  منگول بابا نه -
 داره؟ خنده کجاش تو پرندها  و چرند آخه. خنده مي من کارها  به
 ...ها بیاره بندو پوزه آرمان میگم...  میکني ویز ویز زیاد  -
 ... بگیر  اللموني -

 :شنیدم صداشو خندیدنم وسط
ستي من فکر به - سایه و در   همه. باش خودت فکر به حداقل نی  دارن ها هم

 فکرها  ممکنه تنهایي، حموم تو شددما دونن نمي که مردم. میشددنون صددداتو
 .داني خود دیگه بود گفتن ما از. بکنند ناجور
مه نده وان تو  حرکت بي و گوش بود شدددده وجودم   ه  چي من. بود مو

 ناروای که بود کي این اصال... گفت؟ چي االن این شنیدم؟ درست...  شنیدم؟
 اومد؟ مي در پشت از صداش چرا پس بود آرمان اگه...  بود؟ آرمان...  گفت؟
 :زدم داد و کشیدم بلند  جیغ...  من خدا  وااااا 

 منو و کرد  پرت و زرت قدر این...  داد  باد به حیثیتمو...  شیریدددددددددن -
 .برد  آبرومو. در پشت اومد علي تا خندوند 
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 اومدم وان از و شددسددتم خودمو تند تند و کردم قطع رو گوشددي عصددبانیت با
 خشددکم در دم همونجا، اما. بیرون پریدم حموم از و پوشددیدم امو حوله. بیرون

 از. محمو در به بود زده زل و بود نشسته تخت   لبه سینه به دست علي...  زد
 .بود لبش رو  بودم، دیده ازش عقد روز فقط که هم هایي لبخند اون

 کاله ومانت با فرقي ام حوله که بود خوب چه. پیچیدم خودم به بیشددتر امو حوله
 ماخ. بود پیدا زانو زیر از پاهام فقط و بود پوشددونده بدنمو   همه! نداشددت دار

 :گفتم و کردم
 کنید؟ مي چکار اینجا شما -

. داد تکیه بهشون و گذاشت سرش پشت و کرد باز اش سینه رو  از دستهاشو
 حموم به رفتن از قبل ، پوشیدن برا  که افتاد هام لباس به چشمم دستش، کنار

 ممرنگ سبز ِسدددت زیر لباس. بودم گذاشته تخت رو  و بودم کرده اشون آماده
 فته؟نی اینا به چشمش پسره این که کنم چیکار حاال! میزد چشمک بهم داشت

 .زدم زنگ شیرین به کردم غلطي عج  ندیده؟ اتاق تو اومده وقتي یعني
 :وبگه برگرده عق  به کمي شد باعث هام لباس به من   خیره نگاه

 شدین؟ خیره چي به -
 :گفتم دستپاچگي با ببینه هارو لباس و برگرده کامل اینکه از قبل

 داشتین؟ کار  شما...  شما...  چیزه...  ِاِااِ  -
 :گفت و برگردوند راه نیمه از سرشو

 ه*و*س باشدده اطرافتون کي هر که حمومي خوش اینقدر شددما ماشدداءالله -
ستم! میزنه سرش به کردن حموم  حمام لوازم تمام ظاهرا ولي بگیرم دوش خوا

 .اینجاست
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 میزد؟ حرف مدلي این خودشددم خواهر با یعني! ... بود پررو بشددر این قدر چه
سیه مرد عج  کردم مي فکر که باش منو  يم حقم در لطفي چنین داره که مقد
 که ا  ناراحتي با. کرده جور خودش واسددده تفری  وسددیله آقا ظاهرا ولي کنه

 :گفتم کنم پنهانش کردم مي سعي
 .بردارید خودتون برید خ  -
 تو گذاشددت پاشددو اینکه محض به. کشددیدم کنار حموم در جلو  از خودمو و

سهامو سریع حموم، شتم لبا ستم و روتختي زیر چپوندم و بردا ش  صبر !روش ن
سایلي تمام. بیاد بیرون حموم از تا کردم شت، الزم که و شته دا  یه با و بود بردا

 و وشیدمپ لباسهامو تند تند و بستم درو سرش پشت. بیرون رفت اتاق از تشکر
 .خوابیدم

 !ردمک احساس بازوم رو  رو دستي که بود نیم و پنج ، پنج ساعت حدود صب 
! ردمک احساس بازوم رو  رو دستي که بود نیم و پنج ، پنج ساعت حدود صب 

 اهنگ اطرافم به و پیچیدم خودم دور محکم رو پتو. پریدم خواب از وحشددت با
شن نیمه اتاق.کردم ستم، و تابید مي اتاق داخل سالن، از نور بود، رو  ليع تون

 :گفتم عصبانیت و خشونت با و کشیدم هم سرم رو  رو پتو. ببینم رو
 ولتق زود  این به کردم نمي فکر. بودم کرده اعتماد تو به من! نامرد  خیلي -

 به نتيخیا چنین نتوني عوضددي  ِنامرد تو  که کردم مي قفل درو باید. بره یادت
 !بکني من

 :گفت ناراحتي با بود، شده شوکه رفتارم از که علي
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 بار چند در پشدددت از. کنم بیدار نماز برا  شددمارو خواسددتم مي فقط من -
شدین، بیدار ولي کردم صداتون س خیلي ظاهرا  . داخل بیام شدم مجبور ن  تهخ

شدین بیدار کردم صداتون که هم اینجا از چون بودین  تونتکون شدم مجبور. ن
 .نداشتم قصد  هیچ من...  بدم

ضاوت و احمقانه فکرها  خاطر به شد تموم که هاش حرف  که ا  عجوالنه ق
مت بهش. کردم مي گ*ن*ا*ه احسددداس بودم، کرده موردش در  بودم زده ته

 و انداختم پایین سددرمو شددرمندگي از. نداشددت بد  قصددد هیچ که درحالي
تاق از. کردم عذرخواهي تاق به. گرفتم وضددو و رفتم بیرون ا  ،برگشددتم که ا

 :گفتم شرمندگي با. اتاقش به رفت مي داشت که دیدمش
...  خواسددتم نمي.خوام مي معذرت رفتارم و ها حرف خاطر به...  آقا علي -

 .بزنم تهمت شما به خواستم نمي
 :گفت رسمي و خشک خیلي

 یدارتونب نماز برا  بپرسم، ازتون کردم فراموش دیش  راستش... نیست مهم -
 فاوتت بي تونم نمي باشددن، خواب اطرافیانم نماز موقع که هم وقتي. نه یا کنم

 ها صب  خودتون شما اگر. گیرم مي وجدان عذاب نکنم بیدارشون اگر و باشم
 .کنم نمي ایجاد مزاحمتي دیگه من بشین، بیدار تونین مي

 نم،ک مي پررویي که ببخشددید... کردین بیدارم که ممنون. مزاحمتي چه نه نه -
 .میشم ممنون کنین، بیدارم هرروز اگر ولي

 . حتما   -
 .بست درو و اتاقش به رفت ا  دیگه حرف هیچ بدون
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شد مجبور اول روزا . کرد مي بیدارم روز هر اون، از بعد  ات سرم باال  بیاد می
شم بیدار  در هب که ا  ضربه اولین با که شد سبک خوابم اونقدر کم کم اما. ب
 .میشدم بیدار میزد

 خونه به کردن مي دعوتمون همه. شددد شددروع ها مهموني روز، اون فردا  از
شون  مادر فخر ، عمه مهموني به نوبت.دادن مي مختلف کادوها  بهمون و ا
 ...رسید پرهام
 خودمو طور  چه دونسددتم نمي.بودن هم لیال دخترشددون، و لعیا و پرهام قطعا  

 مکشددید مي خجالت چرا دونم نمي. ندم انجام نادرسددتي رفتار که کنم کنترل
 پرهام کردم، مي احسدداس. داره شددوهرمو حکم که ببینه مرد  کنار منو پرهام

 !میشه دلخور و ناراحت
شه. اومد هم علي ، اومدم کار سر از اینکه از بعد دقیقه ده  ده، اختالف با همی

شتیم برمي کار  ِسر از دقیقه پونزده ستم نمي. گ  مهم مه برام چیه، شغلش دون
شین سوار شدیم، آماده زود هردومون. بدونم بخوام که نبود  و شدیم علي ما

 .ام عمه خونه رفتیم
 ودر ب*غ*ل به عروسددکي با پردیس دختر پریسددا زدیم، که رو عمه خونه زنگ

 :زد داد زبوني شیرین با و کرد باز
 وا خ مي گفتي که همونه کنم فکر. نیسدددت پرهام دایي اینکه بزرگ، مامان -

 .بریز  سرش رو شکالت
سا حرف . شد شروع ها احوالپرسي و شدن جمع در  ِدم همه شد تموم که پری

 .کرد دود اسپند برامون و ریخت شکالت علي و من سر رو هم عمه
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 هنوز. هستن کجا بدونم داشتم دوست خیلي.لعیا و پرهام جز بودن اومده همه
خت قلبم. زدن درو زنگ که کردیم مي ب*و*سدديرو هم با داشددتیم ما . ری

 :گفتن هم با همه. کردم نگاه در سمت برگشتم
 .اومد پرهام -

 د،بو خوابیده پرهام ب*غ*ل تو لیال که حالي در لعیا، و پرهام و کردن باز درو
ستاده کنارم شیرین االن و مجردم هنوز کردم فکر لحظه یه. داخل اومدن  هب. ای

 .دادم فشار محکم و گرفتم رو علي شیرین،دست دست جا 
 با و فشددرد دسددتمو متقابال   بود، شددده غافلگیر من ناگهاني حرکت از که علي

 :گفت و کرد نگام تعج 
 خوبه؟ حالت سارا؟ شد، چي -

. تمگرف فاصله ازش و درآوردم دستش از دستمو! دادم ا  سوتي چه فهمیدم تازه
 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .خوبه حالم...  نیست چیز  -
 نگاهم عمیقي لبخند با رسید که من وبه کرد احوالپرسي علي با گرمي به پرهام

 :گفت خودموني و صمیمي خیلي و کرد
 .باشه مبارک قبول، زیارت طوره؟ چه حالت سارا، سالم -

 : نه یا بودم موفق دونم نمي. نلرزه صدام که کردم تالش خیلي
 .ممنون خیلي. سالم -

. نکردم نگاهش و نیاوردم خودم رو  به ولي. کرد نگاهم علي کردم احسدداس
 مهه و چرخید مي دست به دست لیال. نشستیم هم دور و سالن به رفتیم همه
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سید.کردن مي ب*غ*لش شتش و گرفتش آروم خیلي علي. علي به ر  و ر گذا
 .کردم مي بغض داشتم. بود مشکي و درشت پرهام، مثل چشماش. پاش
 :گفت علي

 کني؟ ب*غ*لش خوا  مي -
 مه علي. نه که کردم اشدداره سددر با... بترکه بغضددم و بزنم حرف ترسددیدم مي

سف به دادش سته کنارش که یو ش شمي زیر مدام وقاحت نهایت در. بود ن  چ
...  دارم شددوهر زن یه حاال که نبود خیالم عین هم اصددال و پاییدم مي رو پرهام
 ارهند من از انتظار  هیچ و برادریم و خواهر مثل که بود گفته علي خود وقتي
شته وجدان عذاب باید چرا من دیگه پس شم؟ دا  مدل ته چیز  یه بازم اما... با

 ولي بود ظاهر  من تاهل شددداید...  خورد مي وجودمو درون از و میداد آزارم
 ... بود واقعي پرهام تاهل
. دمبو گر نظاره فقط مدت تمام و کنم کمکشون من نذاشتن شد، که شام وقت
 :گفت لعیا که بشن خوردن مشغول خواستن مي و سفره سر اومدن همه

 !مونده کار  اصل.کنید صبر -
 :گفت و علي و من جلو  گذاشت. بود دستش برنج دیس یه
 .رسید هم خودت نوبت باالخره -

 :بود نوشته زعفرون و زرشک با برنج دیس رو 
A.S 
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 ودم،ب نوشددته لعیا و پرهام برا  که شددبي اون از بعد. نبود یادم اصددال  ... رفتم وا
 شا خنده داشددت، تازگي براش که علي. نکردم کارو این کس هیچ برا  دیگه

 :گفت و گرفت
 چیه؟ قضیه -

یا گه و داد تکون سددر  هم ،علي کرد تعریف براش لع فت چیز  دی ...  نگ
شقاب شت منو ب شید غذا برام و بردا  ميک بود سفره تو  که غذایي هر از...  ک

 رغم زعفرون، و زرشددک با سدداده برنج ، پلو سددبز ...  گذاشددت بشددقابم تو 
شور، پرورده، زیتون کبابي، ماهي سوخار ،  شده، سرخ زمیني سی  خیار

سه یک. دیگ ته و لیمو ستم داد و ریخت برام هم سوپ کا  محبت با چنان. د
 یه هم غذا مدت تمام در!! کردم مي شددک خودمون به داشددتم که کرد مي رفتار
 وبمبک مشددت با بود نمونده چیز  دیگه! کرد مي نگاهم لبخند با میون در خط
 چروني؟ چشم واسه بود آورده گیر وقت چشمش، پا 

 عج ! لعیا به حواسش پرهام و پرهام به حواسم من و بود من به حواسش علي
 !!ا  زنجیره

 هک آشپزخونه به رفتم ظرف سر  یک با همه از زودتر شد، جمع که شام سفره
 خواستم مي. آشپزخونه تو اومدن ها زن همه. بشم معاف علي کنار نشستن از

شورم ظرف شتن پردیس و پریناز ولي ب ستم. نذا ش شپزخ صندلي رو  ن . ونهآ
 :وگفت اومد عمه

 .نکنه غریبي شوهرت پیش برو پاشو ؟ نشستي اینجا چرا -
 ليع شددخصددیت از شددناختي هیچ اینکه بدون پیشددش، برم نخوام اینکه برا 

 :گفتم باشم داشته
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 .گذره نمي بد بهش. میشه صمیمي زود آقا علي. بابا نه -
 :گفت پردیس

 ...میزنه حرف قلم لفظ چه. ببین اینو -
 :گفت و درآورد منو ادا  هم بعد

 بارش هم لیچار چهارتا هیچ، گي نمي بهش که آقا دیگه روز ،چهار"آقا علي" -
 وقتي چي؟از حاال مردیم، مي هم واسدده بیني، مي رو یوسددف و من. کني مي

سا شینیم؛ هم کنار زور به هم خوردن غذا وقت اومده، دنیا به پری  ها  وقت می
 .هیچي که دیگه

 :گفت هم پریناز
 تهداش خوب خاطره تا چند فردا پس کنین، کیف ذره یه حداقل اولشه که حاال -

 .کني تعریف ات بچه واسه باشي
ش علي پیش برم شدم مجبور تا گفتن و گفتن دختراش و عمه اونقدر  علي. ینمب

ته گرم حسدددابي پرهام و یوسددف با یا. بود گرف  مي رو لیال داشدددت هم لع
شت که هم ام عمه شوهر.خوابوند شا تلویزیون دا  ددی منو تا علي. کرد مي تما

 :گفت و کرد جمع مبل رو  خودشو کمي
 .بشین اینجا بیا سارا -

 زدم لبخند  بهش اجبار به! میذاشت تموم سنگ داشت من به کردن توجه تو 
ستم کنارش و ش سف. ن شت شوخي طبع پردیس مثل که یو  ند بل   خنده دا

 :گفت و کرد
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یل رو همدیگه چه. خیال بي بابا -  همین هم دیگه روز چهار. گیرن مي تحو
 کنین؟ مي کارهارو

 :گفت پرهام
 اش صددددقه قربون و کني مي اذیت خواهرمو نکنه یوسددف؟ گي مي چي -

 نمیر ؟
 !میکني؟ اینکارو تو که نه -

 :گفت خنده با و نشست لعیا پیش رفت شد، بلند مبل رو  از هم پرهام
 !بگیر  یاد تا کن نگاه کنم، مي که بله -

سون. بود افتاده سوزش به ام معده و بود شده حبس ام سینه تو نفس  ودمب هرا
شو پرهام! کنه؟ چیکار خواد مي پرهام که ست  وسرش لعیا، گردن دور انداخت د

 :گفت و ب*و*سید
 !!!منه زندگي   همه که برم گلم خانوم قربون -

سف و علي شون خنده صدا  از هم بقیه. خنده زیر زدن ام شوهرعمه و یو  ا
 :گفت و زد پس پرهامو کمي دست با کشید، خجالت لعیا. سالن تو اومدند

 !چیه کارها این. زشته پرهام -
ستمو. کردم مي کنترل خودمو زحمت به و پیچید مي هم به ام معده شتم د  گذا
 شمگو کنار آروم و شد متوجه علي. بشه بهتر شاید که دادم فشار و ام معده رو 
 :گفت

 نیست؟ خوب حالتون -
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 دونسددتم نمي. خواسددتم کمک ازش نگاهم با و کردم نگاه صددورتش به عجز با
شتر همه از اینکه با چرا ساس کردم، مي غریبگي باهاش بی شترب کردم مي اح  ی

 .کنه کمکم تونه مي بقیه از
 :گفت مو شونه رو  گذاشت دستشو

 شد؟ چي خوبه؟ حالت -
 دهنم،از جلو  گرفتم دسددتمو.آورد هجوم دهنم سددمت به ام معده محتویات

شویي طرف دویدم و شدم بلند جام ست شویي تو . د ست  خورده که چي هر د
شت از رو پردیس و عمه و علي صدا . آوردم باال رو بودم  که شنیدم مي در پ

 .پرسیدن مي رو حالم
 نوم و بودن ایستاده دستشویي در دم همه. بیرون اومدم و شستم رومو و دست

 :گفت و زد پشتم به دستي خنده، با عمه. کردن مي نگاه
 شدین؟ کار به دست زود چه -

شمام گاه و شد گرد چ شیده علي سمت به نگاهم ناخودآ  نگام هم علي. شد ک
 :گفتم دستپاچگي با. کرد مي

 .کردم پرخور  کم یه فقط. نیست خبر  بابا، نه -
 عیال پا  رو  که لیال به وداشددت بود پایین سددرش پرهام. سددالن به برگشددتم

 :گفت خوشرویي با لعیا. کرد مي نگاه بود برده خوابش
 شد ؟ بهتر -
 .ممنون.خوبم آره -
 خبریه؟ کلک، -
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 :گفتم. بود پایین سرش همچنان. کردم نگاه پرهام به باز
 .راحت خیالتون. شه نمي خبر  حاال حاال. نه -

 ظيخداحاف باهاشون بارازاینکه اولین وبرا  رسید خداحافظي   لحظه باالخره
 وصددد عمه   خانواده با خداحافظي موقع همیشدده. بودم خوشددحال کردم مي

 هک بچه. برم خواسدددت نمي دلم و کردم مي بغض پرهام، با خداحافظي البته
 کنم رظاه حفظ باید فهمیدم شدم برگتر که کم کم اما میدادم سر رو گریه بودم

شت وجود چیز  هیچ دیگه ولي.   مند عالقه فخر  عمه   خونه به منو که ندا
 :گفت علي راه تو . کنه

 بپرسم؟ سؤالي یه هست اجازه -
 .بپرسید -

 :گفتم. بود مردد کمي
 .نمیدم جواب نخواستم، اگر. بپرسید -
 !نیست؟ پرهام...  دارین، عالقه بهش شما...  که کسي اون... خ  بسیار -

صل بهم برق انگار شن کرده و سي یه...  پریدم جا از با  وبا ودب افتاده دلم تو تر
 :گفتم دستپاچگي

شه، اینطور اگه شدین؟ متوجه رفتارم از نکنه فهمیدین؟ کجا از شما -  عنيی با
 میدونه؟ هم پرهام یعني فهمیدن؟ هم بقیه

شین نگران -  به تون عالقه مورد شخص بودین، گفته شما که اونجا از من. نبا
 .هباش پرهام تونه مي کردم احساس کرده، ازدواج که ساله سه و میشه پدر زود 
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 ليو. شدم ناراحت فهمید، علي اینکه از چرا دونم نمي...  کشیدم راحتي نفس
 این هم خودش که علي از بهتر کي. کنم دردل یکي با خواسدددت مي هم دلم

 :کرد مي درکم و داشت رو تجربه
 دارین؟ عالقه کي به بگین خواین نمي شما چي؟ شما -
 !داشتم عالقه -
 فراموشددش راحتي همین به طور چه ندارین؟ دوسددش دیگه یعني داشددتین؟ -

 کردین؟
شش تونم نمي وقت هیچ -  کردن فکر. نکنم فکر بهش تونم مي ولي کنم فرامو
 .دوره به مردانگي از ا  دیگه مرد همسر به

 !بود؟ دور به زنانگي از هم دیگه زن یه شوهر به کردن فکر یعني!! عج 
 میکنم؟ فکر پرهام به که نامردم من یعني -
ما مورد در من - یا جا  خودمو تونم نمي چون. بدم نظر  تونم نمي شدد  لع

 ...بذارم تونم مي که میترا شوهر جا  اما. بذارم خانوم
 داشتین؟ دوستش که دختریه اون اسم میترا -
صال   که بینم مي میذارم، شوهرش جا  خودمو وقتي... بله - ست ا  ندارم دو

 لتحم تونم نمي من و منه به متعلق که همسر .کنه فکر همسرم به مرد  هیچ
سي کنم سه چه بکنه بهش چپ نگاه یه حتي ک . بکنه مه فکر بهش اینکه به بر

 کار  هر کس هر که دارم ایمان من که اینه هسددت که هم ا  دیگه مسددئله یه
شو نتیجه بیش و کم دنیا همین تو بده انجام ض همین مورد در. بینه مي ا  وع،مو
 هک میشدده پیدا کسددي دیگه، وقت چند کنم، فکر شددوهردار زن یه به من وقتي
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شمش سر دنبال چ شیدن ازهم باعث حتي شاید و خودمه هم شه زندگیم پا  .ب
 .بیاد پیش کسانم عزیزترین برا  نیاد،شاید پیش خودم درمورد اگرهم

 يم فکر هاش حرف به و بودم کرده سددکوت. نداشددتم گفتن برا  حرفي هیچ
 هچ.منه زندگي دنبال چشددمش لعیا و کردم ازدواج پرهام با کردم تصددور.کردم
 نهممک باشدده، دیگه یکي دنبال چشددمش کسددي وقتي. بود کننده ناراحت قدر

 شه،ب تموم خودش ضرر به همه از اول استجابتشون که بکنه دعاهایي ناخواسته
 .کنه خراب مقابلشو طرف زندگي هم بعد
 :گفتم سکوت مدتي از بعد

 ؟ فامیلتونه خانوم میترا -
 .بودیم کالسي هم. شدم آشنا باهاش دانشگاه تو  نه، -
ست شمارو کرد؟ ازدواج ا  دیگه کس با چرا - شت، دو ست نمي یا ندا  دون

 دارین؟ دوستش
 منو اون اما کردم، صددحبت باهاش بار چند مورد این در من. دونسددت مي -

 .اومد نمي خوشش من از. نخواست
 دار  دوست دختر  هر! ... هستین آلي ایده مرد که شما...  شما چرا؟ آخه -

 !باشه داشته شما مثل همسر 
 مي تعریف ازش داشددتم! گفتم؟ و آوردم در کجام از هارو حرف اون دونم نمي
 !کردم

با  که بودم دانشددجو یه فقط من موقع اون -  چیز  خودم. داره دار  پول با
 اام. گرفت تحویلم و اومد راه باهام کمي بابام پول خاطر به هم اول. نداشددتم

فاوت خیلي داشدددت آزاد  از که تعریفي درواقع. بود آزاد  دختر اون  با مت
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 رکنا من  ِ پیرمرد  خودش قول به افکارِ  با تونسدددت نمي. بود من ها  دیدگاه
یاد نده به وقتي. داد رد جواب من به که کرد کارو بهترین. ب  کرف ازدواج این آی
شیم جدا هم از نفرت با شدیم مي مجبور شاید بینم مي کنم مي  عموق اون. ب
 نت و نبود اینطور اون ولي. بود کرده کورم اون به عالقه و بودم خام خیلي من ها
 شددد، باعث و کرد دومون هر به بزرگي لطف کارش این با. نداد ازدواج این به

 ... کم یه که حیف بود، عاقلي دختر. بمونه من یاد در همیشه برا 
. نهخو رسیدیم. موندم ساکت خونه تا و نزدم حرفي هم من. نگفت چیز  دیگه
 اتاق به کس هر و شدیم جدا هم از خالي و خشک بخیر ش  یه با همیشه مثل

 .رفت خودش
 و کرد مي طي رو عاد  روال یک همیشه. بود تکرار  و یکنواخت مون زندگي

شت هم هیجاني هیچ شد، بیدار اذان با علي ها صب .ندا  و میزد اتاق در به می
 مي بیدار علي ولي خوابیدم مي دوباره من نماز از بعد. کرد مي بیدار روهم من

 خواب از خودم صددب  هفت. کرد مي رسددیدگي شددرکتشددون کارها  وبه موند
 حرفي هیچ بدون سددکوت در.کردم مي آماده رو صددبحونه. شددددم مي بیدار

 .رفت مي کار سر خودش ماشین با کس هر هم بعد و خوردیم مي رو صبحانه
 یانه؟ میاد خونه ظهرها علي نداشددتم خبر. خوردم مي کارخونه تو ناهارو ظهر

 مي علي هم ربع و چهار سدداعت. خونه رسددیدم مي چهار سدداعت هم عصددر
 مي سددرگرم غذا کردن درسدددت و خونه کارها  با خودمو شددد  تا. رسددید

 رو سددکوت که هم چیز  تنها. خوردیم مي رو شددام هم ونیم نه سدداعت.کردم
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 زا بعد علي اما.خوابیدم مي هم یازده ساعت. بود تلویزیون صدا  میزد، برهم
 .خوابید مي من

ست الزم که بود گفته بهم علي ست غذا هم اون برا  نی  همونطور اما کنم، در
 در هم من باشدده، تفاوت بي من به نسددبت نماز درمورد تونسددت نمي علي که

 همیشدده مامانم آخه. باشددم تفاوت بي اون به نسددبت تونسددتم نمي غذا مورد
شون چیز تا دو مردها"  میگفت شون یکي مهمه، خیلي برا س  مه یکي و)!( سک

شون ستم مي منم!! " شکم شتن نگه سیر با خوا  زینهگ خیال و فکر شکمش، دا
 !کنم بیرون سرش از رو اول

 بیدار ها صددب  هم باز بخونم، نماز تونسددتم نمي شددرعي عذر خاطر به وقتي
 دادم ادامه رو روند این ماهي دو،. آوردم درمي رو خوندن نماز ادا  و میشدددم

 !نداشتم موشک قایم حوصله و بودم شده خسته دیگه اما
 اتاق. ارشک اتاق به رفتم. نکنه بیدارم نماز برا  که بگم بهش گرفتم تصددمیم

 همیشدده چون. بودم ندیده روز اون به تا اونجارو اما. بودم دیده قبال   رو خوابش
 باز اتاقش در شدد  اون اما. نبودم کنجکاو هم من و بود بسددته کارش اتاق در

 .بود
صورم، برخالف سه تا چند. بود تمیز  اتاق ت  میز یه با .بود اتاق تو  کتاب قف
 تا چند. بود دهش خیره مانیتور صفحه به و بود نشسته پشتش که بزرگ کامپیوتر

 نگاهم و هبکش بیرون مانیتور تو از سرشو شد باعث که زدم اتاق باز در به ضربه
 :گفت و شد خیره میزش رو    پوشه به کوتاهش، نگاه از بعد. کنه

 داشتین؟ امر  -
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 یمونپش گفتن از داشتم و کردم مي پا واون پا این. بگم طور  چه دونستم نمي
 :گفت شدو احواالتم متوجه زود خیلي همیشه مثل که میشدم

 .نداره وجود گفتن برا  اجبار  شدین، منصرف حرفتون گفتن از اگر -
 ... راستش بگم؟ طور  چه...  دونم نمي فقط...  نشدم منصرف...  نه -

 :گفت و گرفت طرفم به قلمي و کاغذ
لت یا کنین مي رودروایسددي گفتنش برا  اگر - جا  خوب کشددین، مي خ

 .بنویسین
 :نوشتم خالصه وخیلي گرفتم رو قلم و کاغذ. شدم خوشحال پیشنهادش از
 . "کنید بیدارم نماز برا  نیست الزم" 

 رمب اتاق از بتونم شدددنش باز از قبل که میز رو  گذاشددتم و کردم تا رو کاغذ
. یومدن کاغذ شدن باز صدا  بودم، نرفته بیرون اتاق از که موقعي تا اما. بیرون
 .باشه برام خوبي خیلي دوست تونست مي. بود مهربون و فهمیده چقدر
  طور چه شد تموم عذرم وقتي بودم مونده حاال. نکرد بیدارم نماز برا  صب 
 مثل اشک گفتم مي خودم با. بودم شده پشیمون کارم از کنه؟ بیدارم بگم بهش

 نمي تحمل رو خجالت و شددرم این و آوردم درمي رو خوندن نماز ادا  قبل
 دیگه دبع دفعه از و بنویسددم براش کاغذ تو هم دفعه این گرفتم تصددمیم. کردم
 .بشم بلند همیشه و نگم بهش
 :نوشتم و برداشتم کاغذ یه خودم شد، تموم عذرم وقتي

 . "کنید بیدارم نماز برا  لطفا  " 
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 و فتمر اتاقش به. خوند نمي رفتم، نمي اتاق از تا قطعا   چون. نکردم تا رو کاغذ
 يوقت از. کرد مي بیدارم در به ا  ضددربه با قبل، مثل فرداش از. دادم رو کاغذ

 .بود نشده قضا صبحم نماز دیگه بودم، کرده شروع رو علي با زندگي
 شدم بیدار خواب از وقتي اول روز همون شد، شروع ام دوره دوباره که بعد ماه
 قاعدگي تاری . خجالت از ُمردم!! بود هفت سدداعت و بود اومده در آفتاب که

 بود يدقیق آدم چه! کرد بیدارم فرداش شد، تموم که هم شبي!! بود گرفته یاد امو
ی  و که تر عج مه به حواسددش این که با! بود هم چیز ه لت خیلي این جا  خ

 .بود داده نجاتم وضعیت این از که بودم راضي ازش اما کشیدم،
شه خونه تو  . میزد در اومد، مي که در  هر از هم علي و بودم حجاب با همی

 براش رو کار  خواسددت نمي ازم هم وقت هیچ. کرد مي عمل قولش به واقعا  
ضا  مثل. بودم کرده عادت بهش دیگه.بدم انجام شون که ام خانواده اع ست  دو

 ليع خوشحالي و سالمتي بود، مهم برام شون خوشبختي و سالمتي و داشتم
قات گاهي هنوز وجود این با. بود مهم برام هم نان او  روزها  و پرهام یاد چ

 .کردم مي گریه و موندم مي اتاقم تو ها ساعت که افتادم مي گذشته خوش
 ور غذا این پرهام کاش ا  که کردم مي فکر این به کردم، مي درست غذا وقتي

 باسل اگه گفتم مي خودم با ریختم مي ماشین تو هامونو لباس وقتي خورد، مي
 لمس هاشددو لباس دونه دونه که شددسددتم مي دسددت با رو همه بود، پرهام ها 
 بیاد ارک سددر از پرهام علي جا  به اینکه خیال با کردم مي گردگیر  وقتي. کنم

 یزدمم حرف پرهام با توخیاالتم. کردم مي کارو این ببره، لذت خونه تمیز  از و
 !علي نه کردم مي زندگي پرهام با داشتم واقع در و
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 اقعمو اکثر. بود زدن حلقه آورد، مي جا حالمو واقعا وقتها بعضي که کار  تنها
 دید بهش اطراف ها  خونه که بود جور  حیاطمون. میزدم حلقه حیاط تو 

 متس آپارتمان. بود آپارتمان تا دو حیاط، جنوبي ضلع و چپ سمت. نداشتند
 شددتيپ آپارتمان. میشددد باز کوچه به هاش پنجره و بود حیاط به پهلوش چپي،

شتي کوچه به که هم شت راه پ ست سمت. دا  خونه ساختمون که هم حیاط را
 طرف اون امون، خونه رو  روبه که شمالي ضلع موند مي فقط. بود خودمون

 یاطح به هاش پنجره خونه، کم ارتفاع خاطر به که بود ویالیي خونه یه کوچه،
 نمي احدالناسددي چرخیدم مي حیاط تو هم ل*خ*ت اگر یعني. نداشددت دید ،

 دمبو شده حیاطمون عاشق ها ویژگي این خاطر به. میداد کیفي چه که آخ. دید
 .حیاط تو میرفتم حلقه با کردم مي وقت اینکه محض به و

 نه،نک اذیتم کوچه تو صداها  و سر و ها ماشین بوق صدا  اینکه برا  معموال
بایلمو ندزفر  با و میبردم خودم با مو نگ ه هایي. دادم مي گوش آه  که آهنگ

 من دل واسه رو همه انگار که بود شادمهر آهنگها  دادم مي گوش مواقع بیشتر
 :بود خونده

 داشتم برات فکرایي چه دیدم برات خوابایي چه
 نمیذاشتم تو جا  به لحظه یه حتي رو کسي

 میرم کجا تو عشق با نمیدوني ها روز این تو
 میگیرم سخت که مني بستم تو به دل آسون چه

 مید  دست همه با میخند  همه به
 مید  پس دستمو میگیرم دستتو
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 دارم دوست اما دارم دوست اما
 میشم مردم حرف میگي بد من پشت

 میشم دوم عشق میگیر  دستشو
 دارم دوست اما دارم دوست اما
 دنیامو زد  رنگي چه دیدم برات خوابایي چه
 آرزهامو تمومه میدیدم تو چشما  تو
 مید  دست همه با میخند  همه به

 مید  پس دستمو میگیرم دستتو
 دارم دوست اما دارم دوست اما

??? 
 کن خواب دوباره منو توام رویا  درگیر

 کن انتخاب منو تو گذاشت، تنهام اگه دنیا
 نبود خبر بي انگار من آرزو  از دلت
 نبود اثر بي چشمات من ها  تصمیم تو حتي

 کنم خواهش چشام با تا نگم چیز  بهت خواستم
 کنم آرامش احساس تا روت بستم درهارو

 شکست من غرور انگار ولي کنم نمي باور
 است فایده بي من اصرار بر  خواد مي دلت اگه
 کنه پنهون بغضمو تا دلم کنه مي کار  هر

 کنه بیرون من سر از تورو فکر تونه مي چي
 نکن کم عشقت از که یا بذار دلم رو داغ یا
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 نکن قانعم کم به منه سهم تو تمام
 « دهم فصل »

 فقط چون. بکشم خونه رو  و سر به دستي خواستم مي و بود عید ها  دم دم
 مي سدداده گردگیر  یه فقط و بود تمیز خونه گذشددت مي عروسددي از ماه دو

ست صر تا صب . خوا صر معموال و بودم کار سر ع  هخون هم علي که بعد به ع
ما. کردم مي گردگیر  بود،  فکر که بگیرم کمک علي از خواسدددت نمي دلم ا
 .بشم نزدیک بهش که کردم بهونه رو تکوني خونه کنه،

 خواسددتم مي. بود خودم اتاق کردم، کردنش تمیز به شددروع که هم جایي اولین
 راست سمت و بود اتاق وسط تخت! نفر  یه اونم بدم، دکوراسیون تغییر کمي

 مي. لباسددي کمد هم حموم در کنار چپش، سددمت و بود آرایشددي میز تخت،
ستم شي میز جا  به دیوار، کنار ببرم تختو خوا شيآ میز و کمد و بذارم آرای  رای

 .بذارم تخت چپ سمت ردیف یه تو هم رو
 حاال. دمب تکونش بتونم که بود تخت کردن باز کردم، مي باید که کار  اولین

 ترجی  ولي داشددت علي حتما آوردم؟ مي باید کجا از سددو چهار گوشددتي پیچ
 تتونسدد مي چاقو یه قطعا ولي! نندازم رو علي به ولي کنم باز ناخنم با میدادم

 به اهمنگ اما بیارم چاقو آشددپزخونه از برم شدددم بلند. کنه کار برام ناخن از بهتر
 .افتاد هام لباس
 که آبي بلوز یه نباشددده، گیر پا و دسدددت لباسددم و کنم کار راحت اینکه برا 

ستینش سط تا آ شیده سفید   برمودا شلوار با بود بازوم و  به گاهين. بودم پو
نه تو خودم نداختم آی  ات علي جلو  وقت هیچ ولي نبود باز چندان لباسددم. ا



 167 زمستان داغ

 این .بلند آسددتین بلوز و دامن با همیشدده. بودم نپوشددیده لباس جور  این حاال
 مي فکر گرفت، مي خودش به فور  و بود نفس به اعتماد خدا  که هم علي
 ... لعنتي َاه. پوشیدم اون واسه کرد

ها  تو از حرص با  تنم همونا رو  و آوردم در بلوز و دامن آرایش میز کشددو
 جلو  که علي به نگاهي اینکه بدون و انداختم سددرم رو هم شدددال یه. کردم

 اینم فکر تو فقط. آشددپزخونه تو رفتم بندازم بود، داده لم کاناپه رو  تلویزیون
! داده؟ لم کاناپه رو  تلویزیون جلو  فهمیدم کجا از نکردم نگاه رو علي اگه

شپزخونه تو از شتم چاقو یه آ  که ندازمب علي به نگاهي اینکه بدون دوباره و بردا
 .اتاق به رفتم)!( بود خوردن تخمه و دیدن فوتبال حال در

 بود بدبختي هر با. بود سددنگین خیلي ولي بردارم تختو تشددک خواسددتم مي
 داشددت و دیوار به خورد تشدددک اما. دیوار سددمت دادم هلش و کردم بلندش

شت شک سمت پریدم منم. تخت رو بیفته دوباره که برمیگ  اما رمشبگی که ت
 ودب تشددک زیر که چوبي ها  تخته رو  افتادم زانوهام با و پام زیر رفت دامنم

. رهب باال صدددام نذاشددتم نشددنوه صدددامو علي اینکه برا  البته. شددد بلند آخم و
شک ستام با سرم باال  جور همون هم رو ت شته نگه د  جام از زور به. بودم دا

 .دادم تکیه دیوار به رو تشک و شدم بلند
. تاقا گوشه کردم شوتش پا با آوردمو در دامنمو شد، آزاد دستام اینکه محض به

ستم ش شغول و تخت پا  ن  هاش پیچ که هم قدر چه. شدم ها پیچ کردن باز م
 رت راحت و اومد دستم ِقدددلقش کم کم. نمیشد باز میزدم زور چي هر!! بود شل
 .کردم مي باز هارو پیچ
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ستم و شد آزاد تخت طرف یه شوهایي خاطر به اما کنم جداش تخت از خوا  ک
 یه باالخره و درآوردم هم هارو کشددو. بود سددنگین بود، تخت دور دورتا که

 اون. شد باز طرفش چهار هر باالخره تا دادم ادامه همینجور. شد آزاد سمتش
 به اج رو چیز  بخوام نبود جا دیگه که بود شده شلوغ و ریخته هم به اتاق قدر
 !بود متر  بیست متر ، دوازده جا  به اتاق خوبه حاال. کنم جا

 مد دردسرهارو این که بود چش لحاف و تشک و قدیمي رختخواب همون مگه
شتم ا  چاره کردن؟ ضا  از اینکه جز ندا ستفاده هم راهرو ف  میز بتونم تا کنم ا
. هرورا تو کردم منتقل رو تخت و آرایش میز کشددوها  تمام. بدم تکون آرایشددو

شا  محو که هم علي. بود شده شامي بازار چه  دندی با قطعا و بود فوتبال تما
 شو ک داشتم، نگهش اتاق تو  که کشویي تنها. کرد مي وحشت وضعیت این

 !بود زیرهام لباس
 دمق که بود سنگین قدر اون. دادنش هل به کردم شروع و میزآرایش سراغ رفتم

 کي هر بوده؟ کي سددلیقه خواب سددرویس این نبود معلوم. میرفت جلو مورچه
 لباس کشو  رفتم ، دلخواه جا  به رسید که میز! داشته وزن سنگین عشق بوده

 شد دهکشی کشو   لبه کردم، بلندش همینکه. سرجاش بذارم که بیارم زیرهارو
 شهبک پنجولهاشو گربه که وقتي مثل. شد مور مور وجودم تمام و پام ساق رو 
. داشددتم حالي چه که وااااا ...  باال بکشدده خودشددو که دیوار آجرها  رو 

 و بود شده خراشیده سانت ده اندازه. باال زدم شلوارمو پاچه نشستمو جا همون
 .بیاد دبن خونش تا داشتم نگه روش محکم و برداشتم دستمال. بود افتاده خون
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شیدم مي عمیق ها  نفس صابم به بتونم تا ک سلط اع شم م صباني و با شم ع . ن
 دزیا زور که کارها جور این خصددوص به. بودم متنفر کردن کار تنها از همیشدده

شت الزم شه. دا سبحان جور این همی  هب گرفتم مي رو سینا و سهیل و وقتها،
 .کار

 اب بار این ولي ها کشددو بقیه سددراغ رفتم و اومد بند خونش بعد لحظه چند
یاط مل احت گاه یه راهرو، تو  برم خواسددتم مي که هم بار هر! کا  علي به ن

 که میزآرایشو کشو  آخرین. نیست من به حواسش بشم مطمئن که مینداختم
شتم شمم گذا شت. ساعت به افتاد چ  زود زمان اینقدر طور چه. بود ش  ه

 گذشت؟؟
ستین بلوز خیال بي پوشیدم، شالو دامنو سریع ض ورفتم شدم بلند آ . گرفتم وو

تاقم تو  جا یه. نبود علي از وخبر  بود خاموش تلویزیون  و آوردم گیر ا
 کنم جاش جابه بتونم تا بودم کمد از لباسددها درآوردن مشددغول. خوندم نمازمو

 ... شنیدم صداشو که
 . بخور چیز  یه بیا سارا...  سارا -

 زا"  خانوم"  لق  دیگه! بودم شددده دم بي  ِکشددمش دیگه که میشددد وقتي چند
شو صددا . میزد صددا"  سدارا"  منو راحت خیلي و بود افتاده اسدمم پشدت  پا

شد نزدیک خواب اتاق به که شنیدم س تا شدم بلند جام از عجله با. می  امولبا
سرم بلند همینکه اما بپوشم و کنم پیدا  ته و رایشآ میز تیز   لبه به خورد شدم،
 هی. زمین رو  افتادم و کشددید تیر پامم شددسددت انگشددت تا... شددد خالي دلم

 ضدعف درد، شددت از. ام معده به گرفتم رو یکي اون سدرمو به گرفتم دسدتمو
شار هم رو  هامو پلک. بود افتاده سوزش به امم معده و بودم کرده  و میدادم ف
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 و ودمب شددده مچاله خودم تو. کنم تحمل دردشددو بتونم تا میگرفتم گاز لبهامو
 : اتاق در دم از بار این و شنیدم رو علي صدا  دوباره.نمیومد باال نفسم

 ... سا...  سارا -
 صددا  اون با همزمان و علي اضدطراب پر صددا  بعد و سدکوت لحظه چند

 :رسوند مي من به خودشو که بلندش قدمها 
 کرد ؟ کار چي شده؟ چت نیست؟ خوب حالت شده؟ چي...  سارا -

 هک صورتمو تا برداشت ام معده و سر رو  از و گرفت ودستهامو نشست کنارم
 :گفت مضطربش حالت همون با و ببینه بود شده قایم دستهام پشت

 زنب حرفي یه دِ  افتاده؟ اتفاقي چه کني؟ مي گریه دار  چرا...  سددارا توام با -
 ... المص 

 : گفتم عجز با و سرم رو  گذاشتم و کشیدم بیرون دستش تو از دستمو
 ... سرم -

 زدن کنار مشغول و برداشت سرم رو  از دستمو شد، بلند زانوهاش تا دو رو 
شتاش سر با موهام سی  که جایي تا شد انگ  رفيح هیچ. کنه پیدا بودو دیده آ

 :تمگف جونم بي وضعیت همون با. میشنیدم هاشو نفس صدا  فقط و زد نمي
 شده؟ چش...  کنه مي درد خیلي -
 خورد؟ کجا به سرت -

 : گفتم حرص با و دادم نشون آرایشو میز برگشتم
 ...کوفتي این به -
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 آخم و بگیره درد دسددتم شدددم باعث فقط که آرایش میز تو کوبیدم مشددت با و
 :گفت و گرفت دستش تو دستمو علي. بشه بلند

 هارو وسددیله چرا داره، هم ا  دیگه ها  راه کشددي خود کني؟ مي چیکار -
 !!کني؟ مي خراب

 نکنه، پروني مزه من واسه دیگه که کنم بارش چیز  یه تا کردم نگاش تعج  با
 نگاش باز دهن با شددد باعث فقط موذیش چشددمها  و خندون لبا  اون اما

ستمو. کنم ستش تو  که د شت د ست و زانوم رو  بود،گذا شه بلند خوا  که ب
 :گفت و کرد اشاره پام ساق به عصبانیت با و نشست دوباره

 چیه؟ این -
شتم  لند ب هین ، سفیدم شلوار رو  خون رد دیدن با و کردم پام به نگاهي برگ
شیدم شو علي. ک ست ست و شلوارم سمت برد د شو پاچه خوا  ماا باال؛ بزنه ا
 : گفتم داد با و گرفتم دستشو

 .نزن دست...  نه -
 :گفت و کرد نگام متعج  علي

. آورد  خودت سر بالیي چه ببینم خوام مي. شد کر گوشم ؟ میزني داد چرا -
 .امانتي من دست سالمتي نا تو

 :گفتم و خندیدم
 و پدر دسدددت دختر"  میگفت همیشددده بابام قبال...  امانتم؟ تو دسدددت من -

 ... میگي که هم شما حاال" شوهرش دست برسوننش تا امانته مادرش
 يم داشددتم مزخرفاتي چه منم و بود چي علي منظور که افتاد دوزاریم دفعه یه

شم به منو علي چنده؟ کیلو شوهر. گفتم ست بازم پس میدید خواهرش چ  شد
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  رو به اصال علي ولي. بود ریخته هم به اعصابم خودم خنگي از! بودم امانت
 :گفت عاد  خیلي. شنیده چي و گفتم چي که نیاورد خودش

 .بیارم رو اولیه ها  کمک جعبه برم من -
 و نبهپ توش از و گذاشددت کنارم رو جعبه. نکشددید طول زیاد برگشددتش و رفت

 :تمگف ترس با. سرم سراغ رفت و زد پنبه به بتادین کمي. درآورد بتادین
 شده؟ چي سرم مگه چي؟ برا  بتادین -

 :گفت کرد مي پیدا زخمو جا  و میزد کنار موهامو که طور همون
 .اد د دست از خون قطره تا دو و برداشته خراش کم یه فقط...  نیست چیز  -

 گذاشدددت، زخمم رو  که رو پنبه. میداد آرامش منم به مطمئنش و آروم لحن
 :گفتم اراده بي و نشوند چشمام تو اشکو سوزشش

 ... آخ آخ...  تر یواش... میسوزه خیلي...  وویي -
 :گفت جد  و شوخي از آمیخته لحني با علي

 !!خبره چه کنه مي فکر بشنوه صدامونو یکي...  دختر خبرته چه -
 پررو  نمیکشه هم خجالت...  حیا و شرم بي   پسره...  خجالت از شدم آب
شه شده هوایي نکنه سرم بر خاک... تربیت بي  صورتم .بیاره سرم بالیي یه با
 کشیدم بیرون علي دست زیر از سرمو. کردم مي گرما احساس و بود شده داغ

 : گفتم کنم نگاهش اینکه بدون و
 .ممنون...  دیگه خوبه -

 :گفت و نکرد کارش ادامه برا  اصرار  هم علي
 شده؟ چي ببینم باال بزن اتو پاچه -
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ستمو که همونجور و شدم هول  مي سعي و شلوارم ها  پاچه به گرفتم مي د
 :گفتم)!(  بیارم کش پام قوزک رو  تا هاشو پاچه کردم

 .میشه خوب خودش بود سطحي خراش یه...  نیست الزم...  نه نه -
 :گفت و انداخت بهم سفیهي اندر عاقل نگاه

 ؟ کشي مي خجالت -
 این بشددر این چرا میدادم؟ جواب باید چي...  بهش زدم زل فقط ها خنگ مثل

 :داد ادامه آورد؟ نمي روم به اگه مرد مي حاال بود؟ مدلي
قد روز طور چه - یداد  دامنتو که ع نداختي پاتو و پر و باال م  هک بیرون می

 !!کشید ؟ نمي خجالت بگیر  دلخواهتو عکس
 یه و کردم مي پاهام به نگاه یه زده بهت...  افتاد راه پشددتم تیره از سددرد  عرق
سته و باز حرفي گفتن برا  دهنم...  علي به نگاه شد ب ست نمي اما می  چي مدون
 که مداشت رو ا  ماهي احساس...  نداشتم گفتن برا  حرفي اصال...  بگم باید

 یه کردن یداپ برا  کنه مي بسته و باز دهنشو توانش تمام با و افتاده بیرون آب از
 ...آب قطره
 :گفت خنده با و بکنم جون زدن حرف برا  زیاد نذاشت علي

 .بکشي خجالت نداره دلیلي پس دیدم قبال من پاهارو این حال هر به -
شد من اجازه منتظر  جا  و بود شده پخش پام رو  خون. باال زد شلوارمو و ن
 رو  هاینک از قبل و زد بتادین و برداشددت ا  دیگه پنبه علي. نبود معلوم زخمم
 :گفت بذاره زخمم

 .باش راحت... نداره اشکالي کني گریه خوا  مي اگه -
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 سددتمدون نمي خودمم. پایین بیاد اشددکهام گوله گوله تا بود کافي حرفش همین
یه ته، ام گر ید؟ طور چه علي پس گرف  منو بود که چي هر ، حال هر به فهم

 کردم مي تحمل تر راحت سرمو و پا سوزش و درد هم جور  این.  کرد راحت
 و کوفت تا هزار و تکوني خونه کارو از ناشددي خسددتگي و تنهایي احسدداس هم

 مداوا  مشغول و انداخت پایین سرشو علي. کردم مي خالي رو دیگه مار زهر
 .کنم گریه راحت من که نیاورد باال سرشو هم اصال و شد زخمم

 خشک ها  خون... بود مهربون و صبور قدر چه. بود فهمیده و خوب قدر چه
. اومد نمي خون دیگه و بود شدددده بسددته زخمش. کرد پاک پامو رو  شدددده

 :تگف و گذاشت بود، زانو نزدیک که پام ها  کبود  از یکي رو  انگشتشو
 زاره؟ و زخم که جونت همه کرد ؟ چیکار خودت با -
سید زانوم به تا باال داد شلوارمو دیگه ذره یه شابه در  یه اندازه. ر  شده کبود نو

 :گفت و کرد نوچي نوچ. بود
 ... کني مي شهید خودتو تکوني خونه این با آخرش -

 .بخندم گریه، میون شد باعث حرفش
 شده؟ طور همین هم پات یکي اون -

 :گفتم و کردم فیني فین
 .افتادم زانوهام تا دو رو آخه...  آره کنم فکر -
 :گفت تعج  با
 افتاد ؟ کجا -
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ضیه شک ق شکو زیر   تخته دامنو و ت  تموم رفامح وقتي و کردم تعریف براش ت
 تعج  با من و خندید مي قاه قاه اون! ... خنده زیر زد منتظره غیر خیلي شددد،
 :گفت شد تموم که اش خنده. کردم مي نگاش

 کرد ؟ نمي کار مامانت خونه تو مگه...  دختر هوایي به سر قدر چه تو -
 :گفتم طلبکارانه پایین، میدادم شلوارمو پاچه که همونجور

 به چه منو. زنونه نه اسدددت مردونه کارها این ولي. کردم مي کار که معلومه -
 کمد؟ و تخت کردن بلند

 :گفت و زد مهربوني لبخند
 در داشددتي مردونه کار چي هر شددام از بعد. بخوریم شدداممونو بریم بیا حاال -

 .خدمتم
 :گفتم شرمندگي با
 .کنم درست شام نکردم وقت من ولي -
فه هیچ تو اوال - بال در ا  وظی ما. ندار  من شددکم ق گه...  دو  پنیر و نون م

 .بیا هم تو آشپزخونه تو میرم من چشه؟
 رد شددلوارمو. بیرون رفت اتاق از و اولیه ها  کمک جعبه تو گذاشددت وسددایلو
سي دامن یه جاش به آوردمو شیدم ماک ستین بلوز همون با و پو  لموشا کوتاه، آ

 .آشپزخونه تو رفتم و سرم رو انداختم
 بو  و کرد مي قور و قار بیشتر ام معده میشدم، تر نزدیک آشپزخونه به چي هر

 از. بود انداخته راه دهنم از آب هم، میومد آشددپزخونه تو  از که کبابي خوش
شت که بود پیدا علي فقط اپن،  ِطرف این سته میز پ ش ش آرنج. بود ن  رو  وها
 بود پایین چشمهاش. بود داده تکیه دستهاش رو  اشو چونه و بود گذاشته میز
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سش و شپزخونه وارد. نبود من به حوا شکلي میز و شدم آ  رو بود چیده که خو
 است،م کاسه تا دو ساالد، بشقاب تا دو.  بود میز وسط کباب چلو دیس. دیدم
 .لیوان تا دو و دوغ پارچ
 غذا کمي خودم برا  و کردم تشددکر . نشددسددتم علي رو  روبه همیشدده مثل

 نگاهمو تا. باال آوردم سددرمو و کردم احسدداس رو علي نگاه سددنگیني. کشددیدم
 مخش تو االن چي؟ یعني این حاال...  پایین انداخت سددرشددو کرد، احسدداس

 ... گذره؟ مي چي
 :گفت و اومد حرف به باالخره
 :گفت و اومد حرف به باالخره

 !نمیشه گزیده بار دو سوراخ یه از عاقل آدم -
گه؟ کیو فرمودن؟ چي گاهش واج و هاج خودشددو؟ یا منو می یه تا کردم ن  بق

 :داد ادامه ساکتم دید وقتي. بزنه حرفشو
 پیش دقیقه ده همین تا...  پوشددید ؟ متر  شددصددت دامنها  این از که بازم -

مه کردم، مي فکر  مي شددلوار و تاپ من جلو  که بوده ریلکس خیلي فاط
 ... حاال ولي پوشید
 :گفت کالفگي با و داد تکون سرشو

 ، میگم بازم گفتم بار صد میپوشي؟ لباس اینجور  که منه وجود خاطر به تو -
 اونقدر اشب مطمئن. نگراني قدر این تو که بیفته خاصي اتفاق هیچ نیست قرار

 چه وت و من. کنم گم پامو و دست دختر یه اندام دیدن با که نیستم اراده سست
 تاذی خودتو اینقدر نداره دلیلي پس. محرمیم همدیگه به نخوایم چه بخوایم
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 یه رزی هم با روز یه فقط باشدده قرار اگر حتي. بگیر  سددخت خودت به و کني
شیم، سقف سه چه کني، زندگي راحت باید روز یه اون با  وممعل که االن به بر
 درست .کنم مي رفتار راحت تو با من...  سارا ببین. همیم با مدت چه تا نیست
 ...باشي راحت هم تو خوام مي چون. هستم فاطمه با که طور همون
 :داد ادامه و کشید عمیقي نفس

گه - یدوني صددال  خودت جور هر دی گه. زدم حرفامو من. م یه دی  با اش بق
 .کني زندگي تر  راحت جور هر که خودته

 نمي. ودب شده کور اشتهام. بودم کرده سکوت و نداشتم گفتن برا  حرفي هیچ
 هر اب کردم؟ مي باید چیکار. پرروئه زیاد  پسددره این یا غلطه من کار فهمیدم
شق تا چند بود ا  سختي شکر یه با و خوردم دیگه قا شک ت  رس از خالي و خ

 :گفتم و شدم بلند میز
 .ممنون هم غذا بابت. کنم مي جمع خودم بعدا میزو -

 قهدقی بیست حدود. دادم ادامه کمد داخل از ها لباس درآوردن به و اتاق به رفتم
 تاقا باز در به ضربه چند بعدش و شنیدم رو علي کردن صاف گلو صدا  بعد،

 :گفت و زد
 کنم؟ جا جابه باید چیو. ام آماده کمک برا  من -

شتم  یدمد شرت تي و شلوارک با رو علي بار، اولین برا ... کردم نگاهش برگ
سم دفعه یه که بزنم سوت بود نزدیک و کردم غنچه لبهامو...   و شد جمع حوا

 ا  ساده لباسها  اون با. داشت هیکلي عج  ولي. کردم جور و جمع خودمو
شه که شید مي همی شته هیکلي همچین کردم نمي فکر پو شه دا  و پاهاش از. با

سته بازوها  شه. میده انجام ورزشي یه بود معلوم اش برج  نای از خونه تو همی
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 با. پوشددید مي دارن، رنگي ها  خط کنارشددون که مشددکي گرمکنها  شددلوار
باس اون با خودش یعني. پیراهن حت ها ل ها؟ با تا بود تر را  به نبود یکي این

.. . نیسددتي؟ راحت خودت چرا میزني راحتي از دم قدر این که تو بگه خودش
 :بگم بهش همینو زد سرم به دفعه یه
شید -  سپ کرد، زندگي راحت باید معتقدین که شما...  دارم سوال یه...  ببخ

 بودین؟ نپوشیده لباس جور  این خودتون حاال تا چرا
 :گفت و زد لبخند 

 .شما خاطر به -
 :گفتم تعج  با
 چیه؟ منظورت من؟ خاطر به -
شي مي لباس جور  اون شما میدیدم وقتي خ  - ستم نمي پو  خاطر به خوا

 ارهند دلیلي زدم حرفامو دیگه که حاال ولي...  بشددي اذیت من پوشددیدن لباس
 .بپوشم لباس قبل مثل

 :گفت و جلوتر اومد و هم به زد دستهاشو
 .بدم انجامش تا بذارم کجا چیو بگو شما خ  -
 :گفتم خوشحالي با
 .آرایش میز کنار ببرید کمدو این -

 گیرم،ب کمدو دیگه سدر تا طرفش رفتم. کرد بلند طرفشدو یه و کمد سدراغ رفت
 :گفت جد  خیلي اما
 .مید  دستمون کار...  بهتره نکني کمک دامنت اون با شما -
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 االح بودم؟ شده نارنجي نازک چه. بیرون رفتم اتاق از و شدم دلخور حرفش از
 هب بکشدده؟ نازمو بیاد اون و کردم قهر یعني بشدده؟ چي که بیرون اومدم اتاق از

 باسل یه. اتاق تو برگرد رنگین و سدنگین خودت. خانوم سدارا باش خیال همین
شه چي هر. کن کمکش و بپوش درمون درست  تخود باید. توئه اتاق اونجا با
 تو وردمخ محکم و برگشتم آشپزخونه در دم از فکر این با. باشي داشته حضور

 :گفت مهربوني با. عق  رفتم قدم یه و کشیدم هیني. اش سینه
 پزخونهآش داخل میر  دار  کردم مي فکر. بترسونمت خواستم نمي ببخشید -
 ... برگرد  دفعه یه نداشتم توقع. 

 :گفت و باال آورد دستشو
 .تر  راحت بپوشي اینو -

 تا هک بود رنگ آبي   راسددته شددلوار یه...  انداختم دسددتش تو لباس به نگاهي
شیده حاال  خابانت بود ست بلوزم با که اینو شلوار، همه اون بین. بودمش نپو
 کدوم تو شددلوارها فهمیده تا کرده باز کشددوهارو تا چند میدونه خدا! بود کرده

 فقط کيی دامن، فقط کشو یه. بودم گذاشته مجزا کشوها  تو لباسهامو. کشوئه
 بلند، آسددتین بلوزها  یکي کوتاه، آسددتین بلوز و تاپ یکي. شددلوارک و شددلوار

 لباس هم یکي و مقنعه و روسددر  و شددال یکي زیر، لباس یکي جوراب، یکي
 فکر تعدادشددون به حاال تا...  کشددو همه این خبره چه...  زم*س*توني ها 

 هم ات دو و بود تخت دور تا پنج و داشت آرایشم میز کشو تا چهار. بودم نکرده
 !!بود هم ها پاتختي کشوها  تازه. لباسي کمد پایین
 گفتن را ب انگار و بود ایستاده پا لنگه یه همونجور علي. گرفتم دستش از لباسو
 :گفتم و کردم کمکش. کرد مي دل دل حرفي
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 شده؟ چیز  -
 :گفت و کشید عمیقي نفس

 .کنم ناراحتتون خواستم نمي.  خوام مي معذرت زدم که حرفهایي بابت -
 مردد و بودم مونده جام سددر همونجور. اتاقم تو رفت و پایین انداخت سددرشددو

 طرز ناو به بازم اگه بود مسددخره خیلي. لباس نپوشددیدن و پوشددیدن بین بودم
 خودمم به من میداد نشددون جورایي یه دیگه این. میدادم ادامه پوشددیدنم لباس
 !دارم شک
خل رفتم باسددمو و راهرو تو  حموم دا  و و آوردم در شدددالمم. کردم عوض ل

 مومح تو  قد  آینه به نگاهي باال بسددتم موهامو دوباره و کردم باز کلیپسددمو
 حموم؟ تو  بودآخه چي این... بود شددده گذاشددته کار دیوار تو  که انداختم

 و سر به دستي!.میکشید خجالت خودش از آدم! دوش جلو  م*س*تقیم اونم
 لباس نماو. بودم نپوشیده روشن رنگ لباس که بود وقت خیلي. کشیدم لباسم

 ساساح که حال عین در. برهنه سر و کوتاه آستین بلوز و شلوار. راحتي این به
شتم خوبي شیدم مي خجالت هم جورایي یه ، دا  عادت باید. نبود مهم ولي ک

 .کردم مي
 ودب آرایش میز با کردنش مماس حال در و بود کرده جا جابه کمدو تنهایي علي

 .بگیرن قرار خط یه تو که
 .کمکتون میومدم کردین مي صبر -
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 نگاه. شددد سدداکت من دیدن با که بگه چیز  خواسددت و کرد نگاهم برگشددت
 بهم جور  این خواست مي انگار. چشمام تو شد خیره و انداخت بهم گذرایي
 !نداره کار  روسریم بدون سر و تنم لباسها  به که بفهمونه

 .جاشون سر بذار لباسهارو بیا. کني کمک توني مي. نشده دیر هم حاال -
 تلنبار هم رو اتاق از ا  گوشدده که مجلسددیم ها  لباس و شددلوارها و مانتو به و

 :گفت علي و ها لباس سراغ رفتم. کرد اشاره بودن شده
 بذار ؟ کجا خوا  مي تختو -

 همدیگه به تخت   بدنه کردن جفت مشددغول هم علي و دادم توضددی  براش
 :گفت پیچ اولین بستن موقع. شد

 .بد  رو گوشتي پیچ میشه...  سارا -
 :مگفت و ندونستن به زدم خودمو بیارم؟ کجا از گوشتي پیچ حاال...  وا  ا 

 . هاست وسیله زیر حتما...  افتاده برها و دور همین جا یه...  دونم نمي -
. کرد پیدا رو چاقو زمین رو  از و شد خم گشت، اتاقو دور چشم با کمي علي

 :گفت و انداخت بهش نگاهي
 کرد ؟ باز این با هارو پیچ تمام نکنه...  سارا -

 ادامه هاش گیر  مچ به بخواد که آوردم مي کم جلوش نباید... دراومد گندش
 :گفتم و انداختم باال ا  شونه. بده

 .دیگه گوشتیه پیچ جور یه اینم...  آره خ  -
 ،بعد دقیقه چند. بیرون رفت و شد بلند جاش از خندید مي که همونجور علي

 وشددتيگ پیچ دیدن با. کرد بازش و تخت کنار گذاشددتش.  برگشددت جعبه یه با
 المص ! گردیم مي لبان تشنه ما و کوزه در آب...  شد بلند نهادم از آه شارژ 
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 روز مثل شددد تخت و بسددت هارو پیچ تمام سددوته سدده. بود هم چیز  عج 
 :گفت و کمرش به زد دستاشو و روش گذاشت تشکشو هم بعد. اولش

 مونده؟ چي دیگه...  این از اینم -
 :گفتم و کردم آویزون کمد تو  هم رو مانتو آخرین

 .افتادین زحمت به ببخشید...  ممنون خیلي... نکنه درد دستتون -
 :گفت و داد تکون سر  کالفگي با
سمي جور همین خودتم برادرها  با - شون یا میزني؟ حرف ر  هم غر کلي به

 هم قدر هر. جوره همین همیشه که فاطمه میذار ؟ عی  کارشون رو و میزني
 اگر اصددال... میگیره ازش ایراد  یه بازم بد  انجام نقص و عی  بي کار براش

 ... عسلو و دست بکني، عسل تو هم آرنج تا دسستو
 نگاهش ام شده گرد چشما  با هم من...  شد خیره بهم و شد ساکت دفعه یه

 فتر نگاهم اختیار بي. کردیم مي فکر عقد روز به داشتیم دومون هر. کردم مي
شتش سمت سیر که انگار. انگ شه، فهمیده نگاهمو م شو با شت  ورد،آ باال انگ

 :گفت و کرد نگاه راستشو و چپ کمي
 ! داریا تیز  دندونا  عج ...  بخیر یادش -
 و نپایی انداختم سددرمو. شددد داغ صددورتم و گرفتم گاز پایینمو ل  خجالت از

 :گفتم
 .متاسفم -

 :گفت و خندید
 .نیکوست رسد دوست از چه هر...  نیست مهم -
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 و چرخوند اتاق دور چشددماشددو. کردم غافلگیر نگاهشددو و باال آوردم سددرمو
 :گفت

ثل - که م گه این نه کار دی گه...  بخوابم برم من پس. نمونده ا  مردو  کار  ا
 .بخیر ش ... بزنید صدام داشتین
 .بیرون رفت اتاق از و دادم ل  زیر بخیرشو ش  جواب

 « یازدهم فصل »
 بره خودش و باشددم مواظبش من که ما   خونه بود آورده رو سددتاره سددیما،

 قریبات ستاره. بود کرده عمل کمرشو تازگي که مادرشوهرش عیادت بیمارستان
 مینه به. دسشویي بره خودش که گرفت مي یاد داشت تازگي و بود سالش دو

 يدفعیات اینکه محض به که دسددشددویي میبردمش باید مدام و نبود مامي خاطر
 !!نکشه گند به هارو فرش و بشه خالي دسشویي تو شد تشکیل

 رو ارهست و بود برده رو استفاده نهایت من تعطیلي و بودن جمعه از که هم سیما
شته صب  از سه! من پیش بود گذا  ابخر منو روز کل ساعته نیم مالقات یه وا

 نشددیطو قدر اون. نریزه هم به رو جایي که میرفتم راه دنبالش باید همش! کرد
 .بود بریده نفسمو که بود

 اومدم تا. کوبید مي هم سر تو و بود برداشته LCD میز رو از هارو مجسمه تمام
ستش از شو دو بگیرم د ست تا ستش از چیزیو که هم وقتي. شک  رفتم،گ مي د

 که بازیهاشم اسباب. میشدم پشیمون ام کرده از که کشید مي هایي جیغ چنان
 .نداشت قبول رو بود گذاشته براش سیما
 وت رفتم. میزد هم به جارو همه میومدو میرفتم جا هر و بود افتاده راه من دنبال

 کابینت تو از زودپزو اومدم تا. اومد دنبالم و کنم درسدددت ناهار آشددپزخونه
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 طوسدد کرد پخش و بیرون کشددید کنار  کابینت از سددبدهارو تمام دربیارم،
 غذایي هی بتونم منم و بشه سرگرم سبدها با کمي تا شدم خیالش بي. آشپزخونه

 هاگ البته. بود راحت کارم و کنم درسددت آبگوشددت خواسددتم مي. کنم درسددت
 .میذاشت ستاره

شتم ستم هارو زمیني سی  دا ش  سر دبو رفته. شد بلند جیغش صدا  که می
 بشکو گوشت خوبه حاال.پاش رو  بود افتاده کوب گوشت و ها مالقه کشو 
بک و چوبي قدر و بود سدد گه. میزد َور این گه بود آهني ا کار دی . کرد مي چی

 :گفتم میدادم ماساژ پاشو که همونجور و کردم ب*غ*لش
 چي همه به دیگه باشدي تو تا خواسدتي؟ مي همینو جون؟ خاله شدد خوبت -

 این. ندارم اعصددداب نکن ونگ ونگ هم قدر این حاال. باشددي نداشددته کار
 علومهم که تو! بگیره من از سراغي نمیزنه زنگ یه حتي خیاله بي که هم مامانت

 این با باشه نگرانم و بپرسه حالمو یکي باید که منم این... راحتي و خوبه جات
 شپی روز دو میکشه؟ چي تو دست از سیما بدبخت مید ؟ تو که حرصي همه
شي من ست که با ستخوون و پو شم ا  یه نمیذار . خورم مي حرص بس از می
ست غذا سه. کنم در  و لوس   دختره. رفت سرم کني مي گریه قدر چه دیگه ب
 ...ُنُنر
 میزد ؟ حرف باهاش جور  همین بود هم خودت   بچه اگه -

شتم پریدم جا از متر سه  و ودب شده خم اپن رو  که بود علي. اپن سمت وبرگ
 :گفت شدم غافلگیر حضورش از دید وقتي. کرد مي نگاه مارو داشت
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شید - شنید  کنم فکر ولي زدم زنگ من ببخ  سر هک ُغر  همه این با البته... ن
 .بشنو  هم نباید میزد  بچه این

 کجا دونسددتم نمي. نبود خونه وقت هیچ علي دوازده حدود تا صددب  ها جمعه
ته داشدددت؟ هم اهمیتي چه. کنه مي چیکار و میره کي با و میره  تونم نمي الب

 !بدونم خواست مي دلم و بودم فوضول کوچولو یه که کنم انکار
 تارهس سمت به دستهاشو پهني لبخند با.آشپزخونه داخل اومد و زد دور رو اپن

 :گفت و کرد دراز
 قشنگت چشمها  کرده کارت چي خاله این ببینم ب*غ*ل بیا...  عمو سالم -

ستي مي...  خبره چه اینجا ببین وا  وا ...  شده؟ قرمز شور  سبز  خوا  ب
 بد  قول اگه...  میشددي قابلي کدبانو  معلومه...  درآورد ؟ سددبد همه این

 !خودمي عروس باش مطمئن باشي، خوبي دختر
شمها  با علي. کردیم نگاه همدیگه به همزمان آخرش،   جمله با  خندون چ
شمام من و سه چ ست از کم! خون   کا  علي حاال بودم خورده حرص ستاره د

 رمس به سر خواست مي و بود شده بلند شوخي دنده از باز! بود شده اضافه هم
ستاره کردم نگاهش چپي چپ. بذاره  غسرا رفتم و ب*غ*لش تو انداختم رو و
 .کشیدم راحتي نفس یه من و برد خودش با رو ستاره علي. غذا

سید، نمي میز به قدش ستاره اینکه خاطر به خوردن، غذا موقع  وت زمین رو  ر
 راحت خیلي نشددسددت، سددفره سددر اینکه محض به علي. خوردیم غذا سددالن،

شریفاتي، هیچ بدون شت پیازو ت شت با و بردا  که اليح در! سرش تو کوبید م
 ودب گرفته ام خنده هم کارش از که من...  بود بشددقاب تو هم چاقو پیاز، کنار
 :گفتم بودم کرده تعج  هم
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 میگیره؟ یاد کاریه چه این بچه جلو  -
 :گفت جان  به حق خیلي

سنه سنت این نباید. بگیره یاد بذار داره ایراد  چه مگه -  پردهس فراموشي به ح
شه شت با وقتي میده کیفي چه دوني نمي! ب شه رسپ و بکوبي یکي سر تو م ! ب
 ! میده دست آدم به اقتدار و قدرت حس... 

 دا صد با میومد پیش کم. خنده زیر زدم و بگیرم خودمو جلو  نتونسدتم دیگه
 به من   خنده از هم سددتاره و علي. بود نادر مواقع همون از این و بخندم بلند

 رو  که افتاد علي چشددما  به نگاهم شددد، آرومتر که ام خنده. افتادند خنده
 جالبي چیز چه بفهمم کردم سددعي و خوردم امو خنده! بود مونده ثابت لبهام
 هم رو  لبهامو و رفت بین از ام خنده کم کم...  من لبها  به زده زل که دیده

شار شو که شد متوجه و باالتر اومد علي نگاه حرکتم، این با. دادم ف ! رفتمگ مچ
 .شد غذاش با باز  مشغول و پایین انداخت سرشو

 هم ارهست. بدم غذا بهش خودم و نکنه کار  کثیف که نکشیدم غذا ستاره برا 
ست مي و کرد مي گیر  بهونه و میزد غر مدام شو خوا ست  .کنه غذا ظرف تو د

 کنه دست میشد چندشم منم و بینیش تو یا بود دهنش تو یا مدام که دستهاشم
 زیر میزد دسددت با بذارم، دهنش رو قاشددق خواسددتم مي که هم وقتي. غذا تو

شق شدم متوجه زیاد که گفت مي چیزهایي یه و قا  مالکا هنوز زبونش آخه. نمی
 همیدمف نمي اصال دیگه که میشد عنق بد که مواقعي خصوص به. بود نشده باز

 .داشت الزم سبحان،مترجم قول به و میگه چي
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 رموندهد   قیافه با و ظرف تو گذاشتم قاشقو. بودم شده خسته واقعا دستش از
 :گفتم و علي به زدم زل افتاده ها  شونه و
 از شدددم رواني...  کارشدده همین حاال تا صددب ...  میده حرص قدر چه ببین -

 .دستش
 :گفت دلجویانه خیلي علي

 یه...  نیسددت"  بچه" اسددمش که نکنه کارهارو این اگه...  دیگه اسددت بچه -
 نمیشي؟ ناراحت بگم چیز 

 :گفتم و کردم نگاهش منتظرانه
 .بگو... بشم ناراحت چي برا  نه -

 حلقش تو داشددت جا که جایي تا قاشددقو که سددتاره و من بین نگاهش بار چند
 :گفت بعد و شد پایین و باال بود، کرده

 داشتي؟ باهاشون رفتار و ها بچه درباره ا  مطالعه حاال تا -
 :گفتم طلبکار  لحن با
 کنم؟ مطالعه مورد این در که داشتم نیاز  چه...  نه که معلومه -
 سددتاره با قدر این داشددتي اطالعات ها بچه مورد در اگر...  االن همین مثال -

...  میشددي مادر روز  یه هم خودت آینده در باالخره...  نداشددتي مکش کش
 .بدوني چیزهایي یه باید

شپزخونه تو رفت شد بلند حرفش، شدن تموم محض به  چالهم قیافه با منو و آ
شي مادر روز یه هم خودت باالخره! ندید صت چرا چي؟ یعني می  صد در ش

 رابطه که ما. نامفهوم و پهلو دو حرفها  همش فهمیدم؟ نمي رو علي حرفها 
 تصددمیم نکنه...  نداشددت مفهومي شدددن مادر پس بود برادر  و خواهر امون
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 بخت دنبال بره کي هر و کنه تمومش رو مشددترک ظاهر به زندگي این بود گرفته
 خودش؟ اقبال و

شقاب یه با علي شت بزرگ پارچه و ب ست. برگ ش  پهن ارهست کنار رو پارچه و ن
 و کشددید بشددقاب داخل کمي خودش غذا  از. روش نشددوند رو سددتاره و کرد

شت ست همون. ستاره جلو  گذا شق که رو ستاره د  دز و گرفت بود، توش قا
شت هم بعد غذاو داخل  به خواد مي معلم که وقتي مثل...  ستاره دهن تو گذا

 دو و همیگیر دستش تو توشه، مداد که رو بچه دست و بده یاد نوشتن شاگردش
 ...نویسن مي هم با همزمان تایي

. غذاها تو  میزد قاشقشو و زدن نامفهوم حرفها  به کرد شروع زده ذوق ستاره
شید مي غذا سش و سر به پا ستمو... لبا شقو که ستاره سمت بردم د  شاز قا

 :گفت و گرفت دستمو مچ علي راه، میون اما بگیرم
 م*س*تقل تونه نمي وقت هیچ جور  این میکني؟ محدودش قدر این چرا -

 .کنه نمي هم دیگرون غذا  تو دستشو دیگه. بخوره خودش بذار. بشه
 .میشه کثیف لباسش آخه ولي -
 .هدیگ بشه بزرگ تا بکنه کاریا کثیف این از باید قدر این. بشه خ  -
 میزد ؟ حرفهارو این بازم بشور  هاشو لباس خودت بود قرار اگر -
 !!خنگي قدر چه تو میگه داره کردم احساس که کرد نگام جور  یه
صومو طفل این ها  لباس که اوال - شوره مامانش مع  حرص چرا شما پس می

 پس...  میشوره ماشین هارو لباس همه دیگه که زمونه دوره این دوما میخور ؟
 کني؟ مي اذیت رو بیچاره این خودتو قدر این چي واسه
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ساب حرف شت جواب ح  ستاره با رو علي رفتار که ساعتي یه همون تو. ندا
! دارمن دار  بچه اعصاب واقعا من که رسیدم مي نتیجه این به داشتم بودم دیده
 !!بچه جا  یا بود من جا  یا خونه تو قطعا میشدم دار بچه من روزگار  یه اگر

ستگي از شد شسته که ناهار ظروف ست مي دلم خ . مبخواب صب  فردا تا خوا
 دب وگرنه بخوابونم رو سددتاره شددد، که ظهر حتما بود کرده سددفارش هم سددیما
 اخالقي خوش این حاال تا صددب  یعني که فکرم این تو حاال...  میشدده اخالق

 ...بگذرونه خیر به خدا دیگه اخالقیشو بد دیدم؟؟ من که بوده ستاره
شمهایي با شو پلک که چ شته نگه باز زور به ها  که رهستا سراغ رفتم بودم، دا

شت شیده دراز کمرش رو  علي. کرد مي باز  علي با دا شو و بود ک   تو پاها
شونده پاش رو  رو، ستاره بود، کرده جمع شکمش ست و خم ، با و بود ن  را

سه خنده از هم ستاره و میبرد پایین و باال رو ستاره زانوهاش، کردن ! فتمیر ری
 :گفتم و ایستادم علي سر باال

 باید مه دسددشددویي. بخوابه باید کرده سددفارش سددیما. بخوابونمش ببرم بده -
 .نیست مامي ببرمش،

 :گفت و نشست و کرد ب*غ*ل رو ستاره علي
 صب  شد  خسته تو. خوابونمش مي خودم بیارش بعد ولي دسشویي ببرش -
 .ا  خسته خیلي معلومه چشمهات از...  حاال تا

 رو تارهس پهن، و پت لبخند یه با خواسته خدا از! میشکستم گردو دمم با داشتم
 تارهس و بودم ایستاده عالف که بود دقیقه ده. دسشویي بردمش و کردم ب*غ*ل

 مي هي. کرد نمي کار  هیچ و من به بود زده زل مسددخره   خنده یه با هم
 : پرسیدم
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 کني؟ نمي پي پي چرا... جون خاله -
 یجهنت هیچ بدون هم آخرش. کرد مي نگام و کرد مي شل نیششو فقط هم ستاره

سشویي از ا  ست سپردمش. بیرون آوردمش د  موخود. اتاقم تو رفتم و علي د
 .برد خوابم کي نفهمیدم و تخت رو انداختم
صر چهار حدود ساعت  آینه تو خودم به نگاهي. شدم بیدار خواب از که بود ع

شون شونه. بود شده ریخته هم به موهام. انداختم  کردن مرت  از بعد و کردم ا
 .سالن هب رفتم بود، کوتاه آستین بلوز و ساپورت با کوتاه دامن یه که لباسم
 آروم. هبخوابون رو ستاره بود شده موفق علي انگار. بود عجیبي سکوت تو خونه
 هب نگاهي هسددتن؟ کجا بفهمم که کشددیدم مي سددرک و داشددتم برمي قدم آروم
 توها،پ میون. پتو تا دو و بود بالش تا دو زمین رو ...  انداختم علي خواب اتاق
 بود کرده ب*غ*ل رو پتو از بخشددي...  بود برده خوابش جالبي سددبک به علي

شو سمت یه رو  هم وپا  رشس زیر هم پتو از ذره یه بود، انداخته پتو از دیگه ق
.. . گذشت ذهنم از فکر  لحظه یه! ... باشه کرده ب*غ*ل رو پتو که انگار! بود

 اشدده؟ب مونده پتو زیر حاال و ببره خوابش که بوده کرده ب*غ*ل رو سددتاره نکنه
 پتو؟ زیر باشه نشده خفه

ستم علي سر باال  رفتم ترس با ش  یدارب که آروم،جور  خیلي کردم سعي و ن
شه، ست زیر از رو پتو ن شم پاش و د سمت همه از اول. بیرون بک  وسرش زیر ق

 بین اصددلي، قسددمت. کشددیدم بیرون رو پتو پاش زیر از هم بعد. کردم آزاد
. هست توپ زیر چیز  یه بود معلوم و بود شده قلمبه خیلي پتو که بود دستهاش

 ... مرده یا است زنده نبود معلوم که بود ستاره شک بدون
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 حلقه يعل کشیدم، مي بیشتر رو پتو من چي هر...  پتو کشیدن به کردم شروع
شو   ستها صمیم عاقبت! کرد مي تر تنگ د شم ور پتو ا  دفعه یه گرفتم، ت  بک
 ... کشیدم رو پتو اینکه محض به. داره نگهش نکنه فرصت که

 هب چسبوند سرمو!! ... ب*غ*لش تو کشید منو و کرد باز هم از دستهاشو علي
 و هبست چشمها  با طور همون و کمرم پشت زدن دست با کرد شروع اشو سینه

 :گفت مي آروم صدا 
 !!بخواب جون عمو بخواب... پیش پیش پیش -

ستم نمي که افتاد اتفاق سریع چیز همه اونقدر  شونن العملي عکس هیچ تون
 حرکت لحظه یه برا . علي   بسددته ها  پلک به بودم زده زل زده بهت و بدم

 شددروع دسددتهاش تا دو با...  هم تو رفت اخمهاش و شددد متوقف علي دسددت
 ... کرد باز چشمهاشو آروم آروم هم بعد و رفتن پایین و باال کمرم رو  کرد،

 ماا کشددیدم جیغ سددرش پشددت منم و پرید جا از و کشددید بلند  داد مرتبه یه
 :گفت و دهنم رو  گذاشت دستشو علي لحظه همون

  ا بدبختي چه با دوني نمي...  میشدده بیدار خوابیده سددتاره...  هیشددشددش -
 .خوابوندمش

شونه به سرمو شو و دادم تکون تایید ن ست شت دهنم رو  از د  فسن نفس. بردا
 :گفت و کشید موهاش تو  دستي. کردم مي نگاه علي به و میزدم

 کني؟ مي چیکار اینجا تو -
 پتو یرز که بالشددي دیدن با و زدم کنار رو پتو عجله با...  افتادم سددتاره یاد تازه

 مونه دقیقا این بود؟ کجا ستاره پس...  شد سبز سرم رو  شاخ تا چهار بود،
 :پرسید هم علي که بود سوالي
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 کجاست؟ ستاره پس -
گاهي گه به ن مدی یدیم جا از تایي دو و کردیم ه بالش خونه دور...  پر  مي دن
شتیم شتر چي هر اما گ شتیم مي بی  یه ها بلم نزدیک...  کردیم مي پیدا کمتر گ

 با اام کردم نگاه پامو زیر و شدم خم. کردم احساس پام زیر رو نرمي چیز مرتبه
 هب کردم شددروع داد و جیغ با و آوردم جوش دفعه یه بود پام زیر که چیز  دیدن

 :دادن فحش
 ند گ چه ببن...  بگیر  جیگر جز الهي...  تربیت بي شددعور بي   دختره -

 ... ریخت خودشو زهر آخرش...  نفهم زبون   سوخته پدر...  زده
 :گفت ترس با و رسید علي

 سارا؟ شده چي -
 :گفتم فریاد و داد با همونجور

 بردمش همه این رو و چشدم بي   دختره...  ؟ بشده چي خواسدتي مي دیگه -
 ... ! قالي رو ریده آخرش...  نکرد کار هیچ دسشویي

 دسددت یه با. شدددم سدداکت ترس از که زد ا  قهقه چنان علي آخرم   جمله با
شو ست با و بود گرفته دل شاره من پا  به دیگه د  کردم مپا به نگاهي. کرد مي ا

 کار  گنده این کجا  فهمیدم نمي...  بود فجیعي   صددحنه چه که وا ... 
 :گفتم ام شده کلید دندونا  بین از عصبانیت با داره؟ خنده

 
 رفته؟ گور  کدوم خودش حاال -

 :گفت و شد قطع علي   خنده
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 ... بعیده تو از زدن حرف طرز این...  سارا...  اِ  -
 :گفت و کرد اشاره مبل زیر به
 ... برده خوابش مبل زیر...  اوناهاش -
 :گفتم و کردم نگاه مبل زیر به حیرت با
 چه...  کردا شدیشده تو مارو خون جور  چه بچه الف یه ببین خدا تورو وا  -

 نشده؟ بیدار هنوز کردم که بیداد  و داد همه این با جور 
 :گفت ببینه مبلو زیر تا میشد خم که حالي در
ضعیت این تو که بود شده بیدار اگه بده؟ مگه - شد و  به به ... قوز باال قوز می

 داده؟ آب به هم گلي دست چه ببین
 کرده؟ چیکار -

 :گفت و داد تکون سر 
 !!روش خوابیده هم بعد کرده جیش...  هیچي -
 خودشددو هیچ، کرده نجس که زندگیو همه...  زد  هم به حالمو...  یییییي اَ  -

 ینهم کنم، تحمل تونم نمي دیگه نداره، فایده جور  این...  کشیده گند به هم
 .ببره گلشو دست بیاد میزنم زنگ سیما به میرم االن

 : گفت دفعه یه علي که کنم حرکت خواستم
 .نجسه پات...  نخور تکون -

 يم دیگه طرف یه صورتمو که حالي در چندش، با و اومد یادم پام وضعیت باز
 :گفتم گرفتم

 ... متنفرم است بچه چي هر از...  لعنتي -
 :گفت و شد رد کنارم از علي
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 .بیام تا کن صبر لحظه چند -
 گذاشت رو ابهآفت. برگشت مصرف بار یه پالستیکي دستکش و لگن و آفتابه با
 :گفت و لگن تو
 وت میگیرم آب پات رو من. بشددور پاتو و کن دسددتت هارو دسددتکش این بیا -

 .بشور
 :گفتم ناالن و درهم   قیافه با و کردم پام به ا  دیگه نگاه

 ... میشه چندشم -
 به دست با نشست، مي که همونجور و ها دستکش پوشیدن به کرد شروع علي
 :گفت و بشینم کرد اشاره منم

 اومد  دنیا به که اول از خودت کرد  فکر...  دختر سددوسددولي قدر چه تو -
 مامانت از اگر ولي نمیاد یادت که خودت بود ؟ مرت  و تمیز جور  همین

 ن؟ای از بدتر شایدم یا...  داشتي زیاد این به شبیه موردها  قطعا بپرسي
 مشددغول و داد نگاهمو جواب کجي، لبخند با علي و کردم نگاهش چپ چپ

 کيی علي، جا  به اگر قطعا. کرد ام شرمنده حسابي کارش با. شد پام شستن
ضا  از شو"  که میزدن سرم تو هم تا دو بود، ام خانواده اع  کن جمع خودتو پا

 .گفت مي سهیل اکثرا رو جمله این" !! نوبرشوآورده انگار
 :گفت علي شد، تموم که پام شستن

یدارش باید -  مریض. بمونه نمیشددده که جور  این. حموم ببریمش و کنیم ب
 .میشه
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یاره ا  باز  غربتي چه دوني نمي...  نزن حمومو حرف اصددال -  موقع درم
 مامانش بزنم زنگ بذار. برمیان پسددش از زور به سددیما و مامانم. کردن حموم

 .ببردش بیاد
شو سر با سي نهایت با و آوردم در لگن داخل از پامو. کرد اعالم موافقت سا  اح

 :گفتم بریزم صدام تو  تونستم مي که
 ... علي -

شو که اونجور سم  از اینو!  علي به برسه چه دیگه ریخت خودم دل زدم، صدا ا
 :فهمیدم داد که جوابي و عجی  نگاه

 علي؟  ِجان -
 :گفتم و انداختم پایین سرمو شرمندگي با
یت خیلي امروز - بت...  شدددد  اذ مه با  برات کم خودم...  ممنونم چي ه

 ... هم دیگه یکي حاال دارم دردسر
 :گفت و بدم ادامه حرفمو نذاشت

شش - ش سر  هیچ تو...  نزن حرفا این از دیگه...  هی ...  ندار  من برا  درد
 ناخوشیش و خوشي پا  هم جوره همه کردم، انتخاب رو زندگي این خودم من

 بلند هم حاال...  بد  آزار خودتو فکرهایي چنین با خواد نمي دلم... هسددتم
 . ببرن رو قالي بیان قالیشویي به بزنم زنگ منم... بزن خواهرت به زنگ یه شو

 .حموم تو رفت و برداشت لگنو و آفتابه. شد بلند و زد لبخند 
 شده یدارب که بود ساعتي نیم ستاره.  ستاره دنبال اومد سیما که بود پنج ساعت

 ردمک نمي جرات اصددال که میداد گند بو  اونقدر. کرد مي گریه نفس یه و بود
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سابي که هم ستاره. طرفش برم  یهگر اونقدر بود، شده جور و جفت علي با ح
 !ردک ب*غ*لش و پیچیدش پتو یه تو و نیاورد طاقت دلش علي باالخره تا کرد

 تصاعدم ستاره از که نامطبوعي بو  اون تو تونه نمي بود معلوم علي   قیافه از
 هم ور لبهاشو و بودن شده باز بینیش ها  پره...  بکشه نفس درست)!(  میشد
 برا  دلم هم بود گرفته ام خنده هم! بود شددده قرمز هم صددورتش! میداد فشددار

 ...سوخت مي جفتشون
سید که سیما  هبچ این و اومده دیر اینقدر چرا که کردن غرغر به کردم شروع ر
 و کرد گوش لبخند با کمي اولش هم سددیما. حرفها این از و آورد باال منو جون
 :گفت و شد خسته کم کم دیگه بعد

به - به ُخ  من برا  خبرته چه...  میشددده پرروتر گم نمي هیچي چي هر...  ُخ
ست بچه باال؟ میبر  صداتو ...  ممیبین خودتم بچه دیگه روز چهار...  دیگه ا
 !!باشي نداشته توالت سنگ با فرقي که هیکلت به بشاشه همچین

شبیهش از شما  با و شدم شوکه ت  رو رهستا پتو همون با. کردم نگاهش گرد چ
 بیا سپ"  بگم خواسددتم. گردونه مي بر و میشددوره رو پتو خودش که گفت و برد

 باهاش نمیشد بود، چسبونده سیما که آمپر  اون با ولي"  بشور ببر هم رو فرش
 !بردن رو فرش و اومدن قالیشویي از فاصله، همون تو! کرد شوخي

 شوهر مازیار، با تا کوچه تو  بود رفته که هم علي ستاره، و سیما رفتن از بعد
سي سیما،  یه رونبی میره که گفت دادم جواب وقتي و زد رو آیفون کنه، احوالپر

 .کنه خرید کم
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شت خونه به آرامش دوباره  و بود شده جمعه غروب. شد ساکت جا همه و برگ
سابي شي. بود گرفته دلم ح شتم رو حلقه و هندزفر  و گو  پناه حیاط به و بردا

 کمرم دور رو حلقه. بود شددده بهار  عجی ، هوا و بود اسددفند آخرها . بردم
شغول و دادم چرخي شي تو  از دلخواهم آهنگ کردن پیدا م  آهنگو. شدم گو

 و ام یقه تو گذاشتمش نداشتم، گوشي داشتن نگه برا  جایي چون و کردم پیدا
 !زیرم لباس داخل

 دلگیر و رو  بي خیلي...  چرخید حیاط دور نگاهم میزدم، حلقه که همونجور
 بودن، درختها به مربوط که خشدددک چوب تا دو جز و بود خالي باغچه. بود

 فکر این اب. بکاریم باغچه تو  گل کمي بود بهتر شدداید. نبود باغچه تو چیز 
 مورد آهنگ این. بود شددده شددروع که آهنگي به دادم حواسددمو و زدم لبخند 

 : بود ریخته گوشیم رو  خودش و بود شیرین   عالقه
 نکن نگاه من به جور  این حنا

 نکن صدا منو قل  چشات با
 نکن دیوونه منو بسه حنا

 ... نکن شونه باد دست تو موهاتو
 شددده تر موزون زدنم، حلقه و گذاشددت تاثیر منم رو  آهنگ شدداد و تند ریتم

 ونهشدد حرکت کم کم. میزدم کند رو دور یه و میزدم حلقه تند تند دور چند. بود
 از خودمم.  میر*ق*صددیدم داشددتم رسددما دیگه و شددد اضددافه کمرم به هم هام

 و بودم اومده وجد به ، بر*ق*صددم زدن حلقه با همزمان بودم تونسددته اینکه
 !کردم کشف خودم در رو جدید  استعداد کردم، مي احساس
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 احسدداس ام شددونه رو  رو دسددتي که بودم اوج تو و بودم گرفته حس حسددابي
 ... کردم

   هرهچ با علي. افتاد زمین رو  کمرم دور از حلقه و برگشددتم عق  به ترس با
 و ت از رو فر  هندز... بود شددده خیره بهم ، برانگیز  تحسددین نگاه و خندون
! زدن دسددت به کرد شددروع علي. کردم نگاهش باز دهن با و آوردم در گوشددم

 :گفت و کرد قالب سینه رو  دستاشو بعد کمي
 !نداشت صدا که حیف فقط...  بود ا  العاده فوق اجرا  -

 یه ازمب خیالي؟ بي به بزنم یا بکشددم خجالت کنم، گریه بخندم، دونسددتم نمي
 :گفت خونسرد ا  چهره با همونجور علي...  بودم داده دیگه سوتي

 بشنوم؟ آهنگشو میشه حاال...  میزني حلقه خوب قدر این دونستم نمي -
 دارم فهممب اینکه وبدون شدم دستپاچه...  بگیره رو گوشي که کرد دراز دستشو
شیدم امو یقه کنم، مي چیکار شي و پایین ک  حنهص این تا علي! درآوردم رو گو

 :گفت و برگردوند سرشو سریع دید، رو
 داره؟ ضرر قدر چه میدوني قلبت؟ کنار میذار  رو گوشي قحطه جا -

. کردم مي احمقانه کارها  هم سددر پشددت...  میشدددم آب خجالت از داشددتم
 :کردم عوض بحثو ناشیانه خیلي کنم، خالص خودمو اینکه برا 

 ... ها ل*خ*ته خیلي باغچه...  چیزه...  که میگم -
شده کامل حرفم هنوز ستفاده ضایعي   کلمه عج  فهمیدم خودم که بود ن  ا
 :فتمگ کردم مي باز  هندزفر  سیم با که همونجور و افتادم پته تته به! کردم



 199 زمستان داغ

 ا  تهبو...  گلي...  بکاریم توش چیز  یه...  که اینه منظورم...  اینکه یعني -
 هبنفشدد گل...  بشدده قشددنگ حیاط کم یه...  عیده دیگه روز چند...  درختي... 

 یگهد که بکاریم زنبق میشددد اگه...  دارم دوسددت خیلي بنفشدده من...  بکاریم
 ... میشد عالي

 هم سددرش میداد، گوش سددکوت در علي و گفتم مي پرت و چرت جور همین
 :گفت بعد لحظه چند. پایین بود انداخته

...  نبقز بوته تا چند و میگیرم بنفشدده سددبد یه طوره؟ چه آینده هفته   جمعه -
 .میگیره عید بو  حسابي امون باغچه. میکاریم هم رز گل

 .ممنونم...  عالیه وا  -
 ...قدش بزن...  آینده   هفته شد قرارمون پس -
 کف زدم محکم...  بعد و کردم مکث لحظه چند... جلو آورد دسددتشددو کف و

 .دستش
 دوازدهم فصل

 بذار ؟ قالمون و نیار  بهونه دیگه...  منتظرتونیما ش  فردا پس، -
 .میام حتما...  گلم مامان نه -
 :گرفت سر از زدنو غر باز دلخورش لحن همون با
 يکن شوهر وقتي کردم نمي فکرشم...  داره هم مادر  و پدر یه انگار نه انگار -

 تا نمک دعوتت بزنم زنگ ها غریبه مثل باید حتما...  بشددي معرفت بي قدر این
یا ؟ ما بمیرم من وقتي مطمئنم...  ب  هم سدددال تا سدددال برادرها خواهر شدد

 .بینین نمي همدیگرو
 .باشه سرمون باال ات سایه سال 120 که الله انشاء چیه؟ حرفها این مامان اِ  -
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 چهب که حیف...  خوره مي دردمون به دیدنتون ایم زنده تا...  تعارفه که اینا -
 یا اریند معرفت جو یه خودتون ببینم تا کردم نمي دعوتتون دیگه وگرنه هامین

 ...نمیشه پیداتون ورا این شماها که ندیم ما رو شام یه ا  هفته این اگه... نه
 نماما...  نداشددتم گفتن برا  جوابي شددرمندگي نهایت در و بود مامان با حق

سم یه با لحظه همون منم و کرد خداحافظي شد، سبک و زد غر که خوب  ام ا
 ههفت هر معموال. کنه ریز  برنامه که دادم خبر علي به شددبو فردا مهموني اس
 .بود شنبه پنج هم ش  فردا. بودیم بابام خونه شبها شنبه پنج

 ارب اولین برا ! بود کفشددي جا تو علي ها  کفش اومدم، کار سددر از که عصددر
سیده من از زودتر شمي زیر و داخل رفتم. خونه بود ر شتم علي دنبال چ  تو .گ

تاق تو. نبود که آشددپزخونه  آب صددددا  هم حموم از. نبود که هم خودش ا
 کچ اتاقشددو تو برم ا  بهونه چه به حاال. کارش اتاق بود مونده فقط. نمیومد

 چه من به کجاسدددت؟ علي بفهمم که کنجکاوم اینقدر چرا من اصددال کنم؟
 توجهمو اومد حیاط تو از که صدددایي اما گرفتم فاصددله اتاقش در از. مربوط
 ... کرد جل 

 کامال هنوز...  حیاط در سمت رفتم یواش یواش. میومد پا صدا  حیاط تو از
سیده در به شونیم تو خورد محکم و شد باز شتاب با در که بودم نر  آخم.. . پی

 :شنیدم رو علي صدا . دادم فشار هم رو  چشمهامو درد از و شدم بلند
 بود؟ چي صدا  سارا؟ شد چي -

 نگاهش و کردم باز چشددمهامو. بود مهربوني و نگراني و ترس با توام صددداش
 :گفتم میدادم ماساژ پیشونیمو که همونطور. کردم
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 !ترکید هندونه عین که بود من   کله صدا ...  بابا هیچي -
 و نزدیکم اومد. شد باز هم از کمرنگي   خنده با لبهاش و شد گرد چشمهاش

 حال در و برداشت پیشونیم رو  از دستمو. ایستاد من از سانتي دو   فاصله به
 :گفت)!( برخورد محل بررسي

ستم نمي...  ام شرمنده - شت دون  درد خیلي...  خونه؟ اومد  ِکي...  در  پ
 داره؟

 حاال کرد  ناقص مردمو دختر زد ...  کنه مي درد که معلومه...  په نه په -
 داره؟ دردم میپرسي
 مي قاه قاه داشت که علي به برسه چه کردم، تعج  زدنم حرف طرز از خودمم
 :گفت میداد ماساژ پیشونیمو که حالي در و کرد کنترل اشو خنده...  خندید

 ! ...شه خوب تا کنم ب*و*سش بذار...  خوام مي معذرت واقعا -
 یه چرا این ا ؟ اجازه چه به کنه؟ شب*و*س کنه؟ چیکار خواد مي! کردم کپ
شه؟ نزدیکتر داره هي چرا شد؟ خودموني اینقدر دفعه  میاد داره سرش چرا می

 باید. .. بیفته اتفاق این نباید...  نیسدددت درسدددت این...  نه...  نه تر؟ پایین
.. . بکن فکر  یه سددارا...  میشدده نزدیکتر داره جور ؟ چه...  بگیرم جلوشددو

به همین آره...  عق  برو قدم یه...  کنار بکش خودتو  عق  برو قدم یه...  خو
... 

 جمع دورمون همه...  میشدددن تر نزدیک بهم لحظه هر مشددکیش چشددمها 
 میدادن کادو بهم و جلو میومدن یکي یکي ها بچه...  میزدن دست و بودن شده
...  میداد کادومو داشددت که بود پرهام حاال و...  سددالگیم هشددت کادو ... 

شمها  شکیش چ شمام دیگه که اونقدر...  شد تر نزدیک و نزدیک م  برا  چ
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 نشست لپم رو  پرهام لبها  و بستم چشمهامو! ... شد لوچ چشمهاش دیدن
 :شنیدم گوشم زیر صداشو و
 ... جون سارا مبارک تولدت -

"  مشدی بزرگتر که کم کم ولي...  جون سارا میگفت من به پرهام...  جون سارا
شت از"  جون سمم پ  سارا فقط من...  جون لعیا گه مي لعیا به حاال...  افتاد ا

 ... پرهامه همون من برا  پرهام هم هنوز ولي...  هستم
 شارز احساست برا  پشیز  حتي که همون...  پرهام کدوم...  سارا کن بس َاه

شد؟ قائل ست نمي که پرهام آخه...  ن سش دون ست مي...  دارم دو  نمي یا دون
 یعني ره،ندا دوست یعني نبود  تو انتخابش وقتي داره، فرقي چه دیگه دونست

 آدمي هب کردن فکر با تو و باشه خوش جونش لعیا با اون چرا ؛ ارزشي بي براش
 قبال نم زندگي؟ کدوم...  کني؟ خراب زندگیتو نکرده فکر تو به وقت هیچ که
  ا دیگه کس هم علي خود دارم دوست رو دیگه یکي که بودم گفته علي به هم
 ... داره دوست رو

 تنگف مگه نداره، ا  عالقه میترا به دیگه نگفت علي خود مگه دیگه، نشددد دِ 
 مغزت از پرهامو فکر دوره، به مردانگي از ا  دیگه مرد همسددر به کردن فکر

گه کن، بیرون  اینو برادره یه فقط علي علي؟...  داره پرهام از کم چي علي م
سش که دار  شک هم خودت برادر؟...  گفته حاال تا صدبار خودش سا  اح

شه برادرانه فقط شو لحظه هر...  با  مي سهمقای سهیل و سینا و سبحان با رفتار
 مي.. . خواهرشدده با برادر رفتار از فراتر خیلي رفتارش که میدوني خوب ، کني
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سم با خواد سش رو  برادرانه محبت ا سا شار تو به که بذاره سرپوش اح  یارهن ف
... 
باره خوام نمي...  کنم قبول اینارو تونم نمي تونم؛ نمي نه نه  هارچ خاطر به دو
...  کنم درگیر خودمو ذهن و بکنم احمقانه فکرها  خالي و خشددک محبت تا

له از خودمو خوام نمي ندازم چاه تو چا یذارم...  ب تارهاش با علي نم  منو رف
 ...نمیذارم...  بخوره باز  دوباره قلبم نمیذارم...  کنه داغون

ستهامو تا دو شتم د  و دمدا هلش عق  به توانم تمام با و علي   سینه رو  گذا
 : کشیدم داد

 ... عق  برو...  ندددددددده -
 برا  دهنش...  بود زده خشددکش...  رفت عق  قدم یه مبهوت و مات علي

 ودب شده خیره من به اون... موند ساکت و شد منصرف اما شد باز حرفي گفتن
 و متعج  حالت اون از...  شدددد عوض نگاهش رنگ کم کم...  اون به من و

گاه یه جاش به و اومد بیرون سددردرگم  تو  شددرمنده، ، من نظر از و آروم ن
شماش ست چ ش  انداخت باز...  باال آورد دوباره...  پایین انداخت سرشو... ن

 :گفتم کالفگي با باال آورد سوم بار برا  وقتي و پایین
 ... گرفت درد گردنم تو جا  من...  واااا  ا  -

ستم مي ست کارمو جور  یه خوا  مخود   منتظره غیر رفتار از...  کنم مالي ما
...  نداشددت گ*ن*ا*هي که علي...  شدددم ناراحت علي   شددرمنده نگاه و

 حثوب ناشددیانه خیلي بازم...  بزنم اش سددینه به رد دسددت اونجور  نبود حقش
 !بود خداش از انگار که هم علي کردمو عوض

 اومد ؟ زود امروز شده چي -
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 :گفت مصنوعي لبخند یه با و داد بیرون صدا با نفسشو
 .بزنیم بیل کم یه نشده تاریک هوا تا بیام زودتر گفتم -
 :گفتم تعج  با
 چي؟ برا  کجارو؟ بزنیم؟ بیل بیل؟ -
 .بکاریشون خوا  نمي...  خریدم گل -

تاد دوزاریم  جمعه روز برا  قرارمون که ما ولي...  باغچه برا  قرارمون...  اف
 بود؟

 باغچه؟ سراغ بریم جمعه نبود قرار مگه امروز؟ چرا -
...  ارهبی برام که بودم داده هارو گل سفارش دوستام از یکي به...  ولي درسته -

شون بیا که زده زنگ بار صد حاال تا دیروز از و آورده هارو گل دیروز  رنهوگ ببر
 .نسراغشو رفتم گرفتم مرخصي آخرو ساعت یه دیگه منم. میبرن ها مشتر 

 .میام و کنم مي عوض هامو لباس االن پس باشه...  آهان -
 رتتیشدد و شددلوارک که انداختم علي ها  لباس به هم نگاهي برم اینکه از قبل

 !بود پوشیده ا  حلقه آستین
سط تا که هایي شلوارک از یکي شیدم رو بود پام ساق و  تا که دبلن تاپ یه و پو
ستین و بود ب*ا*س*ن زیر سط تا هاش آ شه مثل که موهامم. بود بازوم و  همی

 .کردم جمع سرم باال  بزرگي دار گل کلیپس با
شت علي شه صندوق تا دو هم باغچه کنار و میریخت باغچه داخل کود دا  بنف

 کوچیک نهال تا دو. پامچال تا چهار و زنبق تا چهار و رز گلدون تا دو و بود



 205 زمستان داغ

ست دید، که منو علي. بود باغچه تو  قبل از که هم انار و توت ش کار از د  یدک
 :گفت و
 بکاریشون؟ جور  چه خوا  مي ببینم کن شروع ، باغبون دخترک خ  -

 رتصددو هارو گل چیدن نوع و کردم نگاه بزرگ م*س*تطیلي   باغچه به کمي
شه...  کردم  هب رو ضلع رو پامچال گلها ...  بکارم باغچه دور تا دور هارو بنف

.. . بکارم هارو زنبق هم نهال تا دو بین...  بکارم ها بنفشددده بین باغچه، رویي
 .نهال یکي اون کنار هم یکي اون و ها نهال از یکي کنار یکیشو هم رز گلها 

عد و کرد فکر  یه علي.دادم توضددی  هم علي برا  تصددوراتمو  خیلي هم ب
 :گفت مظلومانه

 امخو مي نهال تا دو بین البته بکارم؟ من هارو بنفشدده از صددندوق یه میشدده -
 طرف دو بذار رو زنبق تا دو...  بکار رزها کنار هارو زنبق میشددده اگه... بکارم

 طوره؟ چه...  رز یک
 جارو یه بیلچه با داشددتم دوسددت فقط من باشدده؟ جور  چه کرد مي فرقي چه

 مدلش دیگه...  همین...  دورش بریزم خاکو و چاله تو بذارم رو گل و کنم گود
 .کردم قبول مقاومتي هیچ بدون...  کرد نمي فرقي

شتن به کردم شروع شه کا  آب و آورد مي کود کرد؛ مي کمکم هم علي و ها بنف
 میداد و آورد مي در صددندوق از رو بنفشدده ها  بوته و ها گل پا  ریخت مي

ست شه تمام که خوب. من د شتم هارو بنف شون و کا  و رزها سراغ رفتم دادم، آب
 .ها زنبق

 ودنب باغچه وسط که کاشتم مي رو زنبق و رز اول باید!! بودم کرده اشتباهي چه
 به دسددترسددي جور  این...  برعکسددش نه...  باغچه دور سددراغ میومدم بعد و
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 هم باغچه خاک ، ها بنفشه به دادن آب خاطر به. بود شده مشکل باغچه وسط
 .بود شده ِگدل کال

ست شتم دو سط برم ندا  داده خودم که بود ِتددددز . نبود ا  چاره ولي باغچه و
سط. بود شده گل از پر هام دمپایي! بودم شسته باغچه و  رغرغ ل  زیر و بودم ن
 تو خارهاش که بودم کرده جمع حواسددمو   همه رز، کاشددتن موقع. کردم مي

 :گفت علي ریختم، رز پا  که رو آب. نره دستم
 .بگیریم گل گفتي شد خوب...  گرفتا جون کم یه باغچه -

 از چندتا که بذارم کالس بودم، کرده که فکر  خاطر به و بدم فیس تا برگشددتم
 خارها از دستمو برگشتم و اومد در آخم. بازوم و دست تو رفت همزمان خارها،
شت خورد خارها از یکي که بدم نجات شمم پلک پ شمهامو...  چ ستم چ  و ب
 : کردن و داد جیغ به کردم شروع

شمم آخ آخ - شمم...  چ شمم تو رفت خار...  شد کور چ  من خدا وا ...  چ
 ... میسوزه خدا وا ...  نشم کور خدا تورو خدایا...  خوام مي چشمو
 جاتن رز   بوته دست از خودمو خواستم مي بسته چشمها  با و بودم ترسیده

ستم. بدم   تو افتادم صورت با و خورد لیز ها ِگددددل رو  پام اما شم بلند خوا
. دمشدد کنده جا از بکنم، شدددن بلند برا  تالشددي اینکه از قبل. باغچه ِگلها 

 ... شده خبر چه فهمیدم نمي و بودم معلق هوا وسط
ستمو شیدم د شت ک  بینمب دوروبرمو و کنم تمیز چشمهامو بتونم که چشمهام پ

 تو  اومد ِگل   مزه اما بزنم غر تا کردم باز دهنمو و افتاد سوزش به چشمم اما
...  بیرون بریزم دهنم از هارو ِگل تا کردن تف تف کردم شددروع...  دهنم
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 تمصور تمام...  دیدم نمي جارو هیچ و بود بسته چشمهام...  بود بد  وضعیت
 تو...  سددوخت مي هم چشددمم و بود گل از پر بدنم، و موها زیاد احتمال به و

ساس و بودم معلق هوا سي آ*غ*و*ش تو کردم مي اح ستم ک  حرکت داره که ه
شم با ناتواني، و عجز شدت از... کنه مي سته دهن و چ  هگری به کردم شروع ب

 ... کردن
 : شنیدم رو علي صدا 

 ... میشه درست میشور  صورتتو االن...  که نشده چیز ...  سارا باش آروم -
 :گفت دوباره بعد و کرد سکوت لحظه چند

 . بگیر  دوش یه و حموم تو بر  راست یه باشه بهتر کنم فکر البته -
 : علي صدا  اون از بعد و شنیدم رو در  شدن باز صدا 

 . نیفتي باش مواظ  زمین بذارمت خوام مي -
ستهامو افتادن، ترس از شد باعث حرفش  هک پاهامو. کنم حلقه گردنش دور د

 امپ کنار رو چیز . برداشتم گردنش دور از دستهامو کردم، احساس زمین رو 
 : علي صدا  هم بعدش و کردم احساس

 ... بگیر دوش برو...  حمومه اینجا...  بپوش هارو دمپایي این -
شت پام تو هارو دمپایي علي، و باال گرفتم پامو  آروم مآرو و گرفت بازومو. گذا
 پشت گذاشت دستشو علي بعد، لحظه چند.  شنیدم رو آب صدا . جلو برد

 :گفت و کمرم
 .بشور صورتتو -
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یدا آبو و کردم دراز دسددتهامو  هوا بي. حموم برا  آماده و بود گرم آب. کردم پ
سم رو  آب و دوش زیر رفتم ستهامو اول. شد سرازیر لبا ستم د  هم بعد و ش

 :گفتم شد شسته که دهنم. صورتمو
 .هست ِگل هنوز هام مژه تو کنم مي احساس بد ؟ صابونو میشه -

 دستم و ت رو صابون لیز  بعد لحظه چند و بگیرم صابونو تا کردم دراز دستمو
ساس ستم. کردم اح  من.. . افتادم چیز  یه یاد دفعه یه که صورتم به بزنم خوا

ستم که صابوني این بودم؟ حموم کدوم تو االن  ود؟ب خودش صابون بود داده د
 شددد  یاد...  بودم متنفر کنم اسددتفاده رو ا  دیگه کس صدددابون اینکه از... 

 دستم دم که صابوني اولین حموم، تو  فضاحتي چه با...  افتادم پرهام عروسي
 .صورتم به کشیدم رسید،

 علي کردم مي حس که جایي طرف و کردم دور ازخودم صدددابونو ناراحتي با
 :گفتم و گرفتم ایستاده

 حمومه؟ کدوم اینجا...  خوام نمي -
 ودب ِگل اثر دونم نمي...  افتاد سوزش به چشمم اما کنم باز چشمهامو خواستم

 دورو پاهام و دست با و بستم چشممو. کرد زخمي چشممو پشت که خار  یا
 پام دفعه یه و رفتم عق  عق  کمي. میگشتم وان دنبال پاهام با. گشتم اطرافمو

 حلقه کمرم دور علي دسددت که بیفتم پشددت از بود نزدیک و کرد گیر جایي به
 .ریخت مي ام سینه رو  آب و بود شده خم عق  به ام باالتنه. شدم
 هک شکرت خدایا... کنم تحمل رو چشمي بي وضعیت اون تونستم نمي دیگه

 ... کردم باز چشهامو بود بدبختي هر با. نیافرید  نابینا منو
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 ل  و بود بسددته چشددمهاشددو بود، برگردونده روشددو که دیدم حالي در رو علي
 میقش،ع ها  نفس با هم اش سینه   قفسه. بود گرفته دندون به هم رو پایینش

 ... فجیعي   صددحنه چه وا ...  کردم خودم به نگاهي.رفت مي پایین و باال
سبیده و بود شده خیس خیس تنم ها  لباس  رقرمزمزی لباس...  بدنم به بود چ

 پیدا ام نهسی باال  و بود شده ور  یه لباسم   یقه. بود پیدا سفیدم تاپ رو  از
 ... زد  که گند  این با سارا سرت بر خاک...  بود

 يعل من حرکت اثر در... کشیدم بیرون آ*غ*و*شش از خودمو و ایستادم صاف
شو  و ت بود ریخته و بود شده خیس موهاش تمام...  طرفم به برگردوند صورت
 کلخوش خیلي بود ریخته صورتش تو  مو ها  رشته که اونجور...  صورتش

 من از زودتر علي...  بودیم زده زل همدیگه به طور همون لحظه چند. بود شده
 :کرد جور و جمع خودشو

 .بگیرم دوش باید منم کنم فکر...  خودته حموم -
شت...  رفت بیرون حموم از سریع و گفت اینو ستم درو سرش پ  به ينگاه و ب

 ... بود شده نما بدن کامال لباسم...  انداختم سرتاپام
شد روم جورایي یه. بودم حموم تو دقیقه چند نفهمیدم  تا ليو...  بیرون بیام نمی

   بسددته هیق و بلند آسددتین لباس یه دفعه این. بمونم اونجا تونسددتم نمي که ابد
 متر  60 دامن   درباره علي حرفها  خاطر به اگه. شددلوار یه و پوشددیدم گرد

 هاگ...  بود بدتر که جور  این ولي...  پوشددیدم مي ماکسددي دامن حتما نبود،
 افتاده هک اتفاقي خاطر به فهمید مي بپوشددم پوشددیده خیلي لباس خواسددتم مي
 قطف متاسفانه. پوشیدم تاپ یه جاش به و آوردم در بلوزمو. پوشیدم جور  این
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ستین بلوز تا دو شتم کوتاه آ شون بقیه و دا ستین همه ا  و ند ب دو و ا  حلقه آ
 ود؟ب خریده ل*خ*تي لباس قدر این که بود کرده فکر  چه مامان! بودن دکلته

 یدهخر زیاد ، مهمون جلو  پوشیدن خاطر به رو بلند آستین بلوز آوردم شانس
 کاله زیر موهامو. پوشددیدم هارو ا  حلقه آسددتین همون از یکي ناچار به! بود

شک خود به خود تا کردم جمع حموم شه خ شوار از وقت هیچ. ب  مو کردن س
شم صله هم. نمیومد خو شتم حو شوار مورو همه اون ندا ساس کنم،هم س  اح
 !کنم مي پز آب موهامو جور  این میکردم

 :زدم صداش اختیار بي ندیدم رو علي چون و بیرون رفتم اتاق از
 کجایي؟ علي؟ -

 :شنیدم حیاط تو از صداشو
 .حیاطم تو من اینجا بیا -

 و بود کرده جمع رو کار  گل بسددداط...  حیاط تو رفتم و کردم باز حیاطو در
 !زرنگ چه!! میشست رو حیاط داشت
 هک چیز  از...  بود کرده تمام منو تمام نیمه کار...  انداختم باغچه به نگاهي

 ... موند باز تعج  از دهنم دیدم نهال تا دو بین و باغچه وسط
 !!بود نوشته باغچه تو  منو اسم بنفشه، ها  گل با علي

 قدر چه...  باغچه به بودم زده زل و بودم ایسددتاده ها پله رو ...  نمیشددد باورم
شنگ هم ستم نمي. بود نوشته خوانا و ق شم خوشحال باید دون .. . ناراحت یا ب

 علي بود ممکن یعني...  چرا؟ ولي...  بترسددم علي از باید کردم مي احسدداس
 ... نداشت امکان این نه نه...  باشه؟ داشته احساسي من به نسبت
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 ... زدم صداتون بار صد کنین؟ مي کار چي دارین ساعته دو...  ساراااا -
شد تر نزدیک هم لحظه هر و میزد صدا اتاق بیرون از که بود سیما صدا   .می

 فیدس بند اون با من، صورت رو  شده خم رو، شیرین وقتي و کرد باز اتاقو در
 :شد منفجر باروت مثل دید، انگشتاش دور شده پیچیده و گردنش دور

 آویزون همش اومدین که عصددر از دوتا؟ شددما نشدددین خسددته...  وااااااااا  -
 ... میرین ور هم به و این همدیگه
سط شیرین سخره حالت با که حالي در و پرید حرفش و شو ا  م  و دکن مي لپ

 :گفت میزد، خودش صورت تو
گاه خدا رو تو...  چي؟ یعني میرین َور هم به...  عالم خاک...  وا اِ  - ...  ن

 خودتو که موقع اون طور چه...  دیگه میاد در حرف آدم واسددده جور  همین
 شد؟ َاخه شد که بیچاره این نوبت نبود؟ بد کردم مي اصال 

 :گفت غرغرو لحن همون با سیما
 چهار...  سدداعت چهار دیگه نه...  سدداعت دو...  سدداعت یه اصددال  آخه -

ست معلوم اتاق این تو چپیدین ساعت  ونوسراغت هم همه کنین؟ مي چیکار نی
 ... میگیرن
ست شیرین شمها  با که بزنه حرفي خوا  خورده، گره ابروها  و شده ریز چ

 :گفتم
شکوک خیلي...  سیما -  رها فک تو که اینقدر...  منحرفي قدر چه...  میزنیا م

 . کنه نمي فکر کس هیچ کني مي ناجور
صله که سیما شت کل کل   حو شي ندا  هم شیرین و من...  رفت و گفت ای

 :گفت و داخل آورد در ال  از سرشو سیما...  خنده زیر زدیم پقي
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 ... بخندین آب رو...  مار زهر -
 به رو این از ام چهره شد، تموم که شیرین کار. خندید ما همراه خودش هم بعد
 ...بود شده رو اون

شتي ابروهامو حالت  ممصورت. بود اومده بهم خیلي که بود کرده کوتاه دم با ه
صال ،)!(  ساعت چهار سیما، قول به از بعد ! بود شده شفاف و تمیز خیلي ا

 مي شددیرین صددددقه قربون هي و. کردم مي ذوق آینه تو خودم دیدن از خودم
 مي ستهب و باز انگشتهاشو که همونجور و کرد دراز سمتم دستشو شیرین. رفتم
 :گفت کرد

 ... بیاد کن رد یاالله -
 :گفتم تعج  با
 چیو؟ -

 :گفت کمرشو به زد دستهاشو شیرین
 ... منو   الزحمه حق -

 :گفتم اشو کله پس زدم یکي
 هم رو تو منت...  آرایشددگاه میرفتم که بدم پول خواسددتم مي اگه...  مرض -

 ...کشیدم نمي
 :گفت و خاروند سرشو پشت شیرین

 االغ؟ سم یا آدمه دست این...  دستت بشکنه الهي -
 تو غذا بو ...  بیرون رفتیم اتاق از)!(  ترکوندیم مي الو هم واسده که همونجور

گاه و بود پیچیده خونه شپزخونه سمت رفتیم ناخودآ شتن اینا مامان...  آ  غذا ددا
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شیدند مي رو  موقع همون...  شدیم دادن کمک مشغول هم شیرین و من...  ک
 :گفتم و کردم نگاه مامان به تعج  با...  زدن درو زنگ

 بیاد؟ قراره ا  دیگه کس...  مامان -
...  کرده تعج  هم خودش که فهمیدم گرفت خودش به مامان که ا  قیافه از

 ودمب نرفته بیرون آشپزخونه از هنوز...  در دم رفتن و کردن ول کشیدنو غذا همه
 :گفت آمیز تهدید خیلي و آشپزخونه تو برگشت شیرین که
 فهمید ؟...  بکني علي کوفت امشبو بخوا  اگه حالت به وا  -

 :گفتم وحشت با...  بیرون میپرید حدقه از داشت و شد تا چهل چشمهام
 شده؟ چي مگه شیرین؟ چي یعني -

 :گفت و داد فشار هم رو حرص با دندونهاشو
 تههف یه خوبه...  رحم صله برا  بود قحط وقت...  لعنت معرکه خرمگس بر -

 ... اینجا اومده پاشده هلک هلک این و عیده دیگه
 :گفتم و گرفتم شیرینو بازو  بودم، شده گیج حسابي

 شده؟ چي اومده؟ کي شیرین -
 :گفت و شد گراز عین چشمهاش

 ... اومده پرهام -
 روز یه نباید من...  اومده؟ خوبه حالم که امشدد  چرا چرا؟...  نه...  کردم ی 

 باید کنم فراموشددش کنم مي سددعي دارم که حاال چرا باشددم؟ داشددته خوش
 ... ببینمش

 :بمونم فکر تو این از بیشتر نذاشت شیرین دادنها  تکون
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 نخوا  زیاد که کن سددالم هم تو کنن مي تعارف و سددالم دارن همه تا برو بیا -
 ... باش زود...  کني احوالپرسي باهاش

 به نهسدی بیرون، رفتم که آشدپزخونه در از...  کشدید خودش با و گرفت دسدتمو
 خودمو دفعه یه که داشددتم فاصددله باهاش سددانت یه فقط...  شدددم اش سددینه

 مثل بود شددده من متوجه حواسددش حسددابي حاال که پرهام...  عق  کشددیدم
 :گفت مهربونش لحن و گرم لبخند همون با همیشه

 طوره؟ چه حالت...  سارا سالم -
 طور ؟ چه شما...  ممنون...  سالم -

ستي که بود نداده جواب پرهام هنوز  موقع همون و شد دراز پرهام سمت به د
 کدوم صدداح  که بودم مونده واج و هاج...  شددد حلقه کمرم دور دسددتي هم

 دور که اوني یا شددده دراز پرهام با دادن دسددت برا  که اوني کنم؟ نگاه دسددتو
 ... شده حلقه کمرم

 وت که رسددیدم دسددتي همون به آخرش و کردم دنبال بودو کمرم دور که دسددتي
 کردم گاهن دستها صاح  به و گرفتم باال سرمو... بود گرفته قرار پرهام دستها 

شت...  بود علي که این...  ستش   حلقه و کرد مي بش و خوش پرهام با دا  د
 ... بهش بچسددبم شدددم مجبور که جور ...  میشددد تر تنگ و تنگ کمرم دور

 ستشود...  کرد کمتر دستشو فشار)!( حلقشم تو کامال دیگه شد مطمئن وقتي
 لبش رو  بخش آرامش لبخند یه...  کرد نگاه بهم و آورد در پرهام دسدددت از

شماش و...  بود شماش...  چ صبي کم یه انگار چ  شیرین...  بودن کالفه و ع
 :گفت و کشید دستمو
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 ... شد سرد...  سفره سر ببریم زودتر رو غذاها سارا بیا -
 :گفت حال همون در و برداشت کمرم دور از دستشو علي

 ... خانوم شیرین نکني اش خسته منو دخترک -
 :گفت حرص با و گرفت بازوم پشت از نیشگون یه شیرین و رفت و گفت اینو

 مي تاررف عشقوالنه حسابي که این کار؟ سر گذاشتین منو...  سوخته پدر ا  -
 نمیگي؟ من به و راهه تو هم ني ني نکنه...  کنه

 :گفتم چندش با سرشو تو زدم یکي
 ... البد شده جوگیر شده؟ چش میدونم چه من...  چندش...  بابا خفه -

 مثل.. . شددیم زعفرون و زرشدک با برنج تزیین مشدغول و آشدپزخونه تو رفتیم
سته برنج قابلمه سر باال کرکس ش شو ته مامان تا بودیم ن  یه هر...  هدربیار دیگ

س. قاپید مي هوا رو یکي میومد بیرون برنجها زیر از که زمیني سی  دونه  تد
 :زد بهمون تشر یه و شد خورد اعصابش مامان آخر

سه هم چیزیش یه بذارین...  ها بدید ندید این مثل خبرتونه چه -  فرهس سر بر
 ..نیستن آدم بقیه مگه... 

 تو از که دیگ ته   دونه آخرین...  کردن نشددیني عق  همه مامان حرف این با
...  ارالفر و کشددیدم بیرون مامان دسددت تو از دیگو ته دیس بیرون، اومد قابلمه
 هم( سبحان زن) ژاله و(  سهیل زن)  آمنه و( سینا زن)  مهناز و شیرین و سیما

 ... دنبالم
 شدور مردها و بود شده پهن سفره که پذیرایي سالن تو رسوندم خودمو سریع

سته ش ضور خاطر به دیگه اونجا...  بودند ن شون مردها ح شد رو شي نمی  وح
 .بگیرن ازم دیگو ته دیس و دربیارن باز 
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ستپ در، دم لحظه یه شي مثل دو، حالت اون با که کردم ا  نسال تو نپرم ها وح
 کمرم پشت خوردن دونه دونه بقیه و شیرین سرم پشت کردم، استپ همینکه... 
 هم بقیه و شدم زمین پخش سومي با اما کردم تحمل دومو و اول   ضربه... 

 ... روم افتادن
 هک بود ها دیگ ته به حواسم   همه اما میشدم خفه داشتم وزنشون سنگیني از

 !!صورتم به نماله
 با که ودمب داشته نگه باال سرمو زور به و بود صورتم میلیمتر  یه دیگ ته دیس

 تواون! زمین رو نریخت ها دیگ ته که آوردم شددانس قدر چه. توشددون نرم کله
ضعیت شت بود، شده طالیي بدجور  که دیگ ته تیکه یه و !! دادمی ن  بهم دا
 یشنم بلند دارن یکي یکي و میشه کم داره بود روم که فشار  از کردم احساس

عه یه...  نه نمي منو کسددي و زیرم اون تا گرفتم تصددمیم و شددددم هول دف  بی
 ... بخورمش

 ته شتمدا...  بیرون موند نصفش و بود بزرگ زیاد ...  دهنم تو چپوندم دیگو ته
شت با دیگو شیده بازوم دفعه یه که دهنم تو میدادم هل انگ  ینزم رو از و شد ک
 صدددا  از که نکشددید ثانیه به...  شددد ظاهر جلوم چشددم تا چهل و شدددم بلند

 :گفت ذوق با که شنیدم رو علي صدا ...  شد کر گوشم اشون خنده
 !!دیگي ته قدرعشق این که برم قربونت -

 نمیشد صادر مغزم از فرماني هیچ...  شد پوک انگار...  کرد هنگ مغزم جا در
 از زده رونبی دیگ ته نه...  کشیدم مي بیرون حلقم تو از کوفتیمو انگشت نه... 

 نومبش خوردنو مي تکون که لبهایي صدا  تونستم مي نه...  جویدم مي دهنمو
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.. . شددنیدم نمي هم رو بودن باز بناگوش تا که لبهایي   خنده صدددا  حتي... 
 ته قعش قدر این که برم قربونت"  علي حرف رو بود کرده قفل مخم فقط و فقط

 "دیگي
فت علي نت گ مه جلو ...  برم؟ قربو فت؟ اینو ه  نقش داره علي یعني...  گ
...  نبود؟ دادن دسددت حد در فقط کردنمون باز  نقش مگه...  کنه؟ مي باز 
 پس...  ؟گفت اینو برادرانه یعني...  گرفته؟ بازیگر  حس اینقدر علي چرا پس
 ... نگفتن؟ هیچي خندن مي بهم هرهر دارن که داداش تا سه اون چرا
یه کن پاک برف این یاد؟ زلزله داره چرا...  چشددمم؟ جلو  چ  چرا من...  م

 ... خورم؟ مي تکون اینقدر
 د  آآآآآآآآآخددددددددددددددد د

 هشددتي و هشددتاد اخمها  با...  دادم ماسدداژش بازومو رو  گذاشددتم دسددتمو
شتم ستم و سمتش برگ ضي مگه"  بگم خوا شگون مری  دیدن اب اما"  میگیر  نی

 همونجور دیگ ته و افتادم سددرفه به نگران، هم بود خندان هم که علي   چهره
 ... بیرون شد پرت ازدهنم درسته

 یه واسه شد آبروریز  چه...  میشنیدم وضو  به هارو خنده صدا  دیگه حاال
 :گفت میزد کمرم پشت دست با که همونطور علي...  وامونده دیگ ته تیکه

 متوجه زدم صدددات چي هر ولي بگیرم نیشددگونت خواسددتم نمي ببخشددید -
شد  سیدم...  نمی شه اومده سرت بالیي یه تر  روت که وزني همه اون با...  با

 ... شيبا شده خفه ترسیدم...  بود دهنت برابر دو که دیگ ته این و بود افتاده
 :گفت و برداشت کمرم از دستشو

 ... سفره سر بشین بیا -
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 :گفت خندوني صدا  با گوشمو نزدیک آورد سرشو
 بردارم؟ دیگ ته تیکه یه میشه -

 :گفت و برد باال تسلیم   نشونه به دستهاشو...  سمتش برگشتم واج و هاج
 ... خودت مال همش...  باشه باشه -

 :گفت آرمان...  سفره سمت داد هلم و کمرم پشت گذاشت دستشو
 ینا دندون و چنگ با سدداعته دو علي که اینجا بشددین بیا...  خانوم سددارا بیا -

 ... داشته نگه برات جارو
 يجای به...  کرد مي اشاره آرمان که کردم جایي به نگاه شده گشاد چشمها  با

 وت نباید مگه شددیرین؟ کنار چي؟چرا یعني...  کرد مي اشددداره شددیرین کنار
ستم؟ مي علي کنار ها مهموني ش ...  کردم نگاه بهش سوال پر   چهره با... ن

 :شد بلند دوباره آرمان صدا  اما
شتمون - ش سارا تا دار نگه رو اینجا"  گفت که بس جونت آقا علي این ک  ینه،ب

ست سارا شینه شیرین کنار داره دو  جم نم کنار از که منم بانو  شیرین این"  ب
 جا  که نشسته گشاد و گل چنان علي هم حاال تا مجلس اول از...  خوره نمي
 شپی هم سددارا که بشددینن بینمون بیان خانومهامون میگه هي...  داره نگه تورو

 زنت پیش ش  یه ذلیل؟ زن قدر این هم مرد آخه...  شیرین پیش هم باشه من
 ... بدونه قدرتو تا نشین

شد تر زیر سربه علي لحظه هر آرمان حرفها  با  هوا به سر منم ابروها  و می
 چه رفتارها و حرفها این...  کردم مي شددک علي به داشددتم واقعا دیگه! ... تر

 ... جز داشت مفهومي
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شم با  دموخو...  شده تابلو خیلي ام قیافه فهمیدم شیرین ها  اومدن ابرو و چ
 :گفتم مصنوعي لبخند یه با و کردم جمع

 ... کنیم مي اسیر طرفو سوته سه...  دیگه اینیم ما -
ستي بلد هم زدن حرف که سارا سرت تو خاک  هچ میکنه فکر علي حاال...  نی

 و خنده مي ریشدددت به داره دلش تو حتما االن...  آخ آخ...  ا  جنبه بي قدر
 متس شد کشیده نگاهم...  کرد  مي اسیر پرهامو که داشتي عرضه اگه میگه

 هب زد  گند که پرهام تو به لعنت اه...  میزد حرف سددینا با داشدددت که پرهام
 اینقدر که بود داده ا  وعده تو به پرهام مگه پرهام؟ به لعنت چرا...  زندگیم

کارشددي؟ یده بوده چي هر طلب خه...  بوده خودت تخیالت زای کار آ  کنم چی
 شکنمب سرش هارو کوزه کاسه تا کنم پیدا مقصر یه باید...  نیست خودم دست

 زا غیر کس هیچ چون بشکن خودت سر تو ا ؟ چیکاره خودت پس...  نه؟ یا
 ینههم وضعت بود  خودت فقط مقصر که نپذیر  تا...  نیست مقصر خودت

 بودن مسخره من عشق...  بسپر  فراموشي به رو مسخره عشق این توني نمي و
 کرف که احمقي هنوزم...  حماقته نیست عشق طرفه یه عشق سارا...  بود واقعي

 ... بوده عشق حماقتت اون کني مي
 

 :اومدم خودم به علي صدا  با
 کني؟ مي باز  غذات با چرا -
شقاب به نگاه یه و انداختم علي به نگاه یه شتر ذره یه...  غذام ب  بودم دهنخور بی

قدر...  ید  عذاب خودتو دار  اینجور  که سدددارا بدبختي چ  خودت...  م
 ... خودت؟ عذاب   ملکه شد 
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 و االب انداختم دیگو ته سرش پشت...  دهنم تو وکردم ها برنج زیر زدم قاشقمو
 نداشدددت، حرکتي چنین انتظار که علي...  دهنم تو چپوندم هم مرغ تیکه یه

 :گفت متعج 
 ... ها دیگه ته اون مثل میشه گلوت تو میپره دوباره دختر نکن -

 غذا مشددغول...  وانشدده دهنم که کردم کنترل خودمو زور به و گرفت ام خنده
 دسددتپخت که خصددوص به...  میشددد بازتر اشددتهام لحظه هر و شدددم خوردن
 ... نداشت لنگه مامانم

 انگشددت کردم، احسدداس که بود شددده جمع خوردن غذا به حواسددم حسددابي
شیده پام   کوچیکه شتم. شد ک ستي سمت برگ شیده پامو که د  اخم با و دبو ک
 دا ص با دفعه یه! بود لبش رو  پلید    خنده...  بود شیرین. کردم نگاهش

 :گفت بلند
 !دریاب پسرکو...  دخترک -
 منم...  همیگ چي ببینن که شیرین سمت برگشتند و شدند ساکت همه دفعه یه

 :گفت تعج  با سیما...  شیرین دهن تو بودم زده زل واج و هاج
 چیه؟ پسرک کیه؟ دخترک -

 :گفت مالیمي لحن و عاشقونه ژست با شیرین
 " ... من دخترک"  میگه سارا به آقا علي -

 یچارهب آرمان پهلو  سیخونکهاش، با که همونجور و کرد نگاه آرمان به برگشت
 :گفت میومد ابرو و چشم براش و کرد مي سوراخ رو
 ... سفره سر ببریم غذاهارو بیا میگم، سارا به -
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 :گفت و کرد حلقه آرمان کمر دور دار ، خنده حالت با دستهاشو تا دو
 ... میگه من به و چسبیده رو سارا دستي دو آقا علي -

شو شو شونه کرد، کلفت کم یه صدا شو سینه و عق  داد ها  نلح با جلو، داد ا
 :گفت ا  عاشقونه

 !!نکني اش خسته منو دخترک...  خانوم شیرین -
 :گفت و آرمان به زد زل طلبکارانه برداشت، آرمان کمر دور از دستهاشو

 ؟میشم ا  عقده نمیگي...  باشي؟ داشته منو هوا  جور  این بار یه تو شد -
... 

 :گفت و کشید شیرینو لپ آرمان
 تا دو این)!( نداریم هم با ها تعارف این از دیگه که تو و من! ... من گوگولي -

 زا علي اگه عمرا موقع همین دیگه سددال! ان رسددیده دوران به تازه ، بیني مي که
 ... بزنه حرفها این

 گوشم تو علي صدا  اون از بعد و کردم احساس دستم دور رو گرمي دستها 
 : پیچید

 ... منه زندگي   همه...  من دخترک این -
 لند ب یه از دار  ببیني خواب که وقتي مثل...  ریخت فرو وجودم تو چیز  یه

 امنهد از صدا انعکاس مثل علي حرفها ...  بود شده کشدار نفسهام...  میفتي
شدند تکرار مغزم تو ، کوه   ساس خودم رو  رو بقیه نگاه...  می  کردم مي اح

 درنهایت...  اما نه یا منه به حواسددش هم پرهام ببینم که آوردم باال سددرمو... 
شمهام و چرخید چپ سمت به من،   اراده بدون سرم تعج ،  اتوماتیک چ
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 روش کرد، پیدا رو هدف اینکه محض به و گشددت علي چشددمها  دنبال وار
 !کرد قفل

 ردرگی مغزم...  میگن چي فهمیدم نمي اما شنیدم مي اطرافم از گنگي صداها 
ش  که بود حرفهایي  ليع" ...  من دخترک"  گفت من به علي...  بود شنیده ام

 شددیرین پیش هم بتونم که بود گرفته جا من برا  علي" ...  برم قربونت"  گفت
 رو علي پیش نشددسددتن ناچار ، سددر از نخوام که...  خودش پیش هم بشددینم

...  فیلمه؟ اینا همه یعني...  زندگیشددم   همه من میگه علي...  کنم انتخاب
 این...  چشددمها این...  نریم؟ لو بقیه جلو  که درمیاره هارو عاشددق ادا  داره

 کنن؟ برمال رازیو چه خواستن مي عسلي نگاه و چشمها
 گش،سن از تر سفت آرنج با شیرین! اومدم خودم به پهلوم، تو  شدید  درد با
 :گفت میزد موج توش خنده که صدایي با و بود کوبیده پهلوم تو
 کنید؟ مي بدل و رد عاشقونه نگاه اینقدر خبرتونه چه بابا بسه -
 :گفت ا  مسخره و لوده لحن با سینا دفعه یه
 ... میجنبه گوشا و سر...  جمعه ش  امش  -

 قاه همه! ... بود حیا و شرم بي سینا این چقدر... خجالت از شدم آب که وا 
 ات علي که دیدم و پایین انداختیم سددرهامونو که علي و من جز به خندیدن قاه

 !کنم نگاه علي صورت تو نمیشد روم دیگه! شد قرمز بناگوش
 و برداشددتم ظرف تا چهار منم سددفره، سددر از نفر اولین  ِشدددن بلند محض به

سوندم خودمو شپزخونه به ر ستکش سریع...  آ ستم د شغول و کردم د  ظرف م
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ستن شم، علي پیش نخوام که شدم ش  توان و دبو شده تکمیل ظرفیتم دیگه با
 . نداشتم رو ا  تازه حرفها  شنیدن

 با...  شددد ظروف کشددیدن آب مشددغول و ایسددتاد کنارم شددیرین همیشدده مثل
 :گفتم حرص با و گرفتم بازوش از نیشگوني کفي، دستکشها 

 نمي دهنت تو حرف کلمه دو...  انداختي؟ راه بود چي بازیها مسددخره این -
 گفته؟ چي علي بفهمن آدم و عالم باید مونه؟
 :گفت غیظ با و مالید رو نیشگون جا 

 وجل اوال که گفتم اینو...  ندار  هم محبت لیاقت که کنند سددرت تو خاک -
شي سرافراز پرهام صال پرهام چند هر! ... ب  وت معیوب م  تو که چیزهایي از ا

 حواسش و کرد مي نگاهت همش بیچاره علي اون دوما...  نداره خبر گذره مي
 مي پهل دو و غذا تو بود  افتاده گاو عین انگار، نه انگار اصددال تو ولي بود تو به

 که دید  ، بدم انجام براش کار  یه گفتم سددوخت براش دلم منم...  خورد 
 ... و کنه عالقه ابراز علي شد باعث و داد جواب حلم راه

 تو هک کسددایي بقیه که آوردم تر پایین صدددامو...  کنه تموم حرفشددو نذاشددتم
 :گفتم و نشنوند بودند آشپزخونه

ستي...  کوفت و عالقه ابراز...  درد و عالقه ابراز -  هب دید ...  خرسه خاله دو
 برد؟ آبرومونو جور  چه خنگول سینا  این علي، حرف و تو چرندیات خاطر

 :گفتم حرص با بود، دراومده لجش که شیرین
 سددینا حرف که بود مجرد کي جمع اون تو...  بابا اتو کوزه کاسدده کن جمع -

 باشه؟ زشت
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 هیجان با و زد برقي چشددمهاش دفعه یه...  انداخت من به بار  تاسددف نگاه
 :گفت

 ... فهمیدم -
 :گفتم عصبانیت با و هوا تو پریدم متر سه بلندش، صدا  از
 ... کردم سکته مرگته؟ چه -

 :گفت و کرد آرومتر صداشو تن شیرین
 " ... من دخترک"  میگه بهت علي چرا فهمیدم حاال -
 یرینش...  کرده کشفي چه بگه خودش تا کردم نگاهش پرسشگر چشمهایي با

 :گفت یواش و آورد گوشم دم سرشو
 !! دختر  هنوز تو چون...  خره دیگه معلومه خ  -
 یرینشد ا ...  بیفته دوزاریم تا کشدید طول کم یه! ... خندید شدیطاني خیلي و

...  هکن نمي فکر اینا جز چیز  به که شده کرمو مغزش چقدر ببین...  منحرف
تا نمي هم دروغ همچین ولي "  منو خاطر همین به هم علي یعني!! ... گف

 دیگه شددوهرها  و زن   همه مثل هم ما اگه یعني...  میزد؟ صدددا"  دخترک
 خونده منو ذهن انگار که شددیرین لحظه همون" !! زنک"  گفت مي بهم بودیم،

 :گفت آور  چندش لحن با بود
 " !! زنیکه"  گفت مي بهت حاال بود  کرده تمکین اگه -

 :گفتم و صورتش تو مالیدم کفهارو
 ... تربیت بي خودتي زنیکه...  شیرین مار زهر -

 !خنده زیر زدم اراده بي هم بعد
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 قایم علي دست از خودمو بود جور هر برسه، خداحافظي موقع که ش  آخر تا
شین تو... کردم ستیم، که ما ش ست مي دلم ن سیم زودتر خوا  مين...  خونه بر
 یاد! میمونه علي ذهن تو حاالها حاال سددینا   جمله کردم، مي فکر چرا دونم

سیر سوته سه طرفو جور  چه بلدم بودم گفته که افتادم خودم حرف ...  نمک ا
 ليع یعني...  بپرونه چیز  یه و کنه وا دهنشددو فکر بي آدم بده چقدر که وا 
هایي اون هم عه یه رو بود زده که حرف  هیچ پس...  بود؟ زده فکر بدون و دف

 ... کنم حرفهاش درگیر خودمو زیاد نباید...  نداشته حرفهاش از منظور 
 :گفت و اومد حرف به علي رفتیم که رو مسیر از کمي

 کني؟ نمي فکر چي به -
 حظهل چند اما کني؟ مي فکر چي به میگه داره و شددنیدم اشددتباه کردم فکر اول
 خوشددم کالمش تو ظریف   نکته از...  شددنیدم درسددت که شدددم متوجه بعد

 :گفتم و زدم لبخند . اومد
 ... تخسه شیرین چقدر که این به...  کنم؟ نمي فکر چي به -

 نه...  بود جال  اش خنده صدددا ...  خندید مي قشددنگ...  خنده زیر زد پقي
 ارهدوب و کرد عوضش ، گذاشت دنده رو  دستشو...  آروم خیلي نه بلند خیلي
 هب...  بود داده تکیه شددیشدده   لبه به هم دسددتش یه اون گذاشددت، فرمون رو 

 مي ماشین تو خنکي نسیم و بود شده کم سرما شدت از عید، به نزدیکي خاطر
 ... پیچید

 خانوم خیلي...  دار  خانوم شدیرین مثل خوبي دوسدت که حالت به خوش -
 ... عاقلیه

 عاقله؟ شیرین شیرین؟!  بیرون زد تعج  از چشمام
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 جو یه اگه...  عاقله؟ کجاش فندقي مغز اون...  شددیرین؟...  گي؟ مي کیو -
 ... ریز  آبرو اونجور  سفره سر که داشت عقل
 فکر  هیچ بدون و بودم کرده وا صددداحابمو بي دهن بازم...  گرفتم خون خفه

عا که علي... ریختم مي بیرون قلبیمو)!(  مکنونات داشددتم، ها یاد قط  و حرف
 :گفت و کرد ا  خنده بود، افتاده شیرین کارها 

 !عاقله خیلي میگم همین واسه اتفاقا -
 دهرسی کردم، نگاه برمو و دور شد، پیاده علي و شد متوقف ماشین لحظه همون
نه دم بودیم یاط در علي...  خو یاط تو برد رو ماشددین و کرد باز رو ح ...  ح

 نشیری حرف از یعني گفت؟ مي جد  یا میزد طعنه داشت بود؟ چي منظورش
 ؟...یا بود اومد خوشش

 شددلنگو...  آب شددیر سددراغ رفت و شددد پیاده هم علي. شدددم پیاده ماشددین از
شت ضا تو  کم کم گل بو ...  دادن آب باغچه به کرد شروع و بردا  پخش ف

 : شنیدم صداشو...  کشیدم عمیقي نفس و بستم چشمهامو...  میشد
 ... باشي نشده دلخور زدم امش  که حرفهایي از امیدوارم...  سارا -
 نگاهش و کردم باز چشمهامو...  فهمیدم خوب اینو...  بود صداش تو غمي یه

 کرده فرار نگاهم از انگار...  میداد آب درخت به و بود پایین سددرش...  کردم
 ؟ بودم شده دلخور یعني...  شدم؟ دلخور حرفهاش از کرد مي فکر چرا...  بود
...  مرگمه؟ چه فهمیدم نمي خودمم...  داشددتم؟ من که بود حسددي چه این... 

شش تو  جور  این اینکه از...  خوشحال؟ یا بودم ناراحت شه غرق نق  زاربی ب
 اه این بگه هم بعد و کنه جل  امو توجه کارهاش با خواست نمي دلم...  بودم
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 بهجن من که کرد نمي فکر این به چرا...  لعنتي! ... است برادرانه حس از همش
 کنم؟ باور دروغاشو ممکنه و ندارم اشو

 :گفتم مظلومانه خیلي
 ... نده هل پرتگاه سمت به کسیو وقت هیچ -

 هاکار این از قبل ولي...  داخل رفتم و کردم باز رو سالن در...  کردم گرد عق 
 نگاهم تعج ، شدت از مونده باز دهن و شده گرد چشمها  با علي که دیدم ،

 ... کرد
 سیزدهم فصل

 ... ها میاره در پدرمونو مسعود بشه دیر...  نمیا ؟ چرا پس...  سارا -
 و کشددیدم سددرک پوشددیدم مي شددلوارمو داشددتم که حالي در خوابم اتاق تو از

 حیاط به که در  دم و چرخوند مي دسددتش تو ماشددینو سددوییچ. کردم نگاهش
شد، باز شکي ا  پارچه شلوار. رفت مي رژه می ستین پیراهن با م  هارچ کوتاه آ

 :گفتم تعج  با. بود پوشیده سفید و آبي   خونه
 کیه؟ دیگه مسعود -

شت شت از دزدها مثل که من به و صدام سمت به برگ شی سرک اتاق در پ  دهک
 :کرد نگاه بودم

 مسددعود سددال هر...  داده ترتی  رو مهموني این که همون...  امه خاله پسددر -
 ... کنه مي جمع هم دور رو همه

 بالق علي چون بودم، رسددیده که کارخونه از. اتاق تو برگشددتم و گفتم آهاني
ته برام رو مهموني ماجرا  ته دوش سددریع بود، گف ماده داشددتم و بودم گرف  آ
 مي حموم تو سدداعت یک معموال خانومها که اونجایي از خ  ولي. میشدددم
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 علي)!( گیرند مي تنگي نفس بمونند، دقیقه ده از بیشددتر اگر هم آقایون و مونند
 آرایش اهل که بودم آورده شانس. بود شده آماده و بود گرفته دوش من از زودتر
 !گذاشتم مي وقت کردن آرایش برا  باید هم ساعت دو وگرنه نبودم

 خونه. بود دور راهش هم حدود  تا که علي مادربزرگ   خونه بریم بود قرار
 خواست مي مسعود که ا  مهموني برا  و داشت بزرگي حیاط مادربزرگش  

 دیدهن مادربزرگشددو   خونه روز اون به تا من البته. بود مناسددبي مکان بگیره،
 .دونستم مي رو بود گفته موردش در علي که چیزهایي فقط و بودم
شتیم ما و...  سال   شنبه سه آخرین...  بود شنبه سه ش  اون  مرفتی مي دا

 !!سور  چهارشنبه
شیدن موقع ستم اختیار بي مانتو، پو شی رنگ آبي مانتو  سمت به د  و شد دهک

شیدمش شتم سفید شال هم بعد...  پو شتم چیکار...  بردا  مي کردم؟ مي دا
 ردمب دستمو و تخت رو  انداختم شالو...  کنم؟ ِست علي با لباسمو خواستم

 حاال خ ...  داشت؟ ایراد  چه...  اما کنم بازشون که مانتو ها  دکمه سمت
شه ست شه که می  لو ج اینکه...  دادم بهش که قولیه خاطر به میکنه فکر...  ب

 یگهد باشدده عاد  رفتار از جزو  تونسددت مي هم این...  کنیم رفتار عاد  بقیه
 ... هستیم عاد  هم کردن ست بدون...  نه ولي... 

 کردم نمي درکش که غریبي احسدداس یه...  خورد مي وول وجودم تو چیز  یه
 رگرده،ب آب سط  به سرعت به و باشه شده تموم اکسیژنش که شناگر  مثل... 

ساس شد تر پررنگ و میومد باال مغزم تو سرعت به هم وجودم تو  اح ...  می
سید آب سط  به باالخره سش وجودم تمام با...  ر سو این...  کردم ح سا  اح
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 مي ازم...  کرد مي التماس داشددت که بود قلبم...  بود فرسددتاده مغزم به قلبم
 !بپوشم سفید و آبي خواست

 : شنیدم رو علي صدا ...  افتاد بدنم کنار و شد شل دکمه رو  از دستم
 ... کمک بیام...  سارا -
 فیدوس شال...  گرفتم تصمیمو باالخره!! ... بود خاصي شیطنت یه صداش تو
 ... شدم خارج اتاق از سرعت با و زدم چنگ تخت رو  از

 مين...  بشدده عوض نظرم دوباره و بمونم اتاق تو دیگه لحظه چند ترسددیدم مي
سته؟ کار کدوم فهمیدم ضر حال در ولي...  در ست مي دلم حا سم خوا  با لبا

 ... باشه ست علي
شتم عجله اونقدر  النس سط  از پله تا دو با خوابها اتاق کردم، فراموش که دا

 فرش با هم بعد و معلقم هوا تو که شدددم متوجه لحظه یه فقط...  میشددن جدا
 !شدم ادغام زمین رو 

 :شنیدم که بود چیز  تنها علي فریاد صدا 
 ... باش مواظ ...  سارا -
 صددورتم   جلو دسددتهامو که آوردم شددانس...  بودم افتاده زمین رو  شددکم با

ندم مي جون داشددتم...  گرفتم  دادم به علي که کنم جمع زمین از خودمو ک
 ... رسید

 علي ایسددتادم، تا...  کرد جدا زمین از منو و کرد حلقه کمرم دور دسددتهاشددو
...  چشددمهام تو زد زل...  گرفت باال سددرمو و گذاشددت ام چونه زیر دسددتشددو

 :گفت مند  گله لحن با...  بود ترس و نگراني از پر چشمهاش
 دخترک؟ کجاست حواست -
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 ومدمی خوشم دخترک لفظ از داشت کم کم...  بود صداش تو شیریني حس یه
 ... شد مانع بود، ام چونه زیر که علي دست اما پایین بندازم سرمو خواستم... 

 دکتر؟ بریم خوا  مي...  کنه؟ نمي درد جاییت...  نشد؟ که طوریت -
 بریم سددداده، خوردن زمین یه برا ...  راهو؟ همه این میره کي...  خبره چه اوه

 :گفتم و کردم نگاهش...  کردم تعج  هم بود گرفته ام خنده هم دکتر؟؟
 ... شد دیرمون بریم بزن...  چي؟ واسه دکتر...  که نشده چیز  -

 در و برداشددت ام چونه زیر از دسددتشددو...  آورد لبش به لبخند آخرم   جمله
 :گفت خنده با و گرفت دستمو عوضش،

ستتو خودم باید...  نداره فایده - شه راحت خیالم تا بگیرم د سيمی سالم ب  تو ر
 .ماشین

 لبخند داشددتم من! ... میزنم لبخند دارم و شددده باز هم از لبهام کردم احسدداس
گاه...  بود؟ علي دسددتها  تو دسددتم اینکه خاطر به اونم...  میزدم؟  ناخودآ
 زا ماشددینو علي!  خندم مي دارم واقعا بشددم مطمئن که کشددیدم لبهام به دسددتي
 :گفت و کرد باز رو من سمت در حیاط، در بستن از بعد و درآورد حیاط

 میدین؟ افتخار -
 :گفتم و کردم نگاهش تعج  با
 افتخار ؟ چه -

 :گفت و زد چشمکي
 ببرم؟ لذت رانندگیت از که -
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 دلم...  دادم دسددت از مرتبه یه جرئتمو تمام کردم احسدداس...  شددد داغ لپهام
 خوب خیلي علي رانندگي...  بشددینم فرمون پشددت علي جلو  خواسددت نمي
 يعل همیشدده که بود زشددت خیلي هم طرفي از...  بزنم گند ترسددیدم مي و بود

 ا ج علي... شدددم پیاده و کردم قبول باالخره...  بیاره و ببره منو ها راننده مثل
 ... علي جا  من و نشست من

ستم، که صندلي رو  ش سیدم نمي ها پدال به آوردم مي ِکش پامو چي هر ن  ر
 دنده صددندلي تنظیم از بعد!! ... کنم تنظیم صددندلیمو باید که اومد یادم تازه... 
ند...  کردم حرکت و زدم جا رو ظه چ عد لح نه تو ب گاه وسددط آی  ولي کردم ن

 هآین طرف بردم دسددتمو!! ... نبود ماشددین سددقف جز چیز  دیدم که تصددویر 
 کنار رافسدد اگه قطعا...  کنم تنظیم بود رفته یادم هم رو آینه...  کردم وتنظیمش

ستم سي چه! بودم شده رد االن بود د شینو آوردم شان  بودم نکرده خاموش ما
سابي دیگه وگرنه شدم ضایع ح شه...  می  اب مواجهه در...  بودم طور همین همی

هایي  چي...  چي؟...  کردم مي گم پامو و دسدددت بودن بود مهم برام که آدم
ست مهمن برام که آدمهایي با مواجهه در...  گفتم؟ چي االن من...  شد؟  و د

 مگه...  نه... خدا وا ...  هم علي یعني...  چي؟ یعني...  کنم؟ مي گم پامو
 چه این...  باشدده؟ مهم برام علي باید چرا...  ممکنه؟ طور چه آخه...  میشدده؟

 برس مداد به خدایا...  بخورم ضربه بازم نذار خدایا...  افتاده مغزم تو که فکریه
 ... سپردم تو به خودمو... 

شیدم عمیق نفس تا چند سلط خودم به تا ک  ودموخ حواس اینکه برا  و شدم م
 :گفتم کنم پرت افکارم از
 .نیستم بلد آدرسشونو من -
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 ... کنم مي راهنماییت خودم -
 در...  مادربزرگ   خونه رسیدیم که بود غروب نزدیک علي، ها  راهنمایي با

 اه بچه داد و جیغ و بزرگترها   خنده و صحبت صدا ...  بود باز نیمه حیاط
.. . زد حضور اعالم برا  رو زنگ و شد پیاده علي...  میشد شنیده حیاط تو از
ست با و کرد باز رو حیاط در شاره د شین که کرد ا  سمت...  داخل ببرم رو ما

 پارک همدیگه کنار ، عمومي پارکینگ مثل که دیدم هارو ماشددین ردیف چپم،
 .بودن کرده

 دم،ش پیاده که ماشین از...  کردم پارک ماشین آخرین کنار و رفتم سمت همون
تاد علي به نگاهم  داشدددت...  کردم نگاهش لحظه چند...  بود منتظرم که اف

سکن سرتاپامو سکن...  نه! ... کرد مي ا ساس...  نه ا سکن   واژه کردم اح  ا
 هیز عنوان هیچ به علي نگاه ولي ببرم کار به هیز پسددرها  برا  باید رو کردن

 ... نمیشدم اذیت نگاهش زیر...  بود خاصي جور یه...  نبود
 :گفت و گرفت سمتم به آرنجشو رسیدم، که نزدیکش

 ولي بگم بهت خواسدتم خونه تو...  شدده سدت هم با لباسدمون کرد  دقت -
 ... شد پرت حواسم دیگه و زمین خورد 

شي تو تا شد؟ خوبت حاال رفت؛ آبروت فهمید، هم خودش دید  آخ  مثل با
 درمیار ؟ شورشو خبرته چه" ...  کنم ست علي با خواد مي دلم"  نگي ها بچه

 با خانوم با بخواد دلش هم خیلي...  فهمیده که فهمیده شددده؟ چي انگار حاال
صیتي شه ست تو مثل شخ ست هم خداش از باش مطمئن...  با  ندید ...  ه

 چي؟ عنيی این...  تو سمت گرفته هم دستش تازه...  بازه گوشش بنا تا نیشش
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 یعني.. . باشه؟ من دست تو دستتون که میدین افتخار...  محترم لید  یعني... 
 ینهمچ چرا علي این نیسددت؟ زشددت برم؟ راه و بازوش به بگیرم دسددتمو باید

 کنن ویز ویز قدر این...  بقیه؟ پیش بریم معمولي آدمها  عین شد نمي کرد؟
 ... نشده پشیمون تا بگیر دستشو... 

سي تکون سرمو سو شم راحت افکارم شر از تا دادم نامح سي بي و ب  رودروای
 :گفتم

 چي؟ یعني این -
 .کردم اشاره آرنجش به و

 :گفت صادقانه خیلي و خندید علي
 ! بعضیا جلو...  داره کالس -
صرانه بود؟ چي منظورش...  کردم تعج ! خندید قاه قاه خودش و شو م ست  د

 :گفت و بود داشته نگه جلوم
 .کني نمي ضرر...  حاال بگیر -
 هم علي...  گذاشددتم بازوش رو  و کردم رد دسددتش زیر از دسددتمو اجبار به

شو ست ستم دیگه جور  این و شلوارش جی  تو کرد د سابي د  و نشبد بین ح
 !افتاد گیر بازوش
 مي حاال...  دیدن مانند بود کي شددنیدن میگن! ... داشدددت بازوهایي عج 

ثل ضددرب یه خواسددتم ند بود کي دیدن...  کنم اختراع جدید الم  لمس مان
! ... باشدده ُپر و سددفت اینقدر بازوهاش کردم، نمي فکر وقت هیچ! ... کردن؟

 ! ...بخوابي و روش بذار  سرتو اینکه برا  میداد جون
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 ا فضدد متوجه رفتیم راه که کمي. افتادم راه کنارش در منم و کرد حرکت علي
سمتي یه از ولي بود شني باغ ابتدا ...  شدم باغ ش چمن راه بعد، به ق  و دمی

شي شت ادامه ساختمون نزدیک تا چمنها بین از سنگفر  رپ باغ، دوطرف...  دا
 و داشددتند شددکوفه هاشددون بعضددي که ل*خ*تي درختها ...  بود درخت از

 یشدم بیشتر صداها و سر رفتیم مي جلوتر چي هر. بودند زده جوونه ها بعضي
 ... میشد نمایان ساختمون، دیوار رو  بود، شده روشن که آتیشي نور و

 هادرخت بین رفتن ما به توجه بي و اومدن سددمتمون به دوون دوون بچه تا چند
 ما و بودن اومده همه پس...  شددناختم رو فاطمه دختر زهرا ها، بچه بین... 

 !بودیم نفر آخرین
شد کمتر درختها تعداد رفتیم، مي جلوتر چي هر شتر  افراد و می  دیدمون وت بی

 سددداختمون جلو    محوطه و شددددن تموم درختها باالخره. گرفتند مي قرار
س سرخ سبک به که بزرگي آتیش...  بود شني هم اونجا...  شد نمایان  با تيپو
 مي جل  رو توجه که بود چیز  اولین بود، شددده درسددت ایسددتاده ها  چوب

...  !بودن نشسته زمین رو  آتیش، دور تا دور که افراد  هم اون از بعد...  کرد
سته شنها اون رو  جور  چه ش شیمن بودن؟ ن شون ن  سوراخ سوراخ که گاه

شد سایي اکثر!! می  ایوون تو  بزرگترها، و بودن ها جوون بودن، آتیش دور که ک
 خانوم...  بودند میوه و تخمه خوردن مشددغول و بودن نشددسددته انداز زیر رو 

سني شون پایه که ها صندلي همین) مادربزرگ صندلي رو  م  مثل و هاللیه ا
 .بود نشسته!( خوره مي تکون گهواره
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 و بشددن سدداکت همه لحظه یه برا  شددد باعث که کرد باالیي بلند سددالم علي
 جاهاشون از همه ا ، ثانیه یک سکوت اون از بعد...  بشه جل  ما به ها توجه
.. . شدیم احوالپرسي مشغول...  اومدند ما سمت به صدا و سر با و شدند بلند

...  دیدم مي که بود بار اولین برا  هارو بعضددي و شددناختم مي هارو بعضددي
 و سددفید و گرد صددورت ، آبي چشددمها  با تپل، کمي و متوسددط قد با مرد 

مد خوش و شدددد ظاهر جلومون طالیي موها  فه کف تو...  گفت آ یا  اش ق
 برا  میدن جون هایي بچه چین هم...  بوده؟ چي هاش بچگي...  بودم مونده
 :فتگ و کرد اشاره مرد به دست با علي!! بچلونیشون و کني ب*غ*لشون اینکه

 ... اصلي میزبان...  مسعود آقا هم ایشون -
 اشهب بزرگتر علي از میومد اش چهره به! ... بود مسعود آقا ایشون پس...  عج 

سید مي نظر به ساله چهل...  شته هم بچه باید حتما پس...  ر شه دا  عدب...  با
 :فتمگ گرفتیم فاصله ازش کمي اینکه محض به ، مسعود با تعارف و سالم از
سعود آقا این - شه؟ مثل هم اش بچه م شم و طالیي مو جور  همین خود  چ

 آبي؟
 :گفت و کرد بهم متعجبي نگاه علي

 میاد؟ خوشت رنگي چشم ها  آدم از -
 :گفتم و کردم ور یه ا  لوچه و ل 

 آخه.. . تنوع واسه...  ببینمشون گاهي از هر میدم ترجی  بیشتر...  دونم نمي -
 ... دوني مي

 :گفتم عشوه با و دادم گردنم و سر به قر 
 ... نمیشه عسلي چشم هیچي -
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سلي...  کردم هنگ لحظه یه شما ...  ع سلي من چ  یه جایي یه...  ولي بود ع
شم جفت سلي چ  ها شن رو  نگاهم...  کجا؟ ولي...  بودم دیده هم دیگه ع

 و آوردم باال سددرمو گیجي با...  بودم فکر تو حسدددابي و بود شدددده میخکوب
 تو  رو آتیش ها  شعله ر*ق*ص...  شد قفل علي ر*ق*صان نگاه تو نگاهم

 چه چشمهاش بفهمم ذاشت نمي چشمهاش تو  نور...  دیدم مي چشمهاش
...  رهسف سر...  بابام خونه...  زد جرقه ذهنم تو چیز  انگار مرتبه یه...  رنگیه
 یه...  کرد مي تعریف رو"  دخترک"   قضددیه داشددت شددیرین که موقع همون
گاه...  بود توشددون حرف دنیا یه که دیدم اونجا عسددلي چشددم جفت  ناخودآ

 : گفتم لکنت با و صورتش طرف گرفتم...  آوردم باال امو اشاره انگشت
 ... تو چشمها ...  تو...  تو -

 : گفتم طلبکارانه و کردم اخمي
 رنگیه؟؟ چه چشمهات تو -
شو بار چند شیطنت، با  نقدراو...  تر پایین آورد سرشو...  انداخت باال ابروها

شمهاش که شمها  مقابل دقیقا چ  با و زد شیطوني لبخند...  گرفت قرار من چ
 :گفت سرخوشي لحن

 ... عسلي -
 ها  عشددوه این با بریزم سددرم تو خاکي چه من تو دسددت از...  سددارا واااا 

. .. خنده مي بهت ور  یه داره ببین...  ند ؟ نظر اگه میر  مي تو خرکیت؟
 ... خبره چه دیگه دلش تو میدونه خدا ، پوزخنده لبش رو
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شو علي ستاد صاف...  برد عق  سر  مي ایوون سمت به منو که همونطور و ای
 :گفت برد

 ... نمیشه عسلي چشم هیچي منم نظر به -
 باز موقع بي اینقدر که بگیرم دهنمو جلو  تونم مي که جایي تا گرفتم تصددمیم

 کامال علي العمل عکس از ولي بود عسلي خودمم چشمها  چند هر...  نشه
 ... گرفته خودش به که بود مشخص

 با روب*و*سددي و بزرگترها با احوالپرسددي و سددالم از بعد...  ایوون تو  رفتیم
سیدن و علي مادر ست ب*و*  زری زن...  بزرگش مادر سراغ رفتیم علي، پدر د

 خصمش کوچیکش   جسه هم باز پتو، تو  پیچیده و صندلي رو  که نقشي
 الهاس از حکایت صورتش، ها  چروک و بود بینیش رو  بزرگي عینک...  بود

شتن تجربه شش تو  سمعک سیم...  دا سریش کنار از هم گو ...  بود پیدا رو
 ... گرفت دلم...  بود خسته و مظلوم اش چهره قدر چه

 دبع و رفت جلو علي اول کنیم، احوالپرسددي باهاش خواسددتیم مي که موقعي
 :گفت ازسالم،

 که؟ شناسي مي منو مادربزرگ -
 :گفت بعد و شد دقیق صورتش تو لحظه چند مادربزرگ

 تویي؟...  رسول -
 :گفت خنده با هم علي

 ... مریضي به میزني خودتو الکي جمعه حواست که تو...  شیطون ا  -
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 رو مادربزرگ پیشدددوني علي...  بود؟ چي علي منظور چي؟ یعني...  وا
 و کشید بزرگ مادر سمت میرفتم داشتم که بازومو...  عق  اومد و ب*و*سید

 :گفت و کرد نزدیک گوشم به سرشو...  بایستم کرد، وادارم
 ... کن تایید فقط گرفت اشتباه کي هر با تورو...  داره آلزایمر -

نده بزرگ مادر این از چي...  شدددد ریش دلم ما...  بود؟ مو  یه هم اون حت
 بزرگ مادر...  داشددته بیایي و برو خودش برا  و بوده جوون ما مثل روزگار 

 ! بود علي دایي هم رسول و رسول زن شهرزاد...  گرفت اشتباه شهرزاد با منو
 :گفت علي ، شدیم فارغ که احوالپرسي خطیر امر از
ست اگه...  سارا -  مبرگرد و بخونم نمازمو برم من...  فاطمه پیش برو دار  دو

... 
.. . کردم فاطمه به نگاهي...  رفت علي و دادم تکون سددر  تایید   نشددونه به

 ها  زدن حرف مدل از و بود بزرگتر خودش از خانومي با صددحبت مشددغول
 فاطمه یشپ رفتن خیال بي! داغه غیبت یه بحثشددون، که بود پیدا درگوشددیشددون

ست مي دلم...  شدم شینم آتیش کنار برم خوا ستن فکر اما ب ش  ها نش رو  ن
 برا  چیز  تا گشددتم چشددم با باغو اطراف کمي!! مینداخت جونم به دردو

 دو. .. شدددم دیوار آجرکنار تا چند متوجه باالخره و کنم پیدا پام زیر گذاشددتن
شونو شتم تا ستم بقیه کنار جایي و بردا ش ستیم ب*غ*ل...  ن  تقریبا ردخت یه د
ست  خونگرم هم خیلي که دختر اون...  بود خالي چپمم طرف...  بود ساله بی

شو بود، سوله دایي تغار  ته که شدم متوجه و کرد معرفي خود سمش!! ر  هم ا
 .بود راحله
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شغول شا  م  نم کنار آجرو...  اومد آجر یه با ا  دیگه دختر که بودم آتیش تما
 :تگف عشوه از پر صدایي با مقدمه بي خیلي...  نشست و گذاشت زمین رو 

 کجاست؟ جون علي پس -
 اصد خودموني اینقدر رو علي که باشن کي ایشون...  شد؟ چي...  نفهمیدم؟

 و بود کرده آرایش قلم هفت...  انداختم شددکلش و سددر به نگاهي...  میزنن؟
سید نظر به خودم سن هم تقریبا سش میر  که يمانتوی یه...  نبود بد چندان لبا
 تل اب سدداده خیلي که موهایي...  بود نشددده زده باال که آسددتینهایي و نبود تنگ
 کاموایي گل...  بود گذاشددته عق  زیاد  رو شددالش ولي بودن شددده زده باال

 ونزدهپ پاشددنه ها  کفش میزد ذوقم تو  بدجور  که چیز ...  بود پیدا تلش
صال نظرم به که بود میخیش و سانتي س  ا سمي چنین منا  هم ناو...  نبود مرا

 رو  از خواسددت مي داغونش ها  کفش این با یعني...  شددني زمین این رو 
...  ودنب آتیشددي قرمز...  کفشددهاش ن  تو بودم رفته بدجور  بپره؟ هم آتیش

...  بود جیغ خورده یه...  ناخنش رو  ها  الک و لبش رژ و شددالش همرنگ
 !!!! خورده یه فقط البته

 : گفتم و شدم لباسش و سر بررسي خیال بي
 . بخونه نماز رفته -

 :گفت و کرد پوفي
 ... نکرده ترک هاشو باز  امل این هنوز -

 هدیگ این...  باز ؟ امل گفت مي خوندن نماز به...  باز ؟؟ امل...  افتاد فکم
 چسبوند مي انگ بقیه به حاال و بود تر امل همه از خودش...  بود موجود  چه
 ار روزگ افسددوس:  میگه که افتادم شددریعتي دکتر   جمله اون یاد اراده بي... 
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 وداب همین دقیقا االن یعني...  شود مي فکر  روشن نماد دیني بي که رسد مي
 !! میشه کالسش ادعا  خیلي که بود مشخص قشنگ... 

 حیف...  بود شددده پیداش ا  دره جهنم کدوم از نبود معلوم اعجوبه   دختره
ستم نمي که سو   دختره این حرص از وگرنه بخونم، نماز تون  ده،ش که هم فی

 اشمب خونسرد کردم سعي...  کردم مي اقتدا بهش و ایستادم مي علي سر پشت
ستم نمي...   هم اواقع که چند هر...  بوده موفق ریختن کرم تو که کنه فکر خوا

 !بود شده موفق
 :گفتم و کردم نگاهش محکم اما رو  بي خیلي

 هتب کسي حاال تا...  بده؟ نسبت خودت به صفتو همین کسي شده حاال تا -
 امل؟ گفته

 :گفت مسخره پوزخند یه با و کرد نازک چشمي پشت
 ... نه که معلومه -

 :گفتم و انداختم بهش بار  تاسف نگاه
 هم شددددن مسددخره الیق حتي تورو کس هیچ چون...  متاسددفم برات پس -

 آدمها  و...  ان بقیه حسددادت مورد خوبن، که آدمهایي همیشدده...  ندونسددته
 هبقی کردن خورد با خوان مي کنند، اصددال  خودشددونو تونند نمي که حسددود 
 . ببرن باال خودشونو

 اینکه بدون...  ایوون تو  اومد که دیدم رو علي ام، جمله آخرین گفتن موقع
 علي، رکنا رفتم و شددددم بلند بندازم، دختره نحس   قیافه به نگاهي نیم حتي

 .نشستم ایوون   لبه
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ما...  بود درگیر هنوز مغزم  خودم حرفها  درگیر...  دختره حرفها  درگیر نه ا
 زد، صددددا صددمیمانه رو علي دختره وقتي چرا...  کردم؟ دفاع علي از چرا... 

سیدم درواقع...  نه ؟ ناراحت...  شدم ناراحت سیدم؟ چي از...  تر  نمي...  تر
 اچر! بجوم؟ اشو خرخره خواست مي دلم کرد توهین علي به وقتي چرا...  دونم

.. . بخونم؟ نماز سددرش پشددت بخوام که شددد مقدس برام اینقدر علي دفعه یه
 دم،ب اجازه احد  به نباید کردم مي احساس که بود گرفته شکل وجودم تو چي

 کنه؟ توهین علي به
 !!شد حلقه هام شونه دور علي دست طور چه نفهمیدم که بودم فکر تو اونقدر
 و متشسدد برگشددتم تعج  با...  بود چسددبیده چپش پهلو  به راسددتم، پهلو 

  توضددی تا کنم نگاهش بود منتظر انگار کرد، مي نگام داشددت کردم، نگاهش
 ازم چشددمهاش با داشددت انگار...  بود چشددمهاش تو عجیبي حس یه...  بده

شي؟ چه ولي...  کرد مي خواهش شت عجیبي گرما  نگاهش...  خواه ...  دا
شو و کرد تر نزدیک صورتم به سرشو شمها شمهام تو چ  صداش...  دوخت چ

 :لرزید حرفش گفتن موقع
 ... میاد بدت من از دونم مي -

گاه و گفتم بلند  هین ...  د؟بو حرفي چه این...  عق  کشیدم صورتمو ناخودآ
 ونما...  میاد؟ بدم علي از من بود گفته کي...  کرد؟ مي فکر  چنین علي چرا

گه...  بود شدددده مهم برام علي که حاال...  حاال  فقط میزد حرفو این قبال ا
شدم اش شرمنده سي نمک بازم کرده حقم در که لطفي همه این با که می شنا  ن

 به...  نمیومد بدم علي از من...  بود انصدددافي بي واقعا...  حاال ولي کنم مي
 مي دنبالش بود خونه تو موقع هر...  بودم کرده عادت حضددورش و وجودش
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شتم ست غذا موقع هر...  کنه مي چیکار داره بفهمم که گ ست کردم مي در  دو
شتم شیدم، مي جدید لباس موقع هر...  چیه نظر بدونم دا شمهاش رو  پو  چ

...  علي اینکه یعني همه اینها...  چیه العملش عکس بفهمم که کردم مي زوم
 ... نمیومد بدم علي از من...  بود مهم من برا  علي

 نگاهم تو از افکارمو داشددتم توقع...  کردم مي نگاهش واج و هاج طور همون
...  نهک تر نزدیک خودش به منو تا داد کوچیکي فشار هامو شونه علي...  بخونه

 :نبود خوشحال عنوان هیچ به که صدایي ، شنیدم صداشو
ست عیان که چیز ...  کرد  تعج  اینقدر چرا - ست بیان به حاجت چه ا  ا

 ... نمیشم متوجه نکني فکر که بگم بهت باید کردم احساس ولي... 
 درخت بین رفت زنون قدم...  کرد بلند خودش با هم منو و شددد بلند جاش از
 پیش فکر  چه میدید مارو یکي...  درختها؟ بین رفت مي داشددت چرا...  ها

 عق  به و برگردم کردم سدعي...  میشدد ا  آبروریز  چه...  کرد؟ مي خودش
سي ببینم تا کنم نگاه سش ک ست ما به حوا  چرا شد متوجه که علي...  نه یا ه

 :گفت خورم مي وول دارم اینقدر
 تهادرخ بین زیاد  ها  زوج...  باغ تو نیومدیم تو و من فقط...  نباش نگران -

 ... خوشن خودشون واسه
 بود؟ شده چش علي...  میشه تر غمگین لحظه هر داره صداش کردم احساس

 : گفتم صبرانه بي... 
 ... شده عجی  خیلي رفتارت...  ناراحتي؟ چیز  از...  شده؟ چیز  -



 243 زمستان داغ

 بهاشل و کرد نگاه چشمهام تو...  درختها بین بودیم رسیده...  ایستاد روم به رو
شو دفعه یه اما شد باز هم از حرفي گفتن برا   و دیگه سمت به چرخوند سر

 هک بگه خواسددت مي چي علي...  بود افتاده اتفاقي چه یعني...  شددد منصددرف
 ... ترسیدم مي داشتم کم کم...  بود ریخته هم به اینجور 

 ... علي -
 ... بله -

 . بود شده عصبي کالمش لحن حاال
 .کني مي نگرانم دار  شده؟ چي بگي میشه -
ستهاش با مرتبه یه شمهام تو زد زل و گرفت هامو شونه د ساس...  چ  کردم اح

شت که علي ولي...  ولي لبهام رو  رفت نگاهش شمهام به دا  کرد مي نگاه چ
 : شنیدم مضطربشو صدا  ؟!بودم زده توهم یعني... 

 ما را ب که اتفاقاتي تمام...  بدوني چیزیو یه خوام مي فقط...  سدددارا ببین -
 هم هدیگ...  شدن تموم و گذشتن اتفاقها اون...  بوده گذشته تو اش همه افتاده

ما...  دونم نمي چیز  تو مورد در من...  بشددن تکرار نیسدددت قرار  مورد در ا
 هاینک یا برگردم گذشددته به خواد نمي دلم هرگز که مطمئنم...  مطمئنم خودم

شته شه تکرار برام گذ شته تو اتفاقي هر...  ب  چند هر...  دهبو نفعم به افتاده، گذ
مان اون قات بدترین دارم که کردم مي فکر ز فا به زندگیمو ات  ليو میکنم تجر

 تو مورد در من که میگم بازم...  سددارا...  بودم احمق چقدر که فهمم مي االن
 يخیل دختر تو...  کنم توهین بهت ندارم قصددد عنوان هیچ به...  نمیدم نظر 
 االن که ا  زندگي از من...  که بگم اینو خوام مي...  سددارا...  هسددتي خوبي

 از وت که دونم مي ولي...  راضددیم کنم مي زندگي تو با اینکه از...  راضددیم دارم
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ضعیت این ضي و ستي نارا  خواد مي دلت و میاد بدت من از که دونم مي...  ه
 ... بیشتر کم یه...  دارم ازت خواهشي یه...  سارا ولي...  شي راحت من شر از

 برا  انگار...  بودن شددده هم سددر پشددت و کوتاه هاش نفس...  شددد سدداکت
شیدن ست هاش ریه تو هوا ک  هنگ حرفهاش شنیدن از اونقدر...  میزد پا و د

یاد بدم تو از من...  علي: بگم تونسددتم نمي حتي که بودم کرده  زا من...  نم
ضي تو با زندگي ستم نارا ضیم هم خیلي برعکس...  نی ضیم...  را  ندگيز که را

 اصددرارشددون و بابا و مامان ها  غرغر به نیسددتم مجبور که...  دارم م*س*تقل
 راضیم...  کرد  راحتم مردم حرف شر از که راضیم...  بدم گوش ازدواج برا 

ستي که ضیم...  ه ست یه...  موني مي حامي یه مثل برام چون را  که خوب دو
 يم که دوسددتي یه...  کنم اعتماد بهش تونم مي...  کنم تکیه بهش تونم مي

شو خالي شونه ترس اینکه بدون بذارم اش شونه رو  سرمو تونم ش کردن  تهدا
 ... باشم
 ها  نفس فقط سددکوت در علي و بزنم نتونسددتم حرفهارو این از کدوم هیچ

   خنده با و داد حالت تغییر درجه 180 بعد لحظه چند...  کشددید مي عمیق
 :گفت شیطوني

 ... کنیم اذیتشون بریم بیا من جان...  نامزدش با بیژنه...  نگاه اونجارو -
...  شد؟ چش دفعه یه...  موند باز علیصدر غار عین دهنم و شد گرد چشمهام

گار گار نه ان قه دو همین ان گه این...  بود خراب حالش پیش دقی  جور چه دی
 هی با و میشدده مار زهر برج مثل دیگه مهموني آخر تا کردم مي فکر...  بود آدمي

 !میداد وضعیت تغییر سریع چقدر...  حاال ولي خوردش نمیشه هم عسل من



 245 زمستان داغ

 بودن هنشست همدیگه کنار که رسیدم دختر  و پسر به و کردم دنبال نگاهشو رد
شون و ستیکي پایه چهار یه رو  دختر...  بود ما به پهلو سته پال ش سر و ودب ن  پ

 یهپا چهار گاز یه. بود نشسته پاهاش   پنجه رو  و بود کرده خم زانوهاشو هم
 یه زمین رو  دسددتش کنار...  بزرگ قابلمه یه هم گاز رو  و بود جلوشددون هم

 بو ظارانت در که هایي ذرت هم دیگه پالستیک یه و داده بو ذرت از پر پالستیک
 هوا تو رو قابلمه هم پسددر میزدن، حرف هم با که همونجور. بودن شدددن، داده

 :گفتم علي به و کردم ذرت ه*و*س...  نسوزن ها ذرت که میداد تکون
 ... بریم بیا...  موافقم -

شنگي لبخند علي ش بود مونده قدم چند هنوز...  افتاد راه و داد تحویلم ق  ونبه
 :گفت بلند  صدا  و شده مچاله   قیافه با و گرفت بینیشو علي که برسیم

 ... میاد گند  بو  چه...  پیف پیف پیف -
شیدم باال بینیمو سر!! نمیومد بویي هیچ ولي ک  علي صدا  ظاهرا که دختر و پ

 افتاد، ليع به چشمش وقتي پسر و ما سمت برگشتن تعج  با بودن، شنیده رو
 ادد علي که ما سمت بیاد خواست...  شد بلند جاش از و شکفت گلش از گل
 :زد
 ... نخور تکون -

 :گفت تعج  با و شد خشک جاش سر پسر
 علي؟ شده چي -

 :گفت و کرد جمع بینیشو علي
...  تهانداخ راه هم بویي چه!! ... توش نذاشددتي پاهاتو تا پسددر بکش سددیفونو -

 خورد ؟ پیاز و آبگوشت ظهر نکنه
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 نمي کسي انگار و بود شده برقرار سکوت...  کردیم نگاه علي به گیجي با همه
ستن طرز به افتاد یادم دفعه یه...  میگه چي علي فهمید ش سره ن  وقتي لمث...  پ

شویي سنگ سر که س شي د سته با ش شت علي حاال و... بود ن  گفت مي دا
 !!... توش نذاشتي پاتو تا بکش سیفونو

شو شونه رو زدم محکم ، چیه علي منظور فهمیدم اینکه محض به  چندش با ا
 :گفتم

 ... علي نده مرگت خدا...  یییییییییییییي اَ  -
 علي حرف تحلیل درگیر انگار که هم تا دو اون...  خندیدیم غش غش هم بعد

 که کمي...  خندیدن به کردن شددروع بودن، شددده منظورش متوجه تازه و بودن
 :گفت پسر... بود خندیدن حال در چنان هم دختره اما شدیم آروم ، خندیدیم

 خند ؟ مي اینقدر چرا...  ُضحي؟ شده چت پس -
 :گفت رودروایسي بدون و راحت خیلي هم علي

 !!مید  دستمون کار میشي شل نخند -
 به مه بقیه...  خندیدم بلند صدددا  با قاه قاه و بگیرم خودمو جلو  نتونسددتم

شت، هم خنده   زمینه پیش که ُضحي و افتادن خنده شکش دیگه بار این دا  ا
 ... دراومد

 :گفت و کرد پسر به نگاهي علي
 بیژن؟ کني مي درست ذرت دار  تو که شده چي حاال -

 :گفت بیژن
 ... نمیره بار زیر و میاره ا  بهونه یه میگي کي هر به کنه؟ درست کي پس -
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 :گفت و کرد نوچي نوچ علي
 یلف چس میگن تو به همه که کردن کار  یه حتما...  دیگه خودته تقصددیر -

 ... کن درست
شتم...  بود شده چش علي...  من خدا  وا  شدم منفجر خنده از دا  ولي می

 شددهب ناراحت بیژن آقا بود ممکن...  بخندم یکي این به نمیشددد روم واقعا دیگه
 اذیتش جور  این علي که داشددتن شددوخي هم با قدر چه بیژن و علي یعني... 
 !کرد؟ مي ضایعش نامزدش جلو  و کرد مي

 :گفت بیژن
 نمیار ؟ کم اکسیژن خونه اون تو شما...  خانوم سارا -
 : گفتم و کردم نگاهش تعج  با
 چیه؟ منظورتون -
 :گفت و کرد اشاره علي به ابروهاش با
شین هم کمال باالخره خ  - شین مواظ ...  کرده اثر من در ن  هم شما در با

 !کنند مي فیل چس مسئول من جا  به شمارو دیگه سال که نکنه اثر
 تنرف ریسه حال در سه هر که ضحي و بیژن و علي بین چشمام و کشیدم هیني

ند،  هتیک علي به راحتي این به بیژن که نمیشدددد باورم... خورد مي چرخ بود
شه انداخته شه...  با  باهاش کس هیچ که ایه جد  آدم علي کردم مي فکر همی
 هاش خنده بین ضدحي...  دیدم مي ا  دیگه چیز حاال ولي کني نمي شدوخي

 :گفت بریده بریده
...  رو سارا...  کن...  نگاه...  گرفت درد...  ام روده...  و دل...  خدا...  وا  -

 ... نداره...  خبر...  درآورده...  شاخ
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 :گفت بعد و بشه تموم اش خنده تا کشید عمیقي نفس
 بازار  مسددخره چه...  میشددن جفت هم با وقتي...  دوتا این دوني نمي مگه -

 میندازن؟ راه
 :مگفت واج و هاج...  بود بریده بریده نفسش امونش بي ها  خنده اثر از هنوز

 ... بینم مي شمارو که باره اولین اصال من بدونم؟ کجا از من -
 :گفت تعج  با ضحي

 شناسي؟ نمي مارو یعني...  جد ؟ -
 :گفتم و انداختم پایین سرمو شرمندگي با
 ... والله نه -

 :گفت و زد پشتم به دستي ضحي
شکال - سم تو فقط ماهتو رو  هم ما...  نداره ا  البته...  کردیم زیارت عقد مرا

 دیده؟ کجا تورو بیژن دونم نمي
 ! ...نداختنا باال ابرو به کرد شروع بیژن و افتادن سرفه به علي و بیژن مرتبه یه

شون اینا شو بیژن که ها ذرت   قابلمه سر رفت علي...  بود؟ چ  ونتک با خود
 :گفت و بود کرده سرگرم دادنش

 ... چسبه مي داغش فقط...  بخوریم برداریم تا دو بذار -
 نگاهم...  دهنش تو انداخت و برداشددت دونه تا چند و برداشددت رو قابلمه در

 :گفت و کرد
 ... نداره حرف کردنش درست ذرت بیژن، این خدایي...  سارا بخور بیا -
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سه سو  پریدن مي و ترکیدن مي دونه دونه ها ذرت...  قابلمه سر رفتم و شدم و
 کردم مي سددعي و بود داغ...  دهنم تو انداختم و برداشددتم دونه تا دو...  باال

   ونهد تا چند تا بردم جلو دستمو...  کنم فوتشون بودن، دهنم تو که همونجور
گه ید ها ذرت از یکي موقع همون...  بردارم دی ید و هوا تو پر ید و ترک  چسددب

 یغيج...  شنیدم سوخت که پوستمو جیلیز صدا ...  ام اشاره انگشت پشت
شیدم ستم دادن تکون به کردم شروع و ک ستم رو  از ذرت تا د  ولي.. . بیفته د

 وت دسددتمو علي... نداشددت شدددن کنده خیال و بود چسددبیده پوسددتم به ذرت
ستش شتم قرار و آروم...  گرفت د  علي ... پریدم مي پایین و باال جام سر و ندا

شتم رو  از ذرتو شت انگ ست...  بود شده ملته  و قرمز پوستم...  بردا  از مود
 :تمگف قرار  بي با و کردن فوت به کردم شروع و کشیدم بیرون علي دست

ستش...  سوزه مي خیلي - ضي قدر چه بیژن آقا...  شد کنده پو .. . بود  نارا
 ندید ؟ ما به ذرتو تا دو

 :گفت شرمندگي با بیژن
 اون شدداید...  داده پولشددونو مسددعود...  نیسددت من مال ها ذرت این والله -

 کسددي که میزد غر هم همش آخه...  بگیرین اونو یقه برین...  بوده ناراضددي
 ... مونه نمي باقي چیز  ، خوردنش وقت تا وگرنه بهشون نزنه ناخنک

 اشددک داره چشددمهام تو کردم احسدداس...  کردم مي فوت انگشددتمو چنان هم
شه جمع صال...  می ست نمي دلم ا ساله ها  بچه عین خوا شینم دو سه ب  یه وا

ست ولي کنم زار  و گریه جزئي سوختگي شکهام...  نبود خودم د  یاراخت به ا
 !گرفتن مي گرد میز چشمم تو داشتن خودشون
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گاه شیده نگاهم ناخودآ  وت تونه مي علي کردم مي فکر چرا!  علي سمت شد ک
.. . کنم تحمل اینکه جز نداشددتم ا  چاره! بده؟ انجام برام کار  وضددعیت این

 دیدم مي رو درموندگي و نگراني نگاهش تو...  کرد مي نگاهم داشت هم علي
. ... .. رسید نمي ذهنش به چیز  ولي کنه چیکار کرد مي فکر داشت انگار... 

 ود اگر...  ا  آبروریز  چه...  میشه تار داره علي تصویر کم کم کردم احساس
شکهام کرد، مي پیدا ادامه سوزش این دیگه   ثانیه شد سرازیر ا   لبها... می
 ارهد که بدم تشددخیص تونسددتم راحت خیلي...  کردن حرکت صدددا بدون علي
 : میگه

 ... من دخترک -
 تو ردک انگشتمو و گرفت دستمو معطلي، بدون و رسوند بهم خودشو قدم یه با

 !!دهنش
...  غافلگیر  حس...  عجی  حس یه...  دونم نمي...  داشتم؟ احساسي چه

 حس...  روزعقد تو انگشددتم رو  ها  عسددل خوردن حس...  خجالت حس
 سوختگي رو  آرومي به که زبونش نرمي حس...  انگشتم سوزش شدن آروم

 هب حواسش انگار علي...  علي و...  لپهام داغي حس...  میشد کشیده انگشتم
 ولي بود چشددمهام به نگاهش...  بود ا  دیگه دنیا  یه تو انگار...  نبود من

 شنگاه تو  عجیبي التهاب یه!... دید مي چشددم از غیر ا  دیگه چیز یه انگار
 نگارا...  میفتاد؟ ما برا  داشت اتفاقي چه...  بود خبر چه اینجا امش ...  بود
 ... بود باز  آتیش و سور  چهارشنبه هم علي و من دل تو
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 بیاره بیرون دهنش از انگشتمو علي که شد باعث بیژن، کردن صاف گلو صدا 
 :گفت بیژن... 

 ... براش بزن...  داره سوختگي پماد یخچالش تو مادربزرگ -
 گشتموان علي...  شدیم رد کنارشون از آروم تشکر یه با و کرد تایید سر با علي

 :گفت بررسیش حال در و گرفت صورتش جلو 
 ... سوزه مي هنوزم -

 خفیفي سددوزش یه...  سددوخت؟ نمي یا سددوخت مي...  کردم فکر لحظه چند
 يم احساس...  سوخت مي لپهام انگشتم از بیشتر ولي...  کردم مي احساس

 : شد احساسم بر تایید  باعث علي حرف...  شدم قرمز حسابي کردم
 یشهم شفاف و سفید پوستشون میارن حموم از وقتي رو کوچولوها بچه دید  -
 ...قرمز لپهاشون و

شمهام تو نگاه یه شو سر، با منم و کرد چ  خواد مي چي ببینم تا کردم تایید حرف
 : بگه

 ! میشه شکلي همین کشي مي خجالت وقتي هم تو -
 ممن و شددد خیره بهم گذاشددت، نمایش به سددفیدشددو دندونها  که لبخند  با

 چون...  نگم هیچي دادم ترجی  و پایین انداختم سددرمو! ...  شددد تر داغ لپهام
 !کنه تعبیر خودش نفع به علي و بگم چیز  یه دوباره بود ممکن

 رو گيسوخت پماد یخچال، در تو   قفسه از علي... آشپزخونه تو رفتیم علي با
شوند منو...  کرد پیدا شپزخونه تو که صندلیي تک رو  ن  نارک خودش و بود آ
 رو  خودش، انگشددت با و مالید انگشددتم رو  رو پماد از کمي...  زد زانو پام
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 در چهارچوب تو نفر یه که بزنه حرفي خواسددت...  کرد پخشددش سددوختگي
 ... ایستاد آشپزخونه

 دیدن با...  کردیم نگاه در سمت به و بردیم باال سرهامونو همزمان علي و من
 پوفي بود، کرده مسددخره رو علي خوندن نماز که فیسددو فیس   دختره همون

 دوندهبرگر صورتشو هم علي...  کردم نگاه علي به...  برگردوندم رومو و کشیدم
شغول غلیظي اخم با و بود شی ثانیه به...  بود سوختگي کردن چرب م  که دنک

 :گفت ا  عاشقانه لحن با و گرفت دستمو
 شربت هی بریم...  میره بین از سوزشش دیگه دقیقه چند...  دلم عزیز شو بلند -

 موافقي...  ندارن حرف رضددوان عمه آلبالوها  شددربت که بدم بهت خنک
 خانومي؟

تاد موقع به دوزاریم عمرم، تو بار اولین برا  یدم...  اف  رخاط به علي که فهم
نه حرف اینجور  دختره این حضددور یداد قلقلکم حسددي یه...  میز  از که م
. !! ..ببرم حالشددو...  واقع در و ببرم رو اسددتفاده نهایت اومده پیش موقعیت

 هک بود نفرتي حس چه این فهمیدم نمي...  بدم حرص رو دختره داشتم دوست
 !بود گرفته شکل وجودم تو دیدنش بار یه با

 همونطور و کردم حلقه علي بازو  دور دستمو! ... کردم عشق از پر چشمهامو
 :گفتم میدادم تکیه بازوش به سرمو که
 چیز  ای کسي از وقتي...  نداره حرف تو   سلیقه...  نباشم موافق میشه مگه -

 ... است معرکه یعني کني تعریف
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نار از که همونطور ند  میشددددیم، رد دختره ک ما...  دادم تحویلش پوزخ  ا
 هار سددگ یاد آدمو اش قیافه...  کردم نگاهش اصددال چرا که شدددم پشددیمون
 !!بگیره امو پاچه که االنه کردم احساس!! مینداخت

 :گفت کشدار  و عشوه پر صدا  با دختره
 ... جااان علي -

 این بار یه بودم پرهام عاشددق عمر  یه...  ذلیل؟ اینقدر هم دختر...  عووووق
...  ها داره زن علي بینه مي...  خورد هم به حالم اه اه...  نزدم صددداش جور 

 ... نمیکشه هم خجالت بهش چسبیده
 مخوش علي محلي کم از خیلي اینکه با...  داد جوابشو نه کرد نگاهش نه علي
 کیه؟ دختر این که بود شده سوال برام اما اومد

 و میوه و شددربت روش و داشددت قرار ایوون تو  که میز  سددمت رفتیم علي با
ستم که همونطور و ریخت برام شربت لیوان یه...  بود شیریني و تخمه  یدادم د
 :گفت

 ...عزیزم بخور -
 هب همچنان علي که بود نزدیکي همون دختره یعني...  کردم برم و دور نگاهي
 به پرسددشددگرانه! ... ندیدمش کردم نگاه چي هر...  میداد؟ ادامه گفتن عزیزم

 :گفتم و کردم نگاه علي
 بود؟ کي دختره این -

 :گفت خونسرد خیلي علي
 میپرسي؟ چي واسه -

 : گفتم و دادم چین بینیمو
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 ... نمیاد خوشم ازش اصال...  چندشه خیلي -
 :گفت تعج  با علي

 دیدیش؟ قبال مگه -
 :گفتم اکراه با
 ... بهم چسبوند خودشو اومد بخوني نماز رفتي که موقع اون -
 گفت؟ بهت چي -
 اومد عشددوه بس از...  پرسددید حالتو فقط...  نگفت خاصددي چیز...  هیچي -

 ... نموندم پیشش زیاد...  زد هم به حالمو
 تا چند با ضددحي و بیژن حضددور اما کیه دختر اون بپرسددم دوباره خواسددتم

 همه...  شدددد مانع اطرافیان، داد و جیغ و داده بو ذرت از پر بزرگ پالسددتیک
سایي ...  شدن ور حمله ها ذرت سمت به و شدن بلند بودن آتیش دور که ک

 کاسددده تا چند تو  و آورد ایوون به خودش با هارو پالسددتیک از تا دو بیژن
 ... بزرگترها برا  گذاشت و کرد پخششون
 :گفت افتاد که من به چشمش

 شد؟ بهتر انگشتتون -
 از ر اث دیگه که انگشددتم به نگاهي...  بودم کرده فراموش سددوزشددشددو کلي به

 :گفتم و انداختم نبود روش پماد
 ... بهتره خیلي بله -

 : گفت و کشید رو علي دست بیژن
 ... میرسه داره قشنگش   مرحله آتیش کنار بریم بیا -



 255 زمستان داغ

گاهي علي گار...  کرد بهم ن نه من با دونسدددت نمي ان ...  بره بیژن با یا بمو
 ژنبی با و زد لبخند متقابال هم علي...  زدم لبخند و گذاشددتم هم رو پلکهامو

 ... رفت
 :گفت هیجان با و چسبید دستمو ضحي رفتن، که تا دو اون

 دید ؟ رو میترا -
 نه...  اینجا؟...  علي قدیمي   معشدوقه...  میترا...  شددم میخکوب جام سدر
 : گفتم نگراني با...  نداشت امکان این...  نه... 

 کجاست؟ کو؟ -
 :گفت و کرد ا  قروچه دندون ضحي

 !جونش علي دل  ِور -
 علي نارک دختر ...  بودن رفته بیژن و علي که جایي سمت برگشتم وحشت با

شسته شون ولي بود ن شونو چهره تونستم نمي و بود من به پشت  حال...  نمببی ها
شتم بد  شوره...  دا  کرد؟ يم چیکار اینجا میترا...  بود افتاده جونم به بد  دل
سته؟ علي پیش چرا پس نداره بچه و شوهر میترا مگه...  ش صال...  ن  مهه این ا

شینه؟ باید علي پیش چرا آدم، ستون یاد فیلش نکنه...  ب  علي ليو...  کرده هند
ست مجرد دیگه که ست مجرد کني مي فکر تو...  هه...  نی  ینها واقعیت ولي نی
 آش از تر داغ کاسدده حاال چته تو اش، خونه تو آورده مزاحم یه فقط مجرده، که

 وت همش مگه کنه؟ فکر عشددقش به میتونه آزادانه کي هر نگفتي مگه شددد ؟
 شد؟ َاخه شد که علي نوبت طور چه کني؟ نمي سیر پرهام با خیاالتت

 ... بیاره درش چنگت از نذار...  شوهرت پیش برو -
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 و ما   رابطه از اون...  بود؟ چي منظورش...  کردم نگاه ضددحي به تعج  با
 ... خبره چه اینجا فهمیدم مي باید...  دونست؟ مي چي علي و میترا   گذشته

 ... ضحي -
 بله؟ -
 شناسي؟ مي رو علي چقدر تو -

 :گفت بعد و کرد فکر کمي
 ... دونم نمي اش درباره زیاد  چیز من -
 نیستي؟ علي فامیل تو مگه -
 ... نه -
 ... چي؟ پس نه؟؟ -
 دوسددت بهترین درواقع و  ِعلي   خاله پسددر بیژن...  هسددتم بیژن نامزد من -

...  طور همین هم بیژن و من...  ندارن ا  نگفته راز هیچ بیژن و علي...  علي
قت هیچ بیژن نه پنهون من از چیزیو هیچ تونه نمي و  نبیژ که چیز  هر...  ک

 ... دونم مي منم میدونه
 :گفتم گیجي با
 میدونه؟ چي بیژن آقا مگه -
 صددور  ازدواج و...  ازدواج از علي بودن فرار ...  میترا و علي   گذشددته -

 ... تا دو شما
 :گفت آرامش با ضحي...  چشمهاش تو زدم زل وحشت با و کشیدم هیني
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 وت به دارم که االنم...  نداره خبر ماجرا این از دیگه کس هیچ... نباش نگران -
 ... کنم کمکتون خوام مي که اینه واسه میزنم حرفهارو این

 کمکي؟ چه...  کمک؟ -
 ... بیاره در چنگت از رو علي میترا راحتي همین به بذار  نباید -
 ... متاهله که میترا...  چیه؟ منظورت -

 :گفت عصبانیت با و کرد پوفي
 ... میشه جدا همسرش از داره...  دوني؟ نمي مگه -
 چي؟ برا ...  میگي؟ جد  -
 ... افتاد میترا این گیر هم بدبخت رضا  این...  میدونم؟ چه من -
 کیه؟ رضا -
 ... علي عمو  پسر -
سر...  چي؟ - شه...  علي؟ عمو  پ ضیه بگي دقیقتر می  یزچ علي...  چیه؟ ق

 ... نگفته من به میترا درباره زیاد 
 زا علي اینکه از بعد وقت چند...  بودن دانشددگاه یه تو علي و میترا و رضددا -

 ارضدد از خانوم، میترا قضددا از و کنه مي معرفیش رضددا به میاد، خوشددش میترا
 رهمی و کنه مي ول رو علي که میشه جور  این و...  میاد خوشش علي از بیشتر
 نای)  بود شده میترا   نداشته ابرو  و چشم عاشق که هم رضا...  رضا سراغ
 ...ماجرا بقیه و خواستگار  میره ،!( گفت اش چونه کردن ور  یه با رو جمله

 ردننک ازدواج که نداشدتن همخوني هم با فرهنگي نظر از بود گفته علي ولي -
... 
 .میبیني دار  که خودت....  گفته راست...  خ  آره -
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 همچنان...  انداختم بهشدون نگاهي دوباره...  کرد علي سدمت به ا  اشداره و
 تمتونسدد و داد تکون پاشددو میترا...  بود من به هم پشددتشددون و بودن هم پیش

 کفش.. . پرید سرم از برق...  میومد آشنا کفشهاش قدر چه...  ببینم کفشهاشو
 ... سانتي پونزده پاشنه قرمز ها 

 از مه...  گرفتم مي آتیش داشددتم...  بود فیسددوئه دختر همون اینکه...  وا  ا 
 ... علي دست از هم میترا دست

شم بي همه اون با میترا  دورنگي همه اون با هم علي...  حیایي بي و رویي و چ
 تو چي مردم زن با نیسددت معلوم سدداعته دو...  رو مردونگي همه این بنازم... 

 فکر..."  کردم باور حرفهاشو که خرم من قدر چه...  کنن مي ویز ویز هم گوش
گه مرد زن به کردن له" ...  دوره به مردانگي از ا  دی نا  و نمردیم...  ب  مع

 ... فهمیدیم هم رو مردانگي
 :گفتم عصبانیت با
 کجان؟ هاش بچه کجاست؟ رضا پس -
 ... داده طالق درخواست و برگشته ولي بود آمریکا هم میترا...  آمریکا -
 میدوني؟ کجا از چیزهارو این تو -
 .گفت بهم بیژن...  معلومه خ  -
 اب یعني شدددده؟ خبردار کجا از علي گفته؟ بهش علي میدونه؟ کجا از بیژن -

 يزندگ مقدسي مرد چه با کردم مي فکر که باش منو...  هه...  تماسه؟ در میترا
 ... تماسه در معشوقه با آقا نگو...  میکنم
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شتم و خورد مي خونمو خون شدم دیوونه دا ست مي دلم...  می  یه یکي برم خوا
شت شون صورت   حواله م ...  ؟سارا چته تو...  ببینم کن صبر...  کنم جفت

 یادت اینکه مثل ا ؟ چیکاره وسط این تو خور ؟ مي حرص اینقدر چي واسه
ته ی  رو دروغي ازدواج این داشددتین که روز  رف یدادین ترت  و شددرط چه م

 سک هیچ ، نداره کار  دیگر  زندگي به کس هیچ گذاشددتین؟ هم با شددروطي
 خره،مس زندگي این از طرفین از یکي موقع هر و نداره انتظاراتي هیچ دیگر  از

 ... طالق...  شد خسته
سه  تحماق...  کردم حماقت زندگیم کل... نیار یادم حماقتهامو اینقدر دیگه، ب
 حماقت هم حاال و کردم ازدواج کردم حماقت...  شددددم پرهام عاشددق کردم
 میترسددي چرا سددارا؟ خورد  حرفتو چرا...  چي؟ علي به...  علي به که کردم

 با اینبار تو ولي...  خوردم ضددربه دلم از همیشددده چون...  بزني؟ دلتو حرف
صمیم عقلت صمیماتت جا  هیچ...  گرفتي ت ساس ت  مئنمط پس ، نبوده اح

شیمون باش شي پ شیمون...  نمی شم؟ پ ضعیتي این پس...  نمی  دارم ناال که و
 دار ...  کني مي عمل احساسي دار  که اینه خاطر به وضعیتت این...  چیه؟

ضي به طرفه یه  وجهت معني به که میترا کنار در علي دیدن ِصددددرف...  میر  قا
 هميمیف باالخره...  باش صددبور...  سددارا باش صددبور...  نیسددت میترا به علي

 ... قراره چه از جریان
 چي شنید  اصال میزنم؟ صدات دارم ساعته سه...  کجایي؟ هست معلوم -

 دختر؟ کجاست حواست گفتم؟
 :گفتم و کردم نگاه ضحي به گیجي با
 بگي؟ دوباره میشه...  نبود حواسم ببخشید...  گفتي؟ چي ؟ هان -
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 :گفت دلخور    قیافه با و کرد نازک چشمي پشت
 این از هم روحش بیچاره علي...  شنیده مامانش از بیژن حرفهارو این میگم -

 ایينم مظلوم با داره و گرفته کار مخشددو میترا احتماال االنم...  نداره خبر ماجرا
 ... میده جلوه تقصیر بي خودشو

 :گفتم سماجت با
 فهمیده؟ کجا از بیژن مامان -

 :گفت بود اومده در لجش بدجور  که ضحي
ست از رو مو - شیا مي ما شم ولي!! ... ک شي مطمئن خوا  مي...  اومد خو  ب

ست میترا مامان با بیژن مامان...  موثقه؟ منبع که شو...  شده دو ...  بکن فکر
 علي   معشددوقه زماني یه که کسددي مامان با رفته علي دوسددت بهترین مامان

  اینجور...  کاهه زیر آب بیژن این سر زیر همه اینها البته...  شده دوست بوده
 ... بیاره اول دست خبرها  واسش که کرده خودش جاسوس مامانشو

 :گفت و خندید ریز ریز
شق - شم تخس همین عا شو اگه...  زبله خیلي...  بازیا ستاده مامان  تو دبو نفر

شمن   خونه شتیم خبر االن که د  فتهگ همه به میترا...  اومده تنها چرا میترا ندا
 رضا چون و ایران اومده بوده، شده تنگ عیدش شبها  و ایران برا  دلش چون

شته کار صاف بي...  نیومده دا شم بچه ان ست سپرده ها  بچه ات دو...  پرستار د
 هستي؟ مادر  جور چه تو آخه بگه نیست یکي...  رو کوچولو  
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 خبر    شبکه عج  مادرشوهر و شوهر و زن این که بودم مونده این کف تو
 درق این که بود عاطفه بي قدر چه میترا و!! بودن داده تشددکیل رو ا  گسددترده

 ... بود کرده رها هاشو بچه راحت
ها  یاد باره علي حرف تادم میترا در ته علي به میترا...  اف کارش بود گف  پیر اف

 ولي...  رفتم خطو ته تا داد خوندن نماز درباره که نظر  اون با وحاال! مردیه
 در.. . بود؟ شده شکل و سر این با میترا عاشق طور چه بود مقید  آدم که علي

سیدم هم ضحي از سوالو همین امید  نا نهایت ! داد جوابمو هم ضحي و پر
ست بیچاره علي ظاهرا شت مي بیژن کرد، مي هم دماغش تو د ست کف ذا  د

 !بود شده من نفع به بیژن ها  جاسوسي این البته! ... ضحي
 اجازه دانشددگاهي کدوم...  دوني مي بهتر که خودت...  خوب دختر آخه -

یده یان ریختي این دخترها که م گاه؟ ب ته...  دانشدد  فتر که وقتي از میترا الب
 ... گذاشت اثر روش بدجور  غرب فرهنگ...  شد بدتر هم آمریکا

 داد؟ ترجی  علي به رو رضا میترا که شد چي اصال -
 ار ک میترا شکل و سر به...  تر بند و قید بي هم بوده پولدارتر هم رضا چون -

 ... تر مهم همه از و بپوشدده لباس طور  چه میترا نبوده مهم براش...  نداشددته
 ... آمریکا عاشق که هم میترا...  بوده آمریکا عازم
صال...  دادم مي گوش ضحي حرفها  به و گرفتم مي گاز لبمو شو ا  مين فکر
 و مبشددنو جدید چیزها  و بیفته جال  اتفاقات اینقدر مهموني این تو کردم

 ... بشم رو روبه میترا با...  اینکه جالبتر
 :داد ادامه نفرت با ضحي

 ... انداخت روز این به مادربزرگو میترا همین اصال -
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 :گفتم و کردم نگاه ضحي به وحشت با
 میزني؟ حرفو این چرا چیه؟ منظورت -
 ... موافقم باهاش منم البته...  بیژنه حرف...  نیست من حرف این -
 چیه؟ جریان بگي میشه -

 :گفت حرص با و کوبید زمین رو پاشو ضحي
 گي مي هي هم بعد...  بزنه حرفشددو آدم نمید  امون اصددال...  سددارا وا  -

 ... دیگه غرغر تا هزار و بگو تر واض  چیه؟ جریان چیه؟ منظورت
 : گفتم انداختمو پایین سرمو شرمندگي با
 بگي؟ میشه حاال...  ببخشید -

 :گفت و کرد پوفي
 ... بودن فابریک رفیق مادربزرگ و علي ظاهرا -
 و گرفت اش خنده هم ضحي...  خنده زیر زدم پقي و کردم تعج  تعبیرش از

 :گفت
 یدهد قبال خودمم و کنه مي تعریف بیژن که اینجور...  میگم راسددت کن باور -

مدیگرو خیلي بودم گاه...  داشددتن دوسدددت ه  رو علي که نکن االنش به ن
سه شنا سو هیچ درواقع...  نمی سه تونه نمي ک شنا  چه مهمیفه وقتي طفلک...  ب

صه خیلي افتاده علي برا  اتفاقي صوص به...  خوره مي غ  از گهدی یکي که خ
 داده وننش بهش رو میترا علي، که کسي اولین...  بود شده میترا درگیر هاشم نوه

صي   عالقه خاطر به...  بوده مادربزرگ همین بوده،  علي به مادربزرگ که خا
شت، ست و بود جوون علي اما...  شد آب علي پا  به پا دا  اپ سر دوباره تون
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شه صوص به...  افتاد روز این به مادربزرگ ولي ب شو درد علي که خ س دلها  هوا
 نمي ازدواج وقت هیچ دیگه که بوده گفته مادربزرگ به...  گفته مي مادربزرگ

نه ...  بود مادربزرگ همین داد ازدواج به تن علي که هم دالیلي از یکي...  ک
ستان تو و بود بد خیلي حالش مادربزرگ موقع اون  هم ز چی تنها...  بود بیمار
 یه شد حاضر مادربزرگ خاطر به هم علي...  بوده علي ازدواج خواسته مي که

 این برا  تو که آورد شددانس خیلي علي درواقع...  بده انجام صددور  ازدواج
 ... گرفتي قرار راهش سر صور  ازدواج

 چمه؟ من مگه -
.. . خوبي هم خیلي برعکس...  دار  ایراد  تو که نبود این منظورم...  نه نه -

 جورایي یه دروغي ازدواج این چون...  آورده شدددانس میگم که همینه واسددده
 رت حال سددر روز هر کرده ازدواج تو با وقتي از...  کرده راه روبه رو علي زندگي

شه روز از ست من حرف اینها...  قبل   ِعلي دل ور روز هر که بیژنه حرف...  نی
سات دار  کنم فکر...  خانوم؟؟ سارا علي با کرد  چیکار...  سا  رو علي اح

 ... میدیا قلقلک
 :گفتم و خندیدم

ست - سات نبودم بلد وقت هیچ من...  ضحي بردار د سا سرهارو اح  قلقلک پ
 ... بدم

 عیتواق که چیزهایي درگیر منو فکر و نده ادامه بحث این به دیگه اینکه برا 
 :گفتم نکنه، نداشتن،

 ؟ ببینمش تا مادربزرگ پیش نیاورد منو علي مدت این تو چرا -
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یل دو به کنم مي فکر من - که اول...  دل گ و گرفت آلزایمر مادربزرگ این  هدی
 هب تو کردن معرفي با که ترسددید مي هم علي نبود، یادش ماجراها این از چیز 
 یلدل...  بشدده بدتر حالش و بیاد یادش به گذشددته اتفاقات همسددرش، عنوان

 ... بوده تو نگران...  که اینه بود گفته بیژن به علي خود که هم دومش
 من؟ نگران -

 :گفت حرص با ضحي
 صددبر...  دیگه میگم دارم...  من حرف وسددط پرید  برهنه پا باز...  واااا  -

 ... باش داشته
 :داد ادامه ضحي و کردم ا  عذرخواهي

 ... بشه خبر با اش گذشته از تو که بوده این نگران علي -
 ا  دیگه کس گفت خواسددتگار  روز همون علي...  داشددتم خبر منکه ولي -

 ... بود زده حرف باهام میترا مورد در هم عروسي از بعد...  داره دوست رو
 و داد قورت دهنشددو آب...  من دهن به بود زده زل تردید و شدددک با ضددحي

 هب کرد شروع...  کرد مي نگاهم نداشتن، قرار و آروم که چشمهایي با همونجور
 انگار و کرد مي نگاه برشددو و دور...  کردن باز  هاش ناخن با و لبش جویدن

 :نگفت هذیون به کرد شروع هم آخرش... گشت مي گفتن برا  حرفي دنبال
...  دیگه میدوني پس...  خ ...  همین...  دیگه آره...  خ ...  دوني مي -

 ... بوده همین واسه
 دلم... لنگید مي کار جا  یه...  نداشددتم خوبي حس...  افتاد شددور به دلم

 خواد نمي که هسدت خبرهایي یه که میزد داد ضدحي رفتار...  میداد بد گواهي
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 ذشتهگ اگر بشم؟ خبر با اش گذشته از من که بوده نگران چرا علي...  بگه بهم
 چیز  هی...  نداره نگراني دیگه که گفته من به که بوده چیزهایي همین فقط اش

 این هب مادربزرگو که افتاده گذشددته تو بد  اتفاق یه که میزد داد مغزم تو مدام
 ... شدنشه برمال نگران علي و انداخته روز

 بود مشددخص کامال که ا  خنده با...  کرد عوض بحثو تابلو خیلي ضددحي
 :گفت نیست طبیعي

 ... کشیدم بیژن زبون زیر از...  راستي -
 :گفتم نشه ناراحت اینکه برا  بود، شده درگیر بدجور  فکرم اینکه با
 کشید ؟ زبونش زیر از چیو -
 :گفت هیجان با
 دونم نمي که گفتم من ، کردیم مي درسددت ذرت که موقع اون بود حواسددت -

 دیده؟ کجا تورو بیژن
 ... میشد جال  منم برا  داشت قضیه حاال...  کردم تایید سر با
 هم بعد و کردن سددرفه به کردن شددروع بیژن و علي دفعه یه بود حواسدددت -

 ؟ بدن جواب نخوان که کردن سرگرم ها ذرت با خودشونو
 :گفتم کردم مي تایید که همونجور

سم آره - ست مي انگار و مینداخت باال ابرو تو برا  هم بیژن...  بود حوا  خوا
 !ند  سوتي که بفهمونه بهت

 :گفت و کرد کوتاهي   خنده ضحي
 !بوده داده نشون بیژن به تورو علي -
 :گفتم تعج  با
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 چي؟ واسه کجا؟ میگي؟کي؟ جد  -
 ... کردن تعقیبت بیژن با ، گشتي برمي که کار سر از -

 ... ضحي به زدم زل باز دهن با...  شد گرد چشمهام
 میر ؟ کي با بفهمن خواسددتن مي...  کردن کارو این بارهم چندین ظاهرا -

 ... گرفتن آمارتو حسابي اینکه خالصه...  کني؟ مي چیکارها میر ؟ کجا
 چي؟   واسه آخه -

 :گفت و کرد بهم سفیهي اندر عاقل نگاه
 میاره؟ در دخترو یه آمار چي واسه پسر یه -

شون من که اتفاقاتي چه...  کردم نگاهش واج و هاج  سرمو!... بودم خبر بي از
 :گفتم و خاروندم

 نشدم؟ متوجه من طور چه کردن؟ تعقیبم ِکي -
 !نبود تعقی  اسمش دیگه که بشي متوجه تو بود قرار اگه -

 ودمنب من فقط پس...  بود خبر با ماجرا پیک و جیک از ضددحي که بود جال 
سه زندگیمو   همه که شت هم شیرین و گفتم مي شیرین وا ست کف میذا  د

 سيک دیگه...  به به...  ضحي به هم بیژن و گفته مي بیژن به هم علي...  آرمان
 فکر  دفعه یه... باشدده؟ نداشددته علي و من قرار و قول از خبر که بود مونده هم

 :گفتم و رسید ذهنم به
 کنم؟ مي کار کجا من دونه مي کجا از علي اصال...  راستي -

 :گفت و خاروند اشو چونه ضحي
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 ارک کجا فهمیده و کرده تعقیبت خونه از حتما...  خ  ولي...  میگیا راسددت -
 .کني مي

 تو کوبید حرص با ضددحي دفعه یه...  خاروندم امو چونه و دادم تکون سددر 
 :گفت و بازوم

 ... بده نجات میترا دست از رو علي و بکن فکر  یه نشده دیر تا -
 دفعه؟ یه شد چت...  دراومد جا از بازوم...  آیییي -
 چِـمه؟ بفهمي تا اونطرف به بنداز نگاه یه -

شون که جایي سبیده علي بازو  به میترا بازو ...  کردم نگاه رو میداد ن ! بود چ
 بي...  میکشه عق  خودشو داره علي کردم احساس! ...  صمیمیتي عج ... 

 :گفت دوباره ضحي...  زدم لبخند اختیار
 بیاره؟ درش چنگت از تا وایسي همینجا ماست عین خوا  مي -
 .برنمیاد من از کار  هیچ -
 چرا؟ آخه -
 زمهنو علي اگر...  ایم کاره هیچ تو و من...  بگیره تصددمیم خودش باید علي -

...  شهب خوشبخت تونه نمي ا  دیگه کس هیچ با وقت هیچ باشه میترا با دلش
قدر  بهش رو چیز  تونیم نمي ما...  باشددده ناالیقي دختر میترا که هم هرچ

  ... ِعلي زندگي این...  کنیم تحمیل
 سارا؟ چي تو پس -
 هم بچه یه من انگار" سارا چي تو پس" میگي همچین...  ضحي؟ خبرته چه -
به...  دارم علي از  تعهد  هیچ ما...  طوریه چه ما روابط میدوني خودت خو
 زندگي خودش برا  کي هر...  بود همین قرارمون هم اول از...  نداریم هم به
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نه مي قدر پس...  همین...  مشددترکه امون خونه فقط...  ک  منو   غصددده این
 ...نخور

 نکرد ؟ پیدا علي به ا  عالقه هیچ تو یعني -
 :گفتم کالفگي با
 ... ضحي خیال بي -
 نکن؟ فضولي ضحي که یعني این -
 احسدداسددي چه دونم نمي خودمم چون...  خیال بي میگم...  تو جون به نه -

 ... دونم نمي کن باور...  دارم
 ام هشون به دستي...  شد ساکت و داد تکون فهمیدن   نشونه به سر  ضحي

 :گفت و زد
 ...شد شروع برنامه -

 فردی به پسددرها از تا دوازده ده...  کردم نگاه رو روبه به و گرفتم باال رو سددرم
 ، لمهقاب یکي...  بود دسددتشددون چیز  یه کدوم هر و بودن ایسددتاده آتیش کنار
ستیکي دبه یکي شون ، پال ستیلي، قندون در تا دو یکی ستکان تا دو یکي اون ا  ا

کار در  یکي بلور، ته دهنش دم خود به بطر  یه یکي اون و بود گرف  نوشدددا
 ... بود دستشون کبریتي ترقه و فشفشه هم تاشون چند...  بود دستش

ستر گروه صدا  بعد، لحظه چند شاب بطر  که اوني اول...  شد بلند ارک  هنو
ستش صي ریتم با بود، د  سکوت همه...  بطر  دادن تکون به کرد شروع خا

...  شدمی شنیده خوبي به بطر  تو  نوشابه خوردن تکون صدا  و بودن کرده
 !!هبش پخش طرف همه به ها نوشابه و بترکه بطر  لحظه هر که بودم منتظر
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سر  اون، از بعد ستش قندون در که پ  صدا  و کوبید هم به هارو در  بود، د
 طرز به خودکار، در با که سددوتي صدددا  بعد، لحظه چند...  شددد ایجاد نازکي

شد، زده ا  هنرمندانه ضافه دیگه صداها  به می  اب زدن تنبک صدا ...  شد ا
 هب هم، همدیگه به ها اسددتکان خوردن جیلینگ جیلینگ وصدددا  دبه و قابلمه

ضافه مجموعه این سته آتیش دور که اونایي...  شد ا ش  هب کردن شروع بودن، ن
ست ست...  زدن د شت تا دو با که زدني د ست ریتم...  بود انگ شون د  ینا زدن
صله با ضربه تا دو اول که بود جور  شت چهارم و سوم   ضربه میزدن، فا  پ

 کلي مریت تقریبا...  محکمتر و بیشددتر   فاصددله با پنجم   ضددربه و هم سددر
 جورایي یه میزدن، مختلف ها  وسیله با که اونایي همه و بود همین هم آهنگ
 ... کردن مي دنبال ریتمو همین

شون   ایده از ست لبم رو  لبخند جالب ش شون ذوق با و ن . .. شدم خیره به
شتم ست خبر  ضحي از دیم اما بگم بهش چیز  که ضحي سمت برگ ...  نی
 :گفتم دلخور  با و کردم تعج 

 بفهمه آدم که کنه نمي اوهوني و ِاِهددددن یه حداقل...  دختره رفت کجا...  وا -
 ... بره خواد مي

 !کنه؟ اوهون و اهن که توالته مگه -
شتم...  پریدم جا از  این...  شدم مواجه علي خندون   چهره با و سمتش برگ

 ِکدي اصال!! ... WC این به بود داده گیر ...  میشدا چیزیش یه امش  هم علي
 !نشدم؟ متوجه من که شد بلند آتیش کنار از
 ... میده مزه بیشتر جور  این...  بقیه پیش آتیش کنار بریم بیا -
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 یژنب بازو  به که افتاد ضحي به چشمم...  افتادم راه علي همراه و زدم لبخند 
شت و بود داده لم شو زود...  بود زبلي عج ...  کرد مي نگاه آتیش به دا  خود

 برد تشودس علي! نداشت کار  بیژن به میترا حاال خوبه...  بیژن به بود رسونده
 :گفت و سرم پشت

 هست؟ اجازه -
 :گفتم گیجي با
 ا ؟ اجازه چه -

 :گفت و زد متعجبي لبخند
 دوني؟ نمي واقعا یعني -

 :گفتم و شدم تر گیج
 کني؟ چیکار خوا  مي مگه -

 :گفت آرومي صدا  با و گوشم کنار آورد سرشو
 ...کنم ب*غ*لت خوام مي -
 داد سر بلند    خنده علي...  بهش زدم زل باز، دهن و شده گرد چشمها  با
 :گفت و
 ... ؟ کني مي نگام اینجور  چرا -
 :گفت و زد پیشونیم به آروم   ضربه تا دو اشاره انگشت با
 ترسید ؟ اینقدر که شیطون مخته تو فکر  چه -

 :گفتم خجالت با و گزیدم لبمو
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ها این...  علي - یه حرف نه...  میزني؟ چ بت جا  به نک گه چیز یه شددر  دی
 خورد ؟

ست...  داد تحویلم بلندتر    خنده شو د ست  موپهلو و کرد حلقه کمرم دور را
 :گفت و چسبوند خودش به
 ... دخترک بود این منظورم -

صال یعني...  نگفتم هیچي شد روم ا  که يمنحرف فکر اون با...  بزنم حرفي نمی
 یه میزدم حرفي هر داشددت، علي امشدد  که عجیبي سددرخوشددي و داشددتم من

 چي گوشش زیر میترا بفهمم داشتم دوست خیلي! کرد مي پیدا توش از چیز 
 ...موند باقي آرزو یه حد در فقط این...  خ  ولي خونده

ستیم بقیه کنار ش  گرانن اینکه بدون راحت خیلي علي!! ها شن رو  بار این و ن
سش شدن کثیف شه، لبا ست زمین رو  با ش  و ر و زدم باال مانتومو منم...  ن

 مکرد همراهیش منم و زدن دست بقیه همراه کرد شروع علي...  نشستم شلوارم
شم با...  شتم مي میترا دنبال چ صش آجر رو  آتیش طرف اون...  گ صو  مخ

 تصمیم.. . نبود بقیه به هم حواسش اصال و آتیش به بود شد خیره!! بود نشسته
 !ببرم لذت)!( زنده اجرا  این از تا بشم میترا خیال بي گرفتم

 :گفت نزدیکش اومد پسر وقتي زدو صدا رو پسر  علي
 چند...  اکبریتی...  نندازیا هارو بمبي...  آتیش تو بنداز تاشونو چند...  فرهاد -
 ... بنداز فشفشه هم تا
 ... چشمم رو...  آقا علي چشم -

مون ظه ه ح یز  یه ل یش تو کرد پرت چ ت ند و آ ظه چ ح عد ل ...  ب
 علي و کردن غرغر به کردن شروع و پریدن جا از همه...  ق تددددددددَـددددددددَر 
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...  بود کرده گل شددیطنتش ها تخس بچه مثل...  رفت مي ریسدده خنده از هم
شد باورم  بلد هم ها آزار  مردم این از مهربون و آروم و زیر سربه علي اون نمی
 !باشه

 مي هم سددر پشددت یکي یکي و آتیش تو انداخت هم با رو ترقه تا چند فرهاد
شون هبچ به ایوون تو از بزرگترها...  میزدن جیغ یکي یکي دخترها و ترکیدن  ها

...  کرد مي نگاه عمرش ها  ثمره به آرومي لبخند با مادربزرگ و خندیدن مي
شه تا چند ترقه، از بعد شف ... کرد گقشن خیلي رو آتیش که آتیش تو انداخت ف

 ... بود کرده درست جالبي   صحنه آتیش بین فشفشه ها  جرقه
 در چیز ...  بود دسددتش قابلمه که پسددر  اون سددراغ رفت و شددد بلند علي

 دیگه يیک...  نشست من کنار برگشت و گرفت ازش رو قابلمه و گفت گوشش
سرها، از شه تا چند پ شف شنش دونه دونه و چید آتیش دور تا دور زمیني، ف  ونرو

شن با همزمان...  کرد شه شدن رو شف  هب کرد شروع تند  ریتم با علي ها، ف
 ینزم رو  کردن ول بود دستشون چي هر پسرها،   همه و قابلمه با زدن تنبک

 ونتک میزد علي که تند  ریتم با هماهنگ پاهاشونو و دست...  وسط پریدن و
.. . رفتم مي ریسه خنده از داشتم...  میاوردن در پوستهارو سرخ ادا  و میدادن

 يجورای یه ریتمش...  میزد تنبک همچنان و خندید مي بلند صدا  با هم علي
 ... بود بندر  آهنگ مثل

شمم شک خنده شدت از دوباره که افتاد ضحي به چ  روون هاش گونه رو  ا
 نبیژ به و کردم دنبال رو ضددحي نگاه رد...  نبود بیژن از خبر ...  بود شدددده

 خواسددت مي مثال و مینداخت جفتک داشددت وحشددتناکي طرز به که رسددیدم
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.. . خندیدم بلند صددا  با و دادم دسدت از کنترلمو!! بر*ق*صده کوپتر  هلي
شت علي شاره سر با و کرد نگاه من به تعج  با و برگ .. . شد؟ چي که کرد ا
...  افتاد خنده به هم علي و کردم اشدداره بیژن به خندیدم مي که همونطور منم
 هارو خنده انفجار ، وحشتناک صدا  که بودیم خندیدن هوا  و حال تو همه

 ... شد قرمز سرمون باال  آسمون اون از بعد و کرد تبدیل جیغ به
 هک قشنگي باز  آتیش تماشا  محو و شد بلند آسمون سمت به سرها   همه

 خشپ هوا تو قرمز و آبي و سفید و زرد و سبز نورها ...  شدیم بود، افتاده راه به
شد شیدیم مي جیغ همه انفجار هر با...  کردن مي ایجاد مهیبي صدا  و می  ک

 گونه هم که بودم خندیده و بودم کرده باز دهنمو هیجان، شدددت از اونقدر... 
 !!خوره مي چاک داره لبم ها  گوشه کردم مي احساس هم کرد مي درد هام

 :میداد اخطار که شنیدم فرهادو داد صدا 
 ... نشین کر بگیرین گوشهاتونو -

شونو همه ستها شتن د شون رو  گذا شها  شده، خبر چه بفهمم اومدم تا و گو
 سیاه ليک به دیوار و کرد ایجاد وحشتناکي صدا  که کوبید دیوار به رو ا  ترقه
شیدم بلند  جیغ ترس، از...  شد ست کردم، فرو علي بازو  تو سرمو و ک  ینآ
 سرشو هک بود کبک عین دقیقا حرکتم...  صورتم رو  کشیدم و گرفتم رو علي

 نواو هم بقیه کنه مي فکر ، بینه نمي رو جایي خودش چون و کنه مي برف تو
 بودم ردهک قایم علي لباس و بازو تو سرمو منم! ... بشه قایم تونسته و بینن نمي
 :گفت و کرد حلقه دورم دستهاشو ، کشید زدن تنبک از دست علي... 

 ...ببینمت کن بلند سرتو...  سارا...  دیگه شد تموم...  ترسید ؟ -
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 بود خندان هم اش چهره که کردم نگاه علي به خجالت با و آوردم باال سددرمو
 ... نگران هم

ست چیز  - ستي مي اگه تو...  بود ترقه یه...  که نی  مي ارچیک جبهه بر  خوا
 کرد ؟

   همه که شدددم بقیه متوجه...  گفتا مي راسددت...  گرفت ام خنده حرفش از
شون س شم با و کردم جور و جمع خودمو...  بود ما به حوا شت میترا دنبال چ  مگ

 نشددون العملي عکس هیچ اینکه بدون...  کرد مي نگاهم نفرت و خشددم با... 
 :گفت علي...  چرخوندم ا  دیگه سمت به چشممو بدم،

 َپدریدن؟ کار تو بریم موافقین ها بچه -
 :گفت پسرها از یکي و کردن تایید همه

 ... دارم براتون جال  سورپرایز یه کنید صبر لحظه یه -
 کرد ودستش...  برگشت مشکي نایلون تا دو با و ساختمون تو رفت دوون دوون

 و رآوردد کوچولو ا  اسددتوانه پالسددتیکي قوطي یه توش از و نایلونها از یکي تو
 :گفت

 هم وقتي ... بگیرین فاصله هم آتیش از...  کنین خلوت آتیشو دور شین بلند -
 ... نکشین نفس باشه حواستون بپرین آتیش رو از خواین مي

... شددددیم بلند جاهامون از کم کم و کردیم نگاه همدیگه به تعج  با همه
شتیم دیوار کنار رو بود آتیش دور که آجرهایي صله آتیش از و گذا ...  فتیمگر فا

 :گفت فرهاد
 بد ؟ دستمون کار عید ش  نکني منفجرمون وقت یه برزو -
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 :گفت بود، برزو اسمش که پسر اون
 این؟ آماده...  خطره بي کبریت...  بابا نه -

 : گفتیم هم با همه
 ... ایم آماده-

 :گفت و کرد نگاهمون و کرد باز رو پالستیکي قوطي در برزو
 ارهد ضددرر...  نکشددینا نفس پرین مي آتیش رو  از وقتي...  میگم دارم بازم -

... 
 :گفت و آتیش باال  گرفت بود، توش قوطي که دستشو

- 1  ...2  ...3 ... 
 از سبز  دود و کرد خالي آتیش تو  بود، پودر جور یه که رو قوطي محتویات

 جیغ به کردیم شددروع هیجان با همه...  شددد پخش هوا تو و شددد بلند آتیش
شیدن ست و ک سرها...  زدن د ست بیژن...  زدن مي سوت هم پ  رو ضحي د

 :زد ادد برسه آتیش به اینکه از قبل و دوید آتیش سمت به سرعت با و گرفت
 ... نکشیا نفس ضحي -

 گشتندبر و پریدند سبز دودها  بین از و آتیش رو  از همدیگه با ضحي و بیژن
 :گفت ضحي... 

 از من زرد  من، از تو سرخي...  بخونم مخصوصشو شعر دارم دوست من -
 ... نمیشه که نکشیم نفس باشه قرار اگه...  تو

 :گفت برزو
 حال دودها این با دور یه...  باش داشددته صددبر...  دارم فکرهایي اونم واسدده -

 ... ها میشه تموم دودش االن بپرین باشین زود...  بعد تا کنین
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یدن و افتادن تکاپو به همه حرفش این با  و ر از تند و تند و آتیش سددمت دو
 گاهن بقیه به باز نیش با همچنان من و شددد تموم سددبز دود...  پریدن مي آتیش

 :گفت گوشم کنار علي...  کردم مي
 بپر ؟ خوا  نمي -

 : گفتم میگم، دارم چي باشه حواسم اینکه بدون و کردم نگاهش
 ... نمیده مزه که تنهایي -

 :گفت و زد غمگیني لبخند علي
 ندار ؟ قبول منو که یعني این -

 نباید...  کنه؟ مي برداشددت دیگه جور یه این میگم چي هر من چرا... بابا ا 
 بدم ازش واقعا که کنه فکر بار این و کنه برداشددت اشددتباه دوباره میدادم اجازه

 " :نمنز گند باز کن کمک خدایا" گفتم دلم تو و کشیدم عمیقي نفس...  میاد
 ... نبود این منظورم -

 با کردم مي باز  شددالم ها  ریشدده با که همونجور و پایین انداختم سددرمو
 :گفتم خجالت

. .. کني همراهیم کنم درخواست ازت م*س*تقیم غیر خواستم مي سرم خیر -
 میشي؟ متوجه اشتباه حرفهامو همیشه تو که چیه من تقصیر

 که چیز  همون جز ا  دیگه برداشدددت هیچ که ا  جمله یه...  گفتم باالخره
 پایین سرم منم...  گفت نمي هیچي و بود ساکت علي...  نبود توش بودم گفته
 و صداش لحن...  شنیدم گوشم کنار صداشو...  کنم نگاهش نمیشد روم و بود

 !کرد مور مور تنمو حرفش،
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 ... وگرنه شلوغه خیلي برمون و دور آورد  شانس -
شهام  باال سرمو آروم آروم...  گفت؟ چي علي...  شنیدم؟ چي...  شد تیز گو

 زا...  رسید چشمهاش به نگاهم...  باشم شنیده درست نبودم مطمئن...  آوردم
شمهاش دیدن شمي هیچ تو رو نگاهي چنین حاال تا...  لرزید دلم چ  ندیده چ
 شددیطنت و خندید مي چشددمهاش...  کرد مي نگام عجی  خیلي...  بودم
ش ضرم...  بارید مي وناز سم حا .. . بودم نزده توهم دیگه دفعه این که بخورم ق
 فک...  زد مي تند تند قلبم...  کرد مي نگاه لبهام به م*س*تقیم داشددت علي

ستهام سهام...  بود کرده عرق د شت قلبم و بود شده کوتاه نف  هنمد تو میومد دا
 :گفت و گرفت دستش تو محکم دستمو علي... 

 ... کني حبس نفستو باشه یادت...  بپریم بریم -
 دها دو به رسیدن از قبل دویدن، به کردم شروع علي همراه و کردم تایید سر با

 اليخ آتیش تو دیگه قوطي یه برزو...  پریدم و کردم حبس نفسددمو رنگ، آبي
ضافه آبي دود به زرد، دود و کرد ستم همچنان...  شد ا ستها  تو د  علي گرم د
 :گفت هیجان با و داد دستم به فشار ...  بود

 بریم؟ -
 :گفتم زده ذوق

 ... بریم -
شو علي آخر،   لحظه و کردیم دویدن به شروع ستا  ... کرد قالب کمرم دور د

 غجی بسددته دهن با ، نره حلقم و ریه تو دود اینکه ترس از و شدددم معلق هوا تو
 کرد رد آتیش رو  از خودش با هم منو و پرید آتیش رو  از علي...  کشددیدم

 .... گذاشت زمین منو آتیشها طرف واون
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ست سوتو صدا  شمها  و شنیدم رو بقیه د  سنف!! شد گرد میترا و ضحي چ
 و گرفت دسددتمو علي...  علي به زدم زل و دادم بیرون صدددا با امو شددده حبس

 تو زدم زل ایسددتاد، وقتي...  ها بچه بقیه سددر پشددت کشددوند خودش با منو
 ... بده توضی  کارش خاطر به بودم منتظر...  چشمهاش

 علي نکنه...  آدم همه این جلو  اونم...  کرد علي که بود کار  چه دیگه این
 منظور  چه...  بگذرونه خوش باهام و کنه اسددتفاده سددوء ازم خواسددت مي

 هننشددسددت جونش میترا کنار ، پیش دقیقه دو همین مگه...  کارها این از داشددت
 کارهاش با چرا... میرسدده عشددقش به آقا و میگیره طالق داره که هم میترا بود؟

 ... میاره؟ روزم به چي داره که نبود حواسش چرا...  مینداخت؟ جونم به آتیش
 :گفت و کرد نگام شرمندگي با علي

 ... کن باور...  سارا خوام مي معذرت -
.. . خوام مي کننده قانع دلیل...  کني توجی  کارتو خوام نمي...  نگو هیچي -

 ... نیار گ*ن*ا*ه از بدتر عذر
 ینب دونه نمي کسي...  نیست درست بقیه جلو  اینجا؟ ؟ االن آخه...  سارا -
 بوده؟ قرار  و قول چه ما

 حالت و ام قیافه که بود حواسددمم ولي...  کردم مي نگاهش منتظر همچنان
 ... میدادم میترا این دست آتو نباید...  نباشه طلبکارانه بدنم
 :گفت خواهش با علي

 ... اینجاست میترا...  سارا -
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شیده نگاهم شت...  میترا سمت شد ک  دختره...  ما سمت میومد آروم آروم دا
 .. پررو  

 !بود علي پیراهن جی  رو  که شدم ا  دکمه با باز  مشغول و زدم لبخند 
 منظور؟ خ ؟ -

شمها  با علي ستم به نگاهي شده گرد چ  بود، شده آویزون اش دکمه از که د
 :گفت حیرت با و انداخت

 سارا؟ کني مي چیکار -
 اب بردم مي اش یقه سمت دستمو که همونجور!! گرفت لولیدن وجودم تو ِکدددرم
 :گفتم ا  موذیانه لبخند

 .طرف این میاد داره میترا -
 کدومه؟ میترا میدوني تو مگه -
 گرفتي؟ کم دست منو...  دونم مي که بله -

 :گفت و زد لبخند 
 ... دخترک نگرفتم کم دست رو تو وقت هیچ من -

 بهم يوقتهای یه...  شدم مي مشکوک هاش گفتن دخترک به داشتم کم کم دیگه
 اصيخ شرایط یه تو انگار" ... دخترک"  گفت مي وقتایي یه و" سارا"  گفت مي

 !!میشدم دخترک
 : گفتم و کردم نگاه چشمهاش تو کردم، مي صاف رو علي   یقه که همونطور

 ... بزنه حرف باهات بیاد خواد مي میترا کنم فکر -
 :گفت شیطنت با میترا درباره حرفم به توجه بي علي
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 رو  شدددالتو تونم مي منم گیر ، مي کشددتي من   یقه با دار  تو که االن -
 ... ریخته هم به پریدن موقع...  کنم؟ مرت  سرت
 :تگف عجله با علي که کنم مرت  شالمو خواستم و شد شل اش یقه از دستم

 ... برندار دستتو...  نیست؟ ما به حواسش میترا مگه...  اِ  اِ  اِ  -
 علي ،نداشت کردن صاف به نیاز  هیچ که علي   یقه به گرفتم دستمو دوباره

 :گفت و زد برام چشمکي
 ... اجازه با -

شو ست ست با...  شالم سمت برد د ست با و داد باال شالمو   لبه چپش د  د
 وشمگ کنار تا کشید موهام رو  از دستشو...  شال زیر فرستاد موهامو راستش،

 گردنم دور شددالمو و کشددید عمیقي نفس...  ام چونه زیر هم بعد و لپم رو  و
 که"  شددد خوب حاال" گفت مي داشددت...  کرد مرتبش ام سددینه رو  و تابوند

 :شد مزاحم میترا صدا 
 بپرم؟ آتیش رو  از کني کمکم میشه...  علدددددددددددددي -

 این منظورشم حتما باشه؟ پررو باید حد چه تا آدم...  اوفدددددددددددددددددددد
نه کولش که بود نه ردش آتیش از و ک گاهي علي! ک خت میترا به ن ندا  ترامی و ا

 :گفت
 ... بپرم باهاشون سخته...  بلنده کفشم   پاشنه -

 :گفت و انداخت صورتش به تفاوتي بي نگاه علي
 !!!بپوش بزرگو مادر ها  دمپایي برو -
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 و فتگ ایشدي میترا...  نخنده که گرفت گاز لبشدو علي ولي خنده زیر زدم پقي
 کردم کیف...  گرفت حالشو خوب خیلي...  شد خنک دلم...  شد دور ازمون

 :گفتم و ندم بروز احساساتمو نتونستم... 
 ... داد  جوابشو خوب خیلي...  گرم دمت...  ایول -

 :گفت و کرد نگاهم تعج  با علي
 میاد؟ بدت میترا از...  چي؟ برا  -

 :گفتم چندش با و گفتم ایشي
 ... میاد بدم که معلومه -
 :گفت و زد زل بهم شده گشاد چشمها  با
 میاد؟ بدت چي برا  -

 ادمی دفعه یه ولي حیاسددت بي و سددفید چشددم و پررو که بس از بگم خواسددتم
شم پررو  همین که اومد سیه حیا، بي  ِسفید چ شه علي که ک شق  موفک...  عا
 تهرف یادم...  بخور  حال ضد هستي خوشي اوج در وقتي بده چقدر...  بستم

! اش خونه تو فقط من و بود علي قل  تو میترا...  کجاسدددت میترا جایگاه بود
 ور میترا سارا؟ شده چت...  رقی ؟ نفهمیدم؟...  بود سرسختي رقی  عج 
شقي؟ رقی  اونم دوني؟ مي خودت رقی  شق هم تو یعني ع  شد ؟ علي عا

ته؟ کي...  نه...  نه...   دهنم تو حرف چرا زدم؟ حرفي چنین کي من...  گف
 ليع پیش میره میترا وقتي...  کني؟ فرار خودت از خوا  مي کي تا...  میذار 

 و کنه مي ضایع رو میترا علي وقتي ، خور  مي حرص و میزنه شور دلت تو و
هت علي وقتي کني، مي کیف تو گه ب لت و"  دخترک"  می  يوقت میره، قنج د
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نا ، کني نمي مخالفتي هیچ تو و کنه مي ب*غ*لت و میگیره دسددتتو  عنيی ای
 ... سارا باش روراست خودت با چي؟

 : گفتم و کردم علي به نگاهي
 ... کن فراموشش -

 ... نزد حرفي دیگه و انداخت بهم مشکوکي نگاه علي
 شکیلت دود اینکه جا  به بار این و ریخت مي پودر آتیش تو دوباره داشت برزو

شه، شد عوض رنگش آتیش ب سي و آبي و قرمز و سبز...  می  رو  از همه...  یا
 :خوندن مي بلند صدا  با و پریدن مي آتیش

 ... تو از من زرد ...  من از تو سرخي -
 علي! بیارن جا به رو سددنت که آتیش نزدیک اومدن مي داشددتن هم بزرگترها

 :گفت
 ... گردم مي بر االن من -

 ور مادربزرگ ایوون، تو برگشددت ویلچر یه با و سدداختمون طرف رفت سددریع
شت و کرد ب*غ*ل شت مادربزرگ...  ویلچر رو  گذا  و کرد نگاه رو علي برگ

سید سرشو شه؟ شناخته رو علي بود ممکن یعني...  ب*و*  رویلچ علي...  با
 دوون پسرها، از تا چند...  داد عبور ایوون   گوشه دار شی  سط  رو  از رو

 نش رو  چون...  کردن بلندش و گرفتن ویلچرو اطراف و سمتش رفتن دوون
 هم آتیش رو  از بود، هوا تو ویلچر که همونجور...  داد حرکتش شددد نمي ها

 !کردن ردش
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...  نباشدده آتیش نزدیک که ها درخت از یکي کنار گذاشددتن مادربزرگو ویلچر
مه نده مادربزرگ اطراف از ه  به چي دونم نمي که علي جز به شددددن پراک

شتش علي!  کرد مي نگاهش فقط هم مادربزرگ و گفت مي مادربزرگ  نم به پ
 شده جمع مادربزرگ چشمها  تو اشک که دیدم اما دیدم نمي صورتشو و بود
 دب*و*سی رو مادربزرگ دست و پیشوني......  بود کرده براق چشمهاشو و بود

 ... طرفم اومد و
 تو گریه از اثر  هیچ ولي نه یا کرده گریه بفهمم که چشددمهاش رو کردم زوم

 رسددید که من به! ... بود لبش رو  هم لبخند  و نبود صددورتش و چشددمها
 :پرسیدم

 شناختت؟ مادربزرگ -
 تو يخیل کردم احساس...  شد ساکت و داد تکون"  نه"    نشونه به سرشو فقط
شو...  فکره ستها  ینکها بدون...  آتیش به بود زده زل و کرده قالب سینه رو  د

 مهربون خیلي و گذاشددتم کمرش رو  دسددتمو کنم، مي چیکار دارم بفهمم
 :گفتم

 کم یه شاید...  میاره وجد به آدمو هیجانش...  بپر  آتیش رو  از خوا  مي -
 ... بشي آروم

 مي انگار کرد مي نگام جور ...  کرد نگاهم و چرخوند سددمتم به صددورتشددو
نه بهم مهمي حرف یه خواسدددت هاشددو...  حرفي؟ چه ولي بز  هم رو  پلک

شت شو...  گذا ست ستمو و زدم لبخند ...  کرد دراز سمتم به د ستش تو د  د
 : شد گم بقیه   همهمه تو صدامون و دویدن به کردیم شروع...  گذاشتم

 ... تو از من زرد ...  من از تو سرخي -
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...  دادن رضددایت آتیش کردن خاموش به و پریدند آتیش رو  از همه باالخره
 خاموش ور آتیش...  پیچید حیاط کل تو اسپند بو  و ریختن اسپند آتیش رو 

 ... شدن شام برا  تدارکات مشغول و کردن
 از داشت فاطمه...  زدم مي حرف فاطمه با و بودم نشسته ایوون تو  علي کنار
 تغنیم وقتو هم زهرا...  میگفت بودن، داده زهرا به عید برا  که نوروز  پیک

ستفاده نهایت آدم همه این بودن از و بود شمرده شو و برد مي رو ا  مي سوالها
سید شت...  پر شو تند و تند دا شه راحت عید تو  که کرد مي حل پیک ! ... با

 بودم که ابتدایي...  عید ها  پیک این با داشددتیم روزگار  چه...  بخیر یادش
 یبیني؟م کارتون نشستي که کرد  حل پیکتو...  سارا"  گفت مي همیشه مامانم

ستي که کرد  حل پیکتو...  سارا: " گفت مي شدم که بزرگتر" ...  ش  مي یلمف ن
 عوض يسینمای فیلم با کارتون جا  که بود این در جمله تفاوت تنها" ... بیني؟
 حاال !!کرد مي کوفتم تذکراتش با عیدو تعطیالت ، همچنان مامانم و بود شددده

 جایي یه به داشددته دوسددت و بوده مشددقم و درس نگران چقدر که فهمیدم مي
 ... میزده غر اینقدر که برسم

 صورتي خرگوش یه...  بود زهرا مداد  ِسر که ا  مزه با عروسک به افتاد نگاهم
 اب و کشیدم زهرا دست تو از مدادو و شدم خم هیجان با...  سفید ها  گوش با

 :گفتم ذوق
شق من...  نازهههه چقدر...  خدایااااا واااااا  - سک این عا  مدادیام سر عرو

... 
 :گفت مظلومانه خیلي...  کرد مي نگاه منو واج و هاج زهرا
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 ... انداختي خط پیکمو...  زندایي -
شي بس از...  انداختم پیکش به نگاهي ستش از مدادو و آوردم در باز  وح  د

 :گفتم شرمندگي با...  بود افتاده پیک وسط بزرگ خط یه کشیدم،
 ... کنم پاکش بده عزیزم ببخشید وا  ا  -

 اون ات که علي...  کنم پاک پیکشددو تا گرفتم کنشددو پاک و دادم بهش مدادشددو
 :گفت بود ساکت لحظه

 کرد ؟ ذوق اینقدر عروسک یه برا  -
 :گفتم و شدم زده هیجان دوباره

 ... میاد خوشم خیلي میذارن مداد سر که ها کوچولو عروسک این از -
 :گفتم و انداختم چین بینیمو

 ... دارن هیکل من برابر دو که ها گنده خرس اون از نه -
شو و خندید ریز علي ست و چپ به سر  !!چي؟ یعني این حاال...  داد تکون را

شغول سعود آقا که شدم پیک کردن پاک م  برا  ، ساختمون داخل به رو همه م
 .کرد دعوت شام صرف
 سددفره وسددط که چیز  اولین و بود شددده پهن بزرگي   سددفره سددالن، داخل

 که بود تازه ها  جعفر  بین شددده کباب ها  ماهي میداد، نشددون خودشددو
 راه ما لوچه و ل  از آب...  بود شده تزیین زیتون و خیارشور و لیمو با دورشون

ستم، ماهي ها  دیس از یکي نزدیک و افتاد ش ست کنارم هم علي ن ش  در و ن
 ... نشست علي اونطرف هم میترا ، ناباور  کمال

 دسددتشددو یکي کردم، مي احسدداس...  نمیومد در خونم زدن مي کارد که وا 
شته شار و گلوم بی  گذا شتن هوو فهمیدم مي حاال...  میده ف سیه چه دا .. . ح
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 اشددیمب هم پیش که بشددیم هوو هم با باید تو و من گفتم مي شددیرین به همیشدده
 که دوختم مي دهنمو میشددده، من هوو  میترا مثل یکي دونسددتم مي اگر ولي

 ... بود رفته بین از کلي به اشتهام...  نزنم زیاد  حرف
شید غذا من برا  علي شید برام کم یه غذایي هر از بازم...  ک سابي و ک  همب ح

 چند هر...  کشید غذا هم میترا برا  آخه...  نبودم خوشحال اصال اما...  رسید
 خوردم يم حرص داشتم بازم ولي نشد، من بشقاب رنگیني به میترا بشقاب که

 ذاغ هم دیگه آقا  و خانوم یه برا  داد، بهش رو میترا بشددقاب اینکه از بعد... 
 ... خودش برا  نفر آخرین و...  کشید

 ولي نه، ای کرده تعج  میترا رفتار از کسددي بفهمم که انداختم بقیه به نگاهي
 میترا به هنگا یه و کرد مي من به نگاه یه نگراني با که افتاد ضحي به چشمم فقط
 جل  یترام رفتار بقیه برا  و خبریم با قضیه از نفر چند ما فقط که اومد یادم... 

 ردهک رفتار عاد  بقیه جلو  اینکه برا  هم علي شدداید پس...  کنه نمي توجه
شه، شیده غذا میترا برا  با  شیدک غذا هم دیگه نفر دو اون برا  که بعدش...  ک

 میترا جا  هم ا  دیگه کس هر بده نشددون خواسددته مي جور  این شدداید... 
 رو يعل رفتار دار  که چه تو به اصال بابا ا ...  کرد مي براش کارو همین بود،

 غذاتو...  درگیر  خودت با همش امشدد  شددده مرگت چه کني؟ مي تحلیل
 ... باش نداشته کار  هم بقیه به بخور
قت حافظي و یده خدا مه و علي مادر و پدر با...  بود رسدد  محمود و فاط

 از تشددکر مشددغول و کرد خداحافظي مادربزرگ با علي...  کردیم خداحافظي
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 فشک تق و تق صدا  که ب*و*سیدم مي مادربزرگو داشتم...  شد بیژن مسعود
 :گفت و ایستاد علي کنار...  اعصابم رو رفت میترا ها 

 برسوني؟ منو میشه -
 :گفت تعج  با علي

 کجا؟ -
 :گفت خودش مخصوص   عشوه با هم میترا

 ... دیگه ام خونه -
 ندار ؟ وسیله مگه -
 آژانس با بخوام خطرناکه...  وقته دیر هم االن...  بودم اومده آژانس با...  نه -

 ... برم
 چه باز نبود معلوم...  شددده؟ خطرناک آژانس حاال تا کي از...  عمت جون آره

 ... داره ا  نقشه
صله مادربزرگ از شکر   بهونه به و گرفتم فا سعود از ت شون م  دمش نزدیک به

 لقهح کمرم دور و کرد دراز سمتم دستشو علي که بودم نرسیده بهشون هنوز... 
 ... کرد

سي چه این دونم نمي...  بردم لذت کارش از وجودم تمام با  دیدن با که بود ح
 به و باشدده من به علي توجه   همه خواسددت مي دلم...  بودم کرده پیدا میترا
ست مي دلم...  کنه محلي کم میترا شون میترا به خوا  زیزمع علي برا  که بدم ن

 يچ علي قل  تو واقعا دونست مي خدا فقط ولي...  نداره دوسش دیگه علي و
 ... گذره مي

 :گفت و رسید ضحي که کردم مي تشکر مسعود و بیژن از داشتم
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 !بگیرم؟ قرض اتونو دردونه عزیز دین مي اجازه لحظه یه...  آقا علي -
 امیتر حضور خاطر به بود مشخص کامال...  گرفت ام خنده و شد گرد چشمام

 بیهش خیلي ضحي...  افتادم شیرین یاد لحظه اون تو عجی ...  زده حرفو این
 ... بود شیرین
 تیز هامو گوش...  میده جواب جور  چه علي بدونم داشددتم دوسددت خیلي
 :بشنوم بهتر رو علي صدا  که کردم

 یه باش مواظ  پس" ...  دردونه عزیز"  میگي دار  خودت...  خانوم ضحي -
 داریم کار خونه بریم خوایم مي گردون برش هم زود...  نشدده کم سددرش از مو
... 

 منظور  چه علي آخه... شدم مي آب خجالت از داشتم...  گرفت گر تنم تمام
...  داریم؟ کار خونه بریم خوایم مي که چي یعني...  حرف؟ این از داشدددت
 و منحرفه فکرت که تویي...  نداره منظور  هیچ علي...  سددارا بکش خجالت

 ... کني مي شرمانه بي فکرها  همش
ستمو ضحي سعود و میترا و علي از کمي و گرفت د سعود...  شدیم دور م  و م

...  ودب اونها پیش حواسم تمام...  شدن تنها هم با میترا و علي و رفتن هم بیژن
 :گفت و پهلوم به زد ضحي

 ... نکن نگاه تابلو اینقدر -
 :گفت و شد شیطون صداش

 کار باهات چون خونه ببردت زود خواد مي دیگه حاال...  روشددن ما چشددم -
 داره؟
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 همون دوباره خواسددتم نمي و بودم شددده خالص خودم پلید افکار شددر از تازه
 : سرم تو بیاد ها فکر

 روش هم با شدد  خواسددته ازم علي رو طرحي یه...  نکن منحرف فکرها  -
 ... بده تحویل دیگه روز دو تا خواد مي کنیم کار

 طرا  کرد مي فکر دونسددت نمي کي هر...  بودم کرده هم سددر دروغي عج 
 :گفت سماجت با!! ... هواپیماییم

 طرحي؟ چه -
 :گفتم کالفه

... میگم؟ چي میشددي متوجه شددما...  طرحي چه بگم که هم فرض به حاال -
 ...چیه به چي فهمم مي زور به خودمم من

 و علي به چشددمي زیر که همونجور...  نگفت چیز  دیگه و داد تکون سددر 
 :گفتم کردم مي نگاه میترا

 اینجا؟ کشوند  منو بگي خواستي مي چي -
 دشبرسونی که شما به بندازه خودشو خواد مي میترا بگم خواستم مي...  آهان -

 ... ند  رو بهش باشه حواست...  خونه
 :گفتم و کردم پوفي

 خانوم...  داد  مي خبر دیگه سددال ده ذاشددتي مي...  نباشددي خسددته واقعا -
 ... مید  هشدار دار  تازه تو داد، هم آدرسش

 ... شد ساکت"  بابا ا "  گفتن با و رفت وا ضحي
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سي باهاش شین سمت رفتیم...  خداحافظي از بعد و کردم روب*و*  به...  ما
 و شددد آویزون علي بازو  از میترا رسددیدیم، شددني   محوطه به اینکه محض

 :گفت
 ... رفت راه درست نمیشه اینجا؟ ریختن چیه شنها این آخه...  وا  ا  -

 :گفت محکمي لحن با و انداخت میترا به متعجبي نگاه علي
 ؟ کني مي چیکار دار  هست حواست -

 :گفت و کشید بیرون میترا دست تو از بازوشو
 بر ؟ راه ها شن رو  کرد کمکت آژانس راننده هم میومد  که موقعي -

 علي از و کرد نازک چشددمي پشددت میترا...  نشددسددت لبم رو  عمیقي لبخند
 ... کرد حلقه من   شونه دور دستشو علي و گرفت فاصله

شین به سیدیم، که ما شینو گیر دزد علي ر شم میترا  و زد ما  جلو رد سفید، چ
 به ا  همسخر نیشخند با که میترا به خونسرد  نگاه علي!! نشست و کرد باز رو

 :گفت و سمتم گرفت رو سوییچ...  انداخت کرد، مي نگاه من
 ... بکشي زحمتشو تو اگر میشم ممنون -

قدر که آخ مه این از کردم کیف چ  من جور  این...  جمعیش حواس ه
شین تو جایگاهم شد میترا از باالتر ما ستن از هم میترا البته و می ش  علي نارک ن

 :گفتم و گرفتم رو سوییچ زدم، ا  شناسانه قدر لبخند! ... میشد محروم
 ... معرفتي با خیلي...  ممنونم -

 من این کنم، قبول نیسددتم حاضددر عنوان هیچ به...  نگفتم من آخرو   جمله
 حرف نم جا  به ا  دیگه کس یه" ...  معرفتي با خیلي" گفتم علي به که بودم
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 این واقعا...  کردم تعج  بود، شددده خارج دهنم از که حرفي از خودمم...  زد
 زدم؟؟؟ علي به حرفي چنین که بودم من

شو ، محبتي پر نگاه با علي ست شت ام شونه رو  د  نندهک دلگرم لحن با و گذا
 :گفت ا 

 ... توام طرف من...  باشه یادت این...  سارا -
 چه...  گرفت آروم دلم...  بخشددي آرامش   جمله چه...  کردم نگاش فقط

 خواسددت مي دلم...  باشددم داشددته علي مثل طرفدار  که بود شددیریني حس
شما  تو بزنم زل همونجور ...  بود شده شبي عج ...  کنم نگاش و علي چ

 !!بود حال ِاند علي...  بود حال ضد میترا که حال عین در
 :گفت و زد ام شونه به ا  دیگه دست علي

 ... شو سوار برو -
شت رفتم و کردم جور و جمع خودمو ستم فرمون پ ش س میترا   قیافه...  ن  مار

دق...  اومد کش د د  هم وآخرش کرد مي نگاه منو باز دهن با میترا...  کردم عش
 :گفت تمسخر  پر لحن با و داره نگه بسته دهنشو که نیاورد طاقت

 کني؟ رانندگي خوا  مي تو -
 داره؟ ایراد  -

 :گفت علي که بگه چیز  خواست و زد پوزخند 
 بگي؟ آدرسو خوا  نمي خانوم میترا -

شو دوباره بعد و شد ساکت لحظه چند...  گفت رو آدرس اکراه با میترا  به فک
 :گرفت کار
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ندگي علي دونم مي من که جایي تا -  همین برا ...  نداره قبول هارو زن ران
 تا کرد  التماسددش خیلي حتما...  نمیده خانوما دسددت ماشددینشددو وقت هیچ
 ... بده سوییچو بهت

 یدکش مي چي دستش از رضا بدبخت...  زنیکه این بود خطي هفت مار عج 
 رو  که علي به نگاهي آینه از بود؟ شددده عجوزه این چیه عاشددق علي آخه... 

 :گفت خونسرد  با...  انداختم بود نشسته عق  صندلي
شتم، رو عقیده این که موقع اون - ست که زني تنها دا  تو ،بودم دیده فرمونشو د

 ... شده عوض نظرم دیدم رو سارا رانندگي که وقتي از اما...  بود 
 مي م*ا*چ رو علي و عق  پریدم مي نبودم، فرمون پشدددت اگه خودم جان به

 طرف"  میگن وقتي فهمیدم مي حاال...  بود عروسددي دلم تو که وا ...  کردم
! ... بودم شددده کیف خر واقعا لحظه اون تو چون!! چي یعني"  شددده کیف خر

گه میترا مد جیکش دی ندون جواب چنین علي کردم نمي فکرشددو...  درنیو  د
 ... کاشت گل واقعا...  بده بهش شکني

 شیشه از سرشو شد، که پیاده...  بود برقرار سکوت اش خونه رسیدیم وقتي تا
 :گفت علي روبه و آورد داخل

 تو؟ نمیا ...  ممنونم -
 ا  گهدی حرکت هیچ اینکه بدون کرد نگاهش فقط...  کردم نگاه علي به آینه از

 دنشددنی جوابي که هم میترا...  نداد هم تشددکر زحمت خودش به حتي...  بکنه
 :گفت

 ... بخیر ش  -
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 مداو و شد پیاده علي...  اش خونه در سمت رفت و برد بیرون شیشه از سرشو
 صدا اب نفسشو علي...  داخل رفت و کرد باز کلید با درو میترا...  نشست جلو

 :گفت و داد بیرون
 ... شد تموم باالخره -

 :گفت و داد تحویلم قشنگي لبخند
 ... ام خسته بدجور  که خونه بریم -

 چهاردهم فصل
 ... تاک...  تیک...  تاک...  تیک

 االبصار و القلوب مقل  یا
ستم تو  رو قرآن صویر...  گرفتم د شت پرهام ت شمهام جلو  دا  مي جون چ

فت  اون تو خواسدددت نمي دلم اصددال...  بودم فرار  ازش که چیز ...  گر
 ...بیارم یاد به زندگیمو ها  حماقت لحظات،

 النهار و اللیل مدبر یا
شید مي انتظارمو آینده در چیز  چه...  بودم کرده بغض  يزندگ سرانجام...  ک

...  دمیوم چشمم به بیشتر روز به روز علي چرا...  رسید مي کجا به علي با من
 میفتادم؟ پرهام یاد اوقات بعضي هم هنوز چرا

 االحوال و الحول محول یا
 ... الفرج لولیک عجل الهم...  کردم دعا

 ... کن خیرمون به عاقبت...  خدایا
 ... برداریم قدم تو راه در کن کمکمون...  خدایا
 ... بده قرار عمرمون ها  سال بهترین از رو سال این...  خدایا
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 ... الحال احسن اال حالنا حول
 َمَع  ِان  ...  اومد چشددمم به صددفحه تو  که ا  آیه اولین...  کردم باز رو قرآن

 ... ُیسرا  ِالُعسر
شکهام ...  چکید قرآن رو  و خورد سر لبم کنار از...  ریخت هام گونه رو  ا

 نهمو با...  بود علي...  گرفتم باال سرمو...  شد ظاهر چشمم جلو  دستمالي
 و دلنشددین لحن با علي...  گرفتم دسددتمالو...  آرومش نگاه و مهربون لبخند
 :گفت آرومي

 ... بخند  سال تمام الله، شاء ان که بخند -
 ... زدم لبخند...  ب*و*سیدم و بستم رو قرآن...  کردم پاک اشکهامو

 :شنیدم مي رو میشد پخش تلویزیون از که تحویل سال برنامه صدا 
 ... تاک...  تیک...  تاک...  تیک

 ... مممممممممم بوووووووووووووووووومممممم
 ر  دیر ...  ر  ر  ر  دیر ...  ر  ر  ر  دیر ...  ر  ر  ر  دیر 

 ...ر 
 .... مباررررررررررک یک و نود و دسیص و هزار یک ساااال آغددااااز -

 ... کرد اعالم رو جدید سال شروع که بود تلویزیون مجر  صدا  این
 و من...  شدیم روب*و*سي مشغول و شدیم بلند سین هفت سفره دور از همه
 برادرها، و خواهر   همه میون در سددال یک...  بابام   خونه بودیم رفته علي
   خونه هم سددال یک ، بابا   خونه سددال یک...  شدددن مي جمع بابا   خونه
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 همسر، اسم به شخصي من کنار در که بود سالي اولین سال اون و! همسر پدر
 ...داشت قرار
 ب*و*سیدم دستشو و کردم روب*و*سي باهاش...  بابا سراغ رفتم همه از اول
 ... داد عید  بهم ا  نخورده تا اسکناس و کرد باز رو قرآن ال  بابا ... 

 عید  بهم قرآن ال  از بابا مثل و ب*و*سددید صددورتمو...  مامان طرف رفتم
شو...  سهیل سراغ رفتم... داد سیدم، صورت ست ب*و*  از و جیبش تو کرد د

 :گفتم تعج  با...  بهم داد و درآورد اسکناسي پولش، کیف تو 
 مید ؟ عید  چرا دیگه تو -

 :گفت و خندید
 ! شد  خانوم عروس که عیدیه اولین امسال چون -

 اون از بعد و بود آمنه بعد ...  شددددم رد و انداختم پایین خجالت با سددرمو
ست سبحان به آمنه از بعد...  سینا و سبحان سي و دادم د ...  کردم روب*و*

 فتمر و شدم رد کنارش از و انداختم پایین سرمو...  کشید لپمو و داد عید  بهم
 باهاش تا شدددم بلند پام   پنجه رو  و دادم دسددت باهاش...  سددینا سددمت

 ... عق  پریدم و کشیدم جیغي دفعه یه که کنم روب*و*سي
 راسدددت سددمت به سددرمو بهت با من و خنده زیر زدن بلند صددددا  با همه

شمک بهم ا  موذیانه لبخند با که کردم نگاه سینا به و چرخوندم  تو.. . میزد چ
 جاشونو علي و سینا کردم، مي روب*و*سي سبحان، با من که ا  لحظه همون

نده سدددانتیمتر پنج فقط و بودن کرده عوض هم با  رو علي من تا بود مو
 !!ب *و*سم
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...  دنخندی مي هم بقیه و سینا به نگاه یه و کردم مي علي به نگاه یه ناباور  با
 :گفت و داد هلم سینا

 حاال...  ها شددوهرته...  نامحرمه انگار عق  پر  مي همچین...  تو؟ چته -
به  مي جور  این چرا...  کنین مي ب*و*س رو همدیگه بار صدددد روز  خو
 ... داره گ*ن*ا*ه جلو برو کني؟

 ببینن خواسددتن مي و کردن مي نگاهم منتظر همه...  علي سددمت داد هل منو
سش باالخره ست مي دلم چقدر! ... نه یا کنم مي ب*و*  و سینا سراغ برم خوا

خه فکر بي   پسددره...  بزنمش خوره مي تا قدر چرا آ  و شددرم بي و پررو این
 ببینه زنشددو اگه هم راه چهار سددر که خودشددن مثل همه کرده فکر...  حیاسددت
 و خاروند گردنشو پشت...  کردم نگاه علي به چپ چپ! ... کنه مي م*ا*چش

 !! "کني مي نگاه چپ چپ چرا ؟ چه من به"  که یعني انداخت باال اشو شونه
 اخم با مامان...  بود شددده مشددکوک هاشددون نگاه...  کردم نگاه بقیه به دوباره

 :تگف خوني ل  با و شد غلیظتر اخمش افتاد، بهش نگاهم تا و کرد مي نگام
 قهرین؟ نکنه -

 نداشتم ا  چاره دیگه...  شدم مي بدبخت کرد مي شک مامان اگه...  وا  ا 
 خارج تنش پر حالت اون از رو جو اینکه برا  و کردم ا  خنده...  اینکه جز

 :گفتم شوخي لحن با کنم،
 که هم جور  این...  راحتین خیلي شددماها که چیه من تقصددیر خ  بابا ا  -

 فیلم دارین مگه...  بشددم نزدیکش نمیشدده روم اصددال ، من به زدین زل شددماها
 ... بینین مي سینمایي
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 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس هم بعد
 میشین؟ راضي کافیه؟ ب*و*س یه -

 ب*و*سددش خواسددتم تا و رسددوندم بهش خودمو کوتاه قدم تا چند با هم بعد
 ... شد ظاهر چشمم جلو سرمداد  عروسک عالمه یه دفعه یه کنم،
 :گفتم هیجان با و شدم شوکه

 بوده؟ کجا اینا...  من خدا  واااا  -
 مدادهارو رو  ها  عروسک و میداد تکون هوا تو مدادهارو که همونجور علي
 :گفت ر*ق*صوند مي

 ... عیدیته اینا -
 فرهفر یکیشون...  کردم نگاه ها عروسک به ذوق با...  باال انداخت ابروهاشو و

 بودن قرمز رهفرف ها  پره و بود سبز فرفره وسط که بود کوچولویي پالستیکي  
 مونيه شبیه درست ، سفید ها  گوش با بود صورتي خرگوش یه یکي اون... 
شت زهرا که  ردپیرم یه هم آخر  و بود تپل و گرد سبز خرس یه یکي اون...  دا

 ... بودن ایستاده هوا رو  سی  که سفید دراز موها  با کوچولو پالستیکي
 و زدم چنگ دسددتش از مدادهارو خندیدم مي و کردم مي ذوق که همونجور

 !!ب*غ*لش پریدم
 :زدم داد همونطور و هوا تو گرفتم پاهامو و کردم قالب گردنش دور دستهامو

 ... گرفتم که بود ا  عید  بهترین این...  خوشکلن خیلي...  علي ممنونم -
 غلطي چه فهمیدم تازه شدددد، حلقه کمرم دور علي دسددتها  اینکه محض به

 !!کردم
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ضعیت بتونم تا شدم ساکت ستهام...  کنم تحلیل رو و  لقهح علي گردن دور د
 ارکن ام چونه و بود چسبیده سرش چپ طرف به سرم، راست طرف بودن، شده

 و ودب چسددبیده اش سددینه به بدنم...  بود گرفته قرار اش شددونه رو  گردنش،
 دستها ...  بودم شده آویزون گردنش از درواقع و بودم کرده خم زانو از پاهامم

شته نگه منو و بود شده محکم کمرم دور علي  رو  هم علي   چونه...  بود دا
ست   شونه شو نفس و بود من را سر  رو  از حتي ها  کردم مي حس هم رو

... 
ر علي ب*غ*ل تو از خودمو آروم...  بود شددده ایجاد عجیبي سددکوت  دادم سددُ

خه...  پایین نه کار چه این آ قا  میترا که حاال اونم کردم؟ من که بود ا  احم
 و یرهبگ طالق میترا اگه... میگذره چي علي فکر تو نیسدددت معلوم و برگشددته

.. . چیه؟ وسددط این من تکلیف کنه قبول هم علي و کنه ازدواج علي با بخواد
ستون یاد فیلش علي بگم...  بگم؟ چي ام خانواده به بیام  خواد مي و کرده هند

 یه هباالخر اتفاق این...  خ  ولي...  کنه؟ زندگي معشددوقش با بره بده، طالقم
 شددتندا من به تعهد  که علي...  میفتاد اتفاق این زود یا دیر... میفتاد روز 

 يول...  میشم آویزونش هي که خودمه تقصیر...  بود نداده من به قولي هیچ... 
 مي خودش سددمت به منو که کنه مي کار  یه اون...  نمیشددم آویزونش من

 سددمت به منو داره! خودش سددمت میکشدده میخو که آهنربایي مثل...  کشددونه
 هدیگ یکي با بره هم بعد و کنه عاشددقم علي نکنه...  خدایا...  میکشدده خودش

 ایدنب... زندگي؟ تو شددکسددت تا دو با من از میمونه باقي چي دیگه اونوقت... 
 میبر  خودت واسدده دار  خودت...  باز ؟ کدوم...  بده باز  منو علي بذارم
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 ولي... کرد نمي هم نگاهت حتي علي اول روزها  طوراون چه...  میدوز  و
 ،هیچ میگیره دسددتتم هیچ، میزنه حرفم باهات هیچ، کنه مي که نگاهت حاال
 چیزیش یه علي خدا به...  کنه مي هم ب*غ*لت آتیش رو  از پریدن موقع
ست چیز  یه که مطمئنم من...  شده سي یه هم علي حتما...  ه سا  دار  اح

... 
 خنده از همه دفعه یه! ... بود شددده قرمز کامال صددورتش...  کردم نگاه علي به

 :گفت سیما و کردم نگاهشون واج و هاج...  ترکیدن
 ! االنت به نه عق  پرید  جن مثل که موقع اون به نه -

 :گفت و کرد نوچي نوچ سهیل
 و عروسددک تا چهار با...  زد؟ گولت راحتي همین به...  برد  که آبرومونو -

 مداد؟؟
 ... خندیدن مي هم بقیه و میدادیم گوش زیر به سددر و سدداکت فقط علي و من

نداختم دسددتم   تو مدادها  به نگاهي گاه...  ا  علي...  زدم لبخند ناخودآ
 :گفت

 زنده درونش کودک هنوز که بده مگه...  میذارین؟ سددرش سددربه میاد دلتون -
 دلشو من بکشین؟ هم سارا دل خواین مي این مرده دل که خودتون...  ؟ است
 ... دارما الزم

 حرفها این...  داشت؟ مفهومي چه حرف این...  شدم خیره علي به باز دهن با
...  باشدده زده منظور بدون حرفهارو این علي که محاله...  نبود عاد  حرفها 

 ... باش داشته هوامو خودت خدایا...  چي؟ یعني ؟ میشه مگه آخه خدایا
 :داد ادامه و زد لبخند  کنم، مي نگاهش خیره دید که علي
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 ... از من مثال...  میاد خوشش چیز  یه از کسي هر خ  -
 :گفت خنده با علي و کردیم نگاه علي به همه...  شد ساکت لحظه چند

 !!میاد خوشم باز  فرفره -
 ا  فرفره به نگاهي...  سدرش پشدت هم ما و خندید قاه قاه خودش همه از اول
 رفرهف! ... بوده نخریده دلیل بي رو فرفره این پس...  انداختم بود مداد رو  که
 صددورت جلو  گرفتم راسددتم دسددت با و کردم جدا دیگه مدادها  بین از رو

ستاد، که فرفره...  شکفت گلش از گل علي و کردم فوتش علي،  فوتش علي ای
 :گفت ذوق با و کرد

 شددمردیم مي کرد مي فوت کي هر بچگیامون،...  میده کیف خیلي خدایي -
 طوالني و زورتر پر فوتش کي هر...  خوره مي تاب فرفره شددماره، چند تا ببینیم

 ! میشد اون مال فرفره خورد، مي تاب بیشتر فرفره و بود تر
 :گفتم هیجان با و خندیدم

 باز ؟ میا  -
 :گفت متعج  علي

 میگي؟ جد  -
 ... آره خ  -

 :گفتم و زدم کمرم به دستي
 یه...  رینبب من از اگه عمرا...  کنه فوت من، فوت از بیشتر تونه مي کي ببینم -

 ... میبره باد اتونو همه بکنم فوت
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 لحن با و گرفت شددسددتش و اشدداره انگشددت با بینیمو نوک...  خندید ریز علي
 :گفت خندوني و شوخ

 ... نیستي حرفا این مال -
 :گفت سبحان و خندیدن قاه قاه سبحان و سینا

 ... نیفت در جماعت مرد با...  جوجه برو -
 :گفت مامان که بگم چیز  خواستم

 ساعته هی...  بخونین ُکر  هم واسه بعد بخورین چیز  یه بشینین بیاین حاال -
 ... ایستادیم پا سر همه

 رفتگ دستم از رو فرفره علي و نشستیم همگي...  نشست نفر اولین خودش و
 :گفت و کرد ما به نگاهي... 

 میشمره؟ کي -
 :گفت زده ذوق خیلي آمنه

 ... میشمارم من -
 :گفت آمنه و آمنه سمت برگشت تعج  با سرها   همه

 ... حاله با خیلي...  کنم باز  دارم دوست منم...  مگه؟ چیه -
 با مه آمنه و بشدده تموم نفسددش که جایي تا کنه فوت نفس یه کي هر شددد قرار

شو ثانیه ساعت، شت که کرد فوت سینا همه از اول...  داره نگه ا  طول ثانیه ه
شید ست مي علي...  شد ثانیه هفت که کرد فوت سبحان بعد دور...  ک  خوا

 :گفت هیجان با مهناز که کنه فوت
 کنم؟ فوت من بدین -

 :گفت و خندید سینا
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یا...  کنین مي در به راه از مردمو زن طور چه ببین - یا...  خانومي ب  پیش ب
 ! شه بیشتر زورش کنیم فوت هم با بشین شوهرت

ست سینا پیش مهناز ش شید طول کردنش فوت ثانیه پنج و ن  همه مک کم...  ک
ستیم هم کنار زمین رو  دایره، شکل به و جلو اومدن ش  کیفش تو از آمنه...  ن

 !نوشت مي هم رکوردشون و نوشت رو همه اسم و درآورد کاغذ و خودکار
 :گفتم و خندیدم...  من به رسید عاقبت و چرخید مي دست به دست فرفره

 !نبردتون باد باشین مواظ  فقط -
 ستشد با بود، نشسته کنارم که علي کردن نگاه من به منتظر و زدن پوزخند همه
 :گفت و زد زانوم رو 

 ! کنیا مي چیکار ببینم -
 ... کردم فوت توانم تمام با و کردم باد حسابي لپهامو و شدم جوگیر

 هب و کشددیدم هیني! افتاد زمین رو  پشددت به و عق  شددد پرت علي دفعه یه
 :گفتم و برداشتم خیز سمتش

 شد؟ چت علي -
 ا صد با و شد منفجر دفعه یه!! لرزید مي هاش شونه و بود شده قرمز صورتش

 تازه نم و افتادن خنده به هم بقیه سرش پشت...  خندیدن به کرد شروع بلند 
 !!کرده پرتش من فوت  ِباد کرده، وانمود علي که افتاد دوزاریم

 حال خیلي حرکتش با...  خنده از کردم غش قراره، چه از ماجرا فهمیدم وقتي
 دمش شوکه لحظه یه واقعا و بده انجام کار  چنین نداشتم توقع اصال...  کردم

 ات کشددیدمش و گرفتم رو علي دسددت میرفتم، ریسدده خنده از که همونطور... 
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 معج چشمش تو  خنده شدت از که اشکهایي نشست، وقتي...  بشینه بتونه
ستها  و ریخت هاش گونه رو  بودن، شده شون اراده بي من د  خنده! کرد پاک

...  ادد فشار هم رو  هاشو پلک و شد تبدیل عمیقي لبخند به علي امون بي  
 :گفت سرخوشي لحن و هیجان با و رونش رو  زد دستشو

ست که سالي - ست بهارش از نکو  ینمن مهمون ناهارو که بیرون بریم...  پیدا
... 
 : یدادیمم گوش بود گذاشته علي که مالیمي آهنگ به و بودیم نشسته ماشین تو

 کنم ثابت نمیتونم چرا ولي دارم دوستت
 کنم خوابت نمیتونم ولي میخونم الالیي
 کني باور نمیتوني چرا منو داشتن دوست

 کني خاکستر دار  دوست شاید عشقو این آتیش
 خودم دل تو بمونه عشق همه این میخوا  شاید
 شدم عاشقت که نگم بهت دیگه میخواد دلت
 میفهمید  اینو کاشکي میدید  چشمام تو  کاش

 مید  نفس بهم تو که کنم ثابت چطور بگو
 بده فرصت بهم یکم بذار روم پیش راهي یه

 بده جرات بهم خودت شدن عاشقتر برا 
 بشه تابت بي لحظه هر عاشقت کرد  کار  یه

 بشه ثابت بهت شاید میدم بهت جونمو من
 بیار طاقت یکمي, تو داشتن برا  خواهشه یه همش اینا بیار طاقت

 بخوا  منو تو که روز  یه میرسه میدونم دارم دوستت
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 یارب طاقت یکمي بار یه همین واسه بذار جایي یه برام دلت از گوشه یه بیا
 بده فرصت بهم یکم بذار روم پیش راهي یه

 بده جرات بهم خودت شدن عاشقتر برا 
 بشه تابت بي لحظه هر عاشقت کرد  کار  یه

 بشه ثابت بهت شاید میدم بهت جونمو من
 يم نگاه روم روبه به فقط من...  کرد مي نگام و گشددت برمي بیگاه و گاه علي
 برمي من سددمت سددرشددو که دیدم مي چشددمم   گوشدده از راحتي به اما کردم

شمي زیر...  کنه مي نگام و گردونه شه مثل...  کردم نگاش چ شو آرنج همی  چپ
 اشو لقهح شصتش، انگشت و کوچیکه انگشت با...  بود گذاشته شیشه   لبه
 ره برا  آهنگ این انگار...  بود عجیبي سدکوت...  چرخوند مي انگشدتش تو

 ... نزدیک و دور ها  خاطره از پر...  بود مفهوم از پر دوتامون
 برا ...  بود سدداکت چنان هم علي اما اومد ا  دیگه آهنگ و شددد تموم آهنگ
 :گفتم بشکنم رو سکوت اینکه

 مادربزرگ؟ دیدن بود  نیاورده منو وقت هیچ چرا -
 نگام دوباره بعد لحظه چند...  شددد خیره رو روبه به دوباره و کرد بهم نگاهي

 :گفت گیجي با و کرد
 سارا؟ گفتي چیز  -

 :فتمگ و زدم لبخند ! گفتم چي من بود نشنیده اصال که بود فکر تو اینقدر
 نکني تصددادف وقت یه...  شددد ؟ غافل دنیا همه از که کني مي فکر چي به -

 ... کني ناقصمون
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 :گفت و انداخت بهم نگاهي گرد چشمها  با علي
 ... جونت از دور...  حرفیه چه این...  نکنه خدا -

 :گفت تعج  با علي و پرسیدم سوالمو دوباره و زدم لبخند 
 . دیگه مادربزرگ   خونه میریم داریم االن خ  -

 :گفتم و دادم تکون"  نه"    نشونه به سر 
ید میریم داریم که االن - یدو از غیر...  دیدني ع ند این تو چرا...  میگم ع  چ

 مادربزرگ؟ دیدن نبرد  منو ماهه
 :گفت و انداخت باال ا  شونه

 ... نداشت لزومي -
 :گفتم تعج  با
 نم...  داشددتنیه دوسددت هم خیلي...  فامیلتونه بزرگ اون...  چیه؟ منظورت -

 ... بودمش ندیده وقت هیچ
 :گفت و انداخت باال ا  شونه هم باز
 ... بگم جور  چه... آخه...  خ  -

 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند
ست حواس و هوش مادربزرگ اگر - سابي و در شت ح  مي سراغتو حتما ، دا

سفانه هم عقدمون روز چون... گرفت ستان تو متا  هر. ..ندید تورو و بود بیمار
 ... موند نمي یادش هم دید مي اگر چند

 مارستانبی تو مادربزرگ که گفت درست یکیو این...  افتادم ضحي حرفها  یاد
ست هم اینو...  بوده سش مادربزرگ که گفت را ست جاش سر حوا  ولي...  نی
 یفته؟ب گذشددته اتفاقات یاد من دیدن با مادربزرگ که اینه نگران که نگفت چرا
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 تنها میگفت بهم حسددي یه...  بدونم من نداره دوسدددت علي که اتفاقاتي... 
 ... نبوده عالقه یه فقط بوده میترا و علي بین که چیز 

 يفرق نرفتن و رفتن چون...  مادربزرگ دیدن نبردم رو تو خاطر همین به...  -
 ... کرد نمي

 شناسمش مي که من ولي نشناسه منو اون شاید...  کرد مي فرق که من برا  -
... 

 ... کرد نگاه رو به رو به دوباره و زد لبخند و انداخت بهم نگاهي
 ... ولي ممنون -
 :گفت ا  شرمنده لحن با
 ن؟م مادربزرگ دیدن بیا  که کردم مي درخواست تو از باید رویي چه با من -

شمام ستم علي به رو و چرخیدم صندلي رو ...  شد گرد چ ش  که جور ...  ن
 :گفتم تعج  با...  بود صندلي پشتي به پهلوم

 رویي؟؟ چه با که چیه منظورت -
 :گفت و کرد نگاه روش به رو به دوباره و...  ثانیه دو برا ...  کرد نگام فقط

 من کنار زندگیتو شدددد  حاضددر که کرد  لطف حقم در کافي   اندازه به -
 ا ه فامیل دیدن ، باشددم داشددته توقع که بود پررویي اوج دیگه...  کني خراب

 همراهیم دار  هم تو و دیدني عید بریم مجبوریم که االن همین...  بیا  منم
 ... ام شرمنده و ممنونتم واقعا...  کني مي

 مي من حق در لطفو همین دار  هم تو خ ...  کني؟ مي فکر طور این چرا -
 ها  فامیل دیدن دار  هم تو...  کرد  خراب من کنار زندگیتو هم تو...  کني
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سر تو برا  ام خانواده و من که اونقدر تازه...  میا  من شتیم درد  هیچ شما دا
 .پرروام خیلي که منم این پس... نداشتین من برا  دردسر 

 من به واقعا بابات خونه میریم وقتي...  راضددیم تو   خانواده تو بودن از من -
 خسددته باهاشددون بودن از من و دار  خونگرمي   خانواده...  میگذره خوش
 ... نمیشم

 :گفتم و خندیدم
 ... طور همین منم خ  -

 :گفتم و کردم فکر ... نگفت چیز  و زد لبخند
 مين کي هیچ رفتي؟ مي تنهایي بر  خواسددتي مي جا هر مدت این تو یعني -

 کو؟ خانومت پس گفت
گاه خت بهم دار  معني ن ندا فت ل  زیر و ا گاهشددو" ...  خانومم"  گ  ازم ن

 !زد لبخند و گرفت
شه سالي چه سال ب ...  میدم سوتي دارم سال تحویل   لحظه همون از...  ام

 ...بگذرونه خیر به خدا
 ... کجاست خانومم بپرسه بخواد کسي که نرفتم جایي مدت این تو من -

مه کردم احسددداس نه! کرد ادا خاصددي جور یه رو"  خانومم"    کل  امو چو
 :گفتم و خاروندم

 طور  چه پس...  دارین دوست رو همدیگه خیلي مادربزرگ و تو شنیدم من -
 دیدنش؟ نرفتي مدت همه این

 :گفت و خندید
 داده؟ بهت منو آمار کي -
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 :گفت دفعه یه بدم جواب بخوام اینکه از قبل
 تو پس...  کرد مي پچ پچ گوشدددت در چي ضددحي این میگم من...  اِ  اِ  اِ  -

 ... گفته بهت دونسته مي من از چي هر سور  چهارشنبه
 :گفت علي...  نگفتم چیز  و زدم لبخند

شو باید خانوم ضحي این - ساني روز به اطالعات  هک نداره خبر چون...  کنه ر
 ! مادربزرگ دیدن میرم هفته هر من

 :گفتم و شد تا چهار چشمهام
 نفهمیدم؟ من چرا پس ِکدي؟ هفته؟ هر -
 صب  جمعه هفته هر که پرسید  مي ازم اگر... دیدنش میرم صب  ها جمعه -

 ...میشد  متوجه ، میزنه غیبم کجا
 :گفت و زد زانوم رو  دستي

 دنمیا گیرت تر موثق من از منبع...  بپرس خودم از بدوني خوا  مي چي هر -
... 

 !خندید قاه قاه هم بعد
 کاش...  اشدده گذشددته از من شدددن خبر با نگران چرا بفهمم نتونسددتم بازم

 لحداق ولي...  کشیدم مي زبونش زیر از اونوقت...  نداشت آلزایمر مادربزرگ
 صب  ها جمعه اینکه...  شد حل علي،   درباره ذهنم تو  معماها  از یکي
 ... مادربزرگش   خونه میره که فهمیدم مي حاال و میره کجا علي
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سیدیم شین تو هم علي مادر و پدر...  مادربزرگ   خونه ر  که بودن محمود ما
شت شین...  اومدن مي ما سر پ  ساختمون داخل رفتیم و کردیم پارک هارو ما

... 
 تو  اومدند کردند، مي زندگي مادربزرگ با که راحله و زندایي و رسددول دایي

 سالن به مرفتی نو، سال تبریک و احوالپرسي و سالم از بعد و استقبالمون ایوون
 هدون...  بود نشددسددته ویلچر رو  سدداکت و آروم خیلي مادربزرگ...  پذیرایي

 علي پدر و مادر اول...  کردیم مي سددالم مادربزرگ به و رفتیم مي جلو دونه
 ... بودیم علي و من هم نفر آخرین و زهرا و فاطمه و محمود هم بعد و رفتن
 و آروم صدا  با و ب*و*سید سرمو...  ب*و*سیدم دستشو و کردم سالم بهش

 :گفت کشدار 
 ... شناسم نمي تورو من دخترم؟ هستي کي تو -

 بگم.. . کیه سارا میپرسه...  هستم سارا من بگم...  بگم باید چي دونستم نمي
 !باشم زنش که آرزومه کنه مي فکر خودش پیش علي هستم، علي زن
 تگف نمي هیچي و بود سدداکت هم علي...  بگم چي که بودم این دار و گیر تو

 ... رسید دادمون به راحله باالخره... 
  ِعلي زن...  ساراست این مادربزرگ -

 :گفت و انداخت بهم دقیقتر  نگاه مادربزرگ
 کیه؟ علي -

 :گفت راحله بازم
 عمه پسددر...  دیگه علي...  شددد ؟ بلند شددیطوني   دنده از بازم مادربزرگ -

 ... دخترتونه سلیمه...  سلیمه
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 :گفت و زد مادربزرگ   شونه به دستي...  کرد اشاره علي مادر به و
ته هر که کسددي بگي خوا  مي یعني مادربزرگ -  رو گردش بردت مي هف

 نمیشناسي؟
 رت راحت مادربزرگ تا جلوتر کشددیدش و گرفت رو علي کت   لبه هم بعد

 من هب هم بعد و شددد خیره علي به لحظه چند مادربزرگ...  ببینه رو علي بتونه
 :گفت و کرد نگاه

 هستي؟ کي گفتي تو -
 :گفتم اجبار به
 ... هستم علي همسر من -

 : وگفت داد نشون رو علي و آورد باال رو لرزونش دست مادربزرگ
 میگي؟ رو علي همین -

 :گفتم و آوردم پایین سرمو
 ... ایستاده جلوتون که هستم آقایي علي همین زن من...  مادربزرگ بله -
 مادربزرگ چشددم   گوشدده از اشددک بعد لحظه چند...  کردم اشدداره علي به و

 :گفت و شد سرازیر
 تویي؟ سارا پس -

 از خروار  زیر انگار...  شددده حس بي بدنم تمام کردم احسدداس...  کردم ی 
 ات هزار...  داشددت؟ مفهومي چه مادربزرگ حرف این....  بودم افتاده گیر برف

 که یعني اینا...  داشددت معني تا هزار مادربزرگ   گریه این...  داشددت مفهوم
 که یعني این...  بود نداده دسددت از کامل طور به اشددو حافظه هنوز مادربزرگ
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ست مي مادربزرگ شتد یادآور  به نیاز فقط و بیاره یاد به رو چیزهایي یه تون  ا
ید...  فت مي براش یکي با یاد یادش به تا گ یاز...  ب . .. داشدددت جرقه به ن

 به رو علي   گذشددته که یعني...  کرد گریه و شددناخت رو علي مادربزرگ
 نممک یعني...  که یعني این و"  تویي سددارا پس"  گفت مادربزرگ...  یادآورده

شه؟ گفته مادربزرگ برا  من از علي که بود  یه احتم...  طوره همین حتما...  با
باره نفر  چه و... شددناخته منو مادربزرگ که زده حرف مادربزرگ با من   در

 شانس ینبزرگتر این باشه؟ گفته مادربزرگ برا  من از میتونه علي از غیر کسي
شته مادربزرگ...  بودم من شت خاطر به رو گذ ستم مي من و دا  چیزو همه تون
 ... بشنوم مادربزرگ زبون از

 ودمخ با چیز  بدر سددیزده برا  که بود گفته علي مادر...  بود فروردین دوازده
ندارم مه خودش چون ، بر نه مي جور چیزو ه ...  بود مهربون قدر چه...  ک

سي اون حال به خوش شد علي زن که ک شد هم مامانش و می شوهرش می  مادر
 میشددده هم مامانش پس...  هسددتم علي زن من که حاضددر حال در ولي... 

شوهرم شوهر...  شوهر...  غریبي ها  واژه چه...  مادر شوهر...  مادر ...  پدر
 بررسددي ذهنم تو القاب این با رو علي   خانواده وقت هیچ...  شددوهر خواهر
 ... بودم نکرده

 ونتک هوا تو پاهامو و خوندم مي کتاب و بودم کشیده دراز تخت رو  شکم، به
 ام چونه گاه تکیه دسددتهامو و بودم گذاشددته تخت رو  هامو آرنج...  دادم مي

 پیرمرد یه سددرش و بود خریده برام علي که هم مدادهایي از یکي...  بودم کرده
شت، سفید سیخي سی  موها  با کوچولو ستم دا  متعال کتاب تو  و بود د

 هب شدددن وارد برا  علي وقتي که بودم خوندن کتاب غرق اونقدر...  میذاشددتم
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...  دادم ورود   اجازه بهش کنم جور و جمع خودمو اینکه بدون زد، در اتاقم،
 ... داره چیکار ببینم که گرفتم باال سرمو منم و کرد باز درو علي
شمش و کرد باز که درو شمهاش افتاد، من به چ  دوباره و ام یقه سمت رفت چ

باره...  کرد نگاه چشددمهام به باره...  یقه دو  و در هم بعد و...  چشددمهام دو
گاه دیوارو و در!! ... دیوار گاه از و کرد مي ن  با!  کرد مي پرهیز من به کردن ن

 :گفتم تعج 
 شده؟ چیز  -

 :گفت و کرد پا اون و پا این کمي
 ... بیا  هم تو دار  دوست اگه گفتم...  بیرون میرم دارم -

 از که رو کوچولوئه پیرمرد   شددده سددی  موها  که همونجور  و بسددتم کتابو
 :گفتم کشیدم مي ام چونه رو  بودن، پنبه جنس

 کجا؟ یعني بیرون -
 ور پیرمرده صورت و بودم شده کالفه...  کرد مي نگاه دیوارو درو همچنان علي

 :گفت عصبي و کرد بهم نگاهي علي...  میزدم لبهام به
 ... کارو این نکن -
 :گفتم گیجي با
 ... کارو کدوم -
 دسددتت داره پیرمرد سددرش که همین مداد همه اون بین دونسددتم مي اگه -

 ! خریدمش نمي اصال میگیر 
 :گفتم و کردم نگاهش تعج  با
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 داره؟ ایراد  چه مگه...  چي؟ برا  آخه -
 :گفت عصبي و داد تکون سر 

 برم؟ تنها یا میا  باالخره -
 ... نداد  جواب تو ولي بر  خوا  مي کجا پرسیدم من خ  -

 :گفت و کرد پوفي
ست اگه گفتم...  دارم قرار نفر یه با...  شاپ کافي برم خوام مي -  تو دار  دو

 ... نموني تنها که بیا  هم
 منه؟ موندن تنها نگران که شده چي حاال...  تنهام همیشه که من!! ...  حرفا چه
... 
 د ز زل چرا...  بیام؟ چي واسه من دیگه...  دار ؟ قرار نفر یه با نمیگي مگه -
 دیوار؟ و در به

 :گفت و انداخت بهم گذرایي نگاه
 ... کنم نگاه دیوار و در همون به بهتره حاضر حال در -
 خوبه؟ حالت تو...  وا -
 ... نکنم گمون -

 :گفت عصبانیت با و انداخت بهم نگاهي
 کاریه؟ چه دیگه این -
شیدم بلند  هین...  کردم نگاه خودم به  وزان دو تخت رو ...  پریدم جا از و ک

 ... بدنم جلو  گرفتم ضربدر  دستهامو و نشستم
 بند ات دو با بنفش تاپ یه...  کرد نمي نگام که بود چش علي فهمیدم مي حاال

 من هک هم اونجور...  بود باز ام سددینه رو  تا که هفتي   یقه و بود تنم باریک
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 آخر،   لحظه این و!! بود پیدا نافم تا سیما قول به بودم، کشیده دراز تخت رو 
 !!خاروندم مي مداد  سر عروسک   کله با امو سینه بین داشتم

 عق  خودمو کمي ترس از...  رسددوند بهم خودشددو بلند گام تا چند با علي
 از ور پیرمرده...  کشید بیرون دستم تو از مدادو و آورد جلو دستشو...  کشیدم
 :گفت کالفه و برگردوند بهم مدادو و کرد جدا سرش

 ... بخارون حاال -
سکو هم بعد شت عرو  مي بیرون که همونطور...  در سمت ورفت جیبش گذا

 :گفت رفت
ید!! گذشددته خوش پیرمرده این به چقدر روز دوازده این تو میدونه خدا -  با

 ... خریدم مي پیرزنشو
 :گفت در پشت از و هم به زد درو هم بعد

 ... گردم مي بر دیگه ساعت سه دو...  خداحافظ -
سته در به واج و هاج طور همون من و  بود دیوونه واقعا علي...  کردم مي نگاه ب

سک یه با بود رفتار  چه این...   مذکر کهاین خاطر به فقط اونم پالستیکي عرو
قه تو کردم مدادو چون علي یعني بود؟؟؟  حتي یعني...  شدددد؟ عصددبي ام ی

 !بود؟ شده حسودیش شایدم یا!! داشت غیرت هم عروسک یه به نسبت
 تیره نفشب تاپ اون با سددفیدم پوسددت...  کردم نگاه بود تنم که تاپي به دوباره

 هم علي یعني! بودم شددده دلبر خیلي خودم نظر به...  میومد چشددم به بیشددتر
سو همین شت؟ ح شکن خودم برا  و خندیدم هرهر...  دا  هم بعد!! انداختم ب
 :گفتم خودمو   کله پس زدم یکي
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 هم دمت با زمین تو بر  شددي آب اینکه عوض...  حیا بي بکش خجالت -
 شکني؟ مي گردو دار 

 :گفتم وجدانم به و گذاشتم ل  ها بچه مثل
 ... شوهرمه...  نیست که نامحرم...  بکنیم حالمونو بذار...  دیگه نده گیر -
 !!خندیدم هرهر باز و

 و بودم کرده خاموش المپو تازه...  برگشددت علي که بود یازده سدداعت حدود
شت اومد...  شدم مي خوابیدن مهیا  صمیم یهو...  زد در به ا  تقه و در پ  ت
 االب بینیم رو  تا رو پتو و بسددتم چشددمامو...  بزنم خواب به خودمو گرفتم

 ... کشیدم
 :گفت در پشت از ندادم جواب وقتي و کرد صبر ثانیه چند علي

 خوابید ؟...  سارا -
 و زدم ندلبخ اختیار بي...  بشم بیدار ترسید مي که انگار...  بود آهسته صداش

 علي و شد باز آروم در بعد ثانیه چند...  نیومد صدایي دیگه... زدم کنار رو پتو
 ... داخل اومد

...  بود؟ علي سددر تو فکر  چه...  داخل؟ اومد چي برا ...  کردم وحشددت
شمهامو سته چ ضورشو اما بودم ب شو نفس صدا ...  کردم مي حس ح  مي ها

 رو  تخت کنار کردم حس...  شدددن مي تر نزدیک لحظه به لحظه که شددنیدم
 ... فهمیدم مي حضورشو سنگیني...  نشست زمین
 شنوهب صداشو هم علي ترسیدم مي که کوبید مي ام سینه تو محکم اونقدر قلبم
 علي که فهمیدم مي باید...  نکشم جیغ که بودم گرفته خودمو جلو  زور به... 
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 نکنه. .. علي نکنه...  علي مچ گرفتن برا  بود وقت بهترین...  داره قصد  چه
 ... کشیدم درون از آهي...  باشم نفهمیده من و باشه کرده استفاده سوء ازم

 لبها  اون از بعد و...  خورد صددورتم به نفسددهاش گرمي بعد، لحظه چند
 ... نشست پیشونیم رو  گرمش

 وت سددیلي یه و شددم بلند گفت، مي وجودم تو چیز  یه...  داشددتم عجیبي حال
سه این کاش ا  که میزد فریاد مدام ا  دیگه حس یه اما بزنم صورتش  ب*و*

 جام سددر حرکت بي من و شددد پیروز دوم حس عاقبت و...  باشدده تر طوالني
سه تا موندم شو ب*و* سه اما کنم تجربه ا شید طول هم ثانیه یک ب*و* .. . نک
 ... گرم و مهربون حال عین در و کوتاه خیلي

 :گفت ل  زیر و کرد مرت  بدنم رو  رو پتو علي
 ... بود  اومده باهام کاش -

??? 
 سدداعت به نگاهي...  شدددم بیدار خواب از زد اتاق در به که علي   ضددربه با

 ليع به و اومدم بیرون اتاق از...  صب  نماز وقت و بود دقیقه ده و پنج...  کردم
 ... کردم سالم

 .ماهت رو  به سالم -
 از ... شددنیدم مي که بود سددیزدهم بار دقیقا که بود ا  جمله این...  زدم لبخند

 گفته جور  این که روز اولین...  گفت مي بهم همینو صدب  روز هر سدال اول
ج  با بود گاش تع یده علي...  بودم کرده ن ند ته و بود خ  مدل این"  بود گف
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شیم تر جدید کم یه هم ما شده جدید سال...  جدیده  سیزده از بعد حاال و!" ب
 :بگم و بزنم لبخند جوابش در که بودم کرده عادت دیگه روز

 !مریخت رو  به سالم -
 و " خوابالو خانوم زمین نخور  پله راه تو بپا"  میگفت و خندید مي هم علي و

 !دسشویي سمت میرفتم ا  دیگه جواب بي هم من
...  شدددم بدر سددیزده برا  شدددن آماده مشددغول و نخوابیدم دیگه نماز از بعد

 هترینب گردش برا ...  مشکي مقنعه و شلوار با پوشیدم رنگي ا  قهوه مانتو 
شش ست که مقنعه با بود راحت و ساده شلوار مانتو یه پو ش گیر پا و د ...  هنبا

 و مینداختم ام شددونه رو  کج که کرمي کوچیک کیف و کرمي اسددپرت کفش
 زور به هآین و آفتاب ضددد کرم موبایل، آفتابي، عینک پول، کیف ، مدارکم توش

 مدل...  شدم منصرف ولي بردارم هم رو فامیل و اسم بساط خواستم. میشد جا
 ... کنم کوفتم گردشو و بدم آزار خودمو گذشته یادآور  با نمیخواست

 ما با هم علي   خانواده که تفاوت این با بودیم هم با همه سددال هر مثل بازم
شو و پدر علي، پدر   خونه بریم اول بود قرار.  بودن  از بعد و کنیم سوار مادر

 نیسدددان خواسدددت مي هم آقا محمود...  بابام   خونه بریم هم با همه اونجا
 ... پشتش بذاریم وسایلو که بگیره همکارشو

 چي هر ... بردارم خودم با چي تفریحي وسیله ببینم تا چرخیدم اتاق دور کمي
 رمتنف چیز همه از داشددتم دیگه...  مینداخت پرهام یاد منو بردارم خواسددتم مي

 ... میشدم
 کالتش و میوه کمي با برداشتم رو عید ها  آجیل از کمي و آشپزخونه تو رفتم

 برا  زد سددرم به...  کردم دم چایي و کردم روشددن هم سددماور...  شددیریني و
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 تساع برا  قرارمون...  شدم کار به دست سریع و کنم درست املت صبحونه
 ذاروغ هم باید...  بود نیم و شش...  انداختم ساعتم به نگاهي بود، نیم و هفت

 خونه رسددوندیم مي سددریع خودمونو هم و خوردیم مي هم کردم مي درسددت
 ... باباش

ست شید طول دقیقه بی سک تو هم رو چا ...  شد آماده املت تا ک  مریخت فال
 هب بار چند...  اتاقش در دم رفتم...  نبود خبر  علي از اما چیدم هم رو میز... 
 افتاده تخت از علي...  شددددم داخل و کردم باز درو...  نداد جوابي اما زدم در

 !!زمین رو  بود خوابیده شکم به و بود
 فيخفی پف و خر...  گردوندم برش زحمت، به و سمتش رفتم و گرفت ام خنده

 : زدم صداش و دادم تکون بازوشو...  کرد مي
 اعتس علي...  منتظرن اینا بابات...  شدا دیر علي...  شو بلند علي...  علي -

  ... ِهفت
 تو خورد صدداف که داد تکون هوا تو چپشددو دسددت و پرید جا از علي دفعه یه

 امو چونه...  شد بلند آخم و ام چونه تو خورد محکم هم اش حلقه...  صورتم
 :گفتم عصبانیت با و دستم تو گرفتم

 ... میشي؟ بیدار اینجور  چرا...  شدم داغون...  خبرته چه -
 :گفت گیجي با و کرد نگام واج و هاج علي

 کني؟ مي چیکار اینجا تو -
 :گفتم طلبکارانه و زدم کمر به دستي
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 تهف ساعت مگه...  بیرون بکشم هفتم پادشاه خواب از رو جنابعالي اومدم -
 ... هفته ساعت االن نداریم؟ قرار نیم و

 :گفت و انداخت بود ام چونه به همچنان که دستم به نگاهي علي
 شده؟ چي -

 :گفتم و کردم پوفي
 !کردم جون نوش بخیر صب  برا  سیلي یه...  جنابعالیه کردن بیدار برکات از -

شمهاش علي ستمو که همونجور و شد گرد چ شت برمي ام چونه رو  از د  دا
 :گفت

 ... شده قرمز آخ آخ...  نبود حواسم ببخشید...  ام شرمنده واقعا -
 :گفتم و کشیدم بیرون دستش تو از دستمو

 ... شد دیرمون شو بلند...  میشه خوب نیست مهم -
 :گفت و شد بلند

 ... کنیم مي حرکت دیگه دقیقه پنج -
 :گفتم مند  گله با
 ... کردم درست صبحونه چي؟ صبحونه پس -

 :گفت و کرد نگام
 ... خوریم مي راه تو خ ...  دخترک ممنونم خیلي -

 !دسشویي سمت رفت هم بعد
شتم هم نون تا چند و ریختم کوچیکتر  ظرف تو هارو املت سهک تو  و بردا  ی

...  ماشدین تو بذاره علي تا چیدم حیاط در دم هارو وسدیله...  گذاشدتم نون  
 فکی و ِکددددرمي شرت تي و ا  قهوه لي شلوار با علي ، بعد دقیقه پنج دقیقا
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ش ، کنم مي نگاش تعج  با دید وقتي!! ... بود در دم سفید، کمر  شت  به وانگ
 :گفت و زد پیشونیم

 ؟ کنم ست تو با لباسمو نیستم بلد من کرد  فکر شیطونک -
 را ب که بود لباسددي ن  تو هنوز...  بگم؟ که داشددتم چي...  کردم نگاش فقط

 !!بودم کرده ست باهاش سور  چهارشنبه
 :گفت و صندوق تو چید هارو وسیله

 کدومه؟ امون صبحونه -
 :گفتم و بود توش هم املت ظرف که دادم نشون رو نون   کیسه

 ... اینه -
 ... بخوریم راه تو  تا ماشین داخل بیارش خ  -
 درو يعل...  گذاشتم ماشین عق  صندلي رو  رو صبحونه و کردم تایید سر با

 :گفت و شد ماشین سوار و کرد باز
 نمیشي؟ سوار چرا پس -
 ... میشم سوار بعد بیرون ببر ماشینو...  ببندم درو خوام مي -
 ... میشم شرمنده که اینجور  -
 دار ؟ رودروایسي من با هم هنوز تو...  بابا خیال بي...  حرفیه چه این -

 ... رفت بیرون در از ا  دیگه حرف بدون و کرد قشنگي   خنده
 :گفت و کرد حرکت شدم که سوار

 ... خوام مي صبحونه من -
 :گفتم تعج  با
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 االن؟ همین -
 چیه؟ مگه...  آره خ  -
 ... کني مي رانندگي دار  که االن -

 :گفت و زد چشمکي
 بگیر ؟ لقمه برام نمیشه خ  -

 :گفت علي...  بودم مونده حرکت بي طور همین! ... بگم چي بودم مونده
 ... خورم مي بعدا...  باشه -

قدر چرا...  دومون هر برا ...  گرفت دلم لت...  بودیم؟ دور هم از این  این ع
.. . من؟...  علي؟...  میترا؟...  پرهام؟...  بود؟ چي بود بینمون که ا  فاصددله

.. . پذیرش عدم از ترس...  بود ترس فاصله دلیل تنها...  نه...  قرارمون؟ و قول
 که ادمافت آهنگي یاد...  کي؟ تا ترس ولي...  نکنه قبولمون مقابل طرف اینکه
شینش تو  علي شت ما /  دهب فرصت بهم کم یه بذار روم پیش راهي یه...  گذا
 ... بده جرئت بهم خودت شدن عاشقتر برا 
 اولو قدم اون همیشددده...  بشددم عاشددقش که میداد بهم رو جرئت این علي

شت شت که بود اون هم حاال و...  برمیدا .. . کنم چیکار باید گفت مي بهم دا
صال...  ندم؟ انجامش من چرا پس  خوام مي من مگه بدم؟ انجامش باید چرا ا

شق شم علي عا  انجام حرکتي سبزهاش، چراغ و علي ها  دادن ن  این با که ب
 ... بدم؟
یا...  بزني پا و دسدددت برزخ این تو قراره کي تا سدددارا وا   نمیذار  چرا خدا

 دست با میگه که المثلي ضرب اون مصداق شدم واقعا چیه؟ احساسم بفهمم



wWw.Roman4u.iR  322 

 

 مخوا نمي بعد لحظه یه خوامش مي لحظه یه...  میکشدده پیش پا و میزنه پس
 !!ندارم احساسي و روحي تعادل که واقعا... 
   هکیس زیپ...  برداشتم رو صبحونه بساط عق ، صندلي رو  از و شدم خم
 و برداشددتم رو املت ظرف  ِدر...  شددد سددفره شددبیه کیسدده و کردم باز رو نون

 :گفت و کشید باال بینیشو علي...  شدم گرفتن لقمه مشغول
 دخترک؟ پختي چي...  به به -

 !!رکدخت گفت مي بهم کنه خرم خواست مي که وقتایي نکنه...  گرفت ام خنده
 :گفتم و گرفتم جلوش رو لقمه

 ...بفرما -
 :گفت اشتیاق با و کرد بهم نگاهي

ستت -  د ب انجام برام کارو این کردم نمي فکر...  ممنونم...  سارا نکنه درد د
... 

 :گفت داد قورتش اینکه از وبعد دهنش گذاشت و گرفت دستم از رو لقمه
 ؟ خوبه خیلي دستپختت دونستي مي -
 واقعا؟؟ -
 ... میشي پاس ولي نمیدم بیست بهت البته -
 :گفتم ناراحتي با و کردم نگاهش تعج  با
 میشم؟؟؟ پاس فقط -

 :گفت و زد ا  قهقهه علي
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 بدم بیسددت بهت بخوام اگر چون...  میدم هجده بهت...  بابا کردم شددوخي -
 ! بدم دو و بیست مامانت به باید اونوقت
 زما وقتي جور  این...  گفت مي واقعیتو که بود خوب...  دل ته از...  خندیدم
 کنه تعریف ازم فقط بخواد اینکه نه...  کردم مي باور تر راحت کرد مي تعریف

 يم واقعیتو کرد مي تعریف اگر یا کرد نمي تعریف یا...  بشددده خوش دلم که
 ... داشتم دوست که بود چیز  این و...  گفت

...  خوردیم و گرفتم لقمه دومون هر برا  من باباش،   خونه رسددیدیم وقتي تا
شت نگه باباش   خونه جلو ! درآوردیم هارو املت ته  در...  شدیم پیاده و دا

 و يعل پدر با...  بود نیسان پشت وسایل چیدن مشغول محمود و بود باز خونه
 که هم رو زهرا...  کردیم احوالپرسددي و سددالم محمود آقا و مامانش و فاطمه

 اسددپند با و خونه داخل رفت خانوم سددلیمه... ب*و*سددیدم بود، خواب گیج
 :گفت و چرخوند سرمون دور...  برگشت

 ... شه در به اتون سیزده الله انشاء...  اولتونه بدر سیزده -
 :گفت و ب*و*سید دومونو هر هم بعد

 مي چیز  یه...  گرفتم برات دخترو بهترین خودم آخرش جون علي دید  -
 یداپ برات جونو سددارا تا بود  منتظر...  میذاشددتي عی  همه رو  که دونسددتي

 ... بشین خوشبخت که الهي...  کنم
 :گفت و ب*و*سید سرمو

 کجا دیگه من وگرنه پسندید  رو علي که خداروشکر...  خودمي گل عروس -
 روش نهنتو و بمونه بسددته دهنش علي که کنم پیدا تو مثل جواهر  تونسددتم مي

 ... بذاره عی 
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 هم علي و من و دوخت مي و برید مي خودش برا  طور همین خانوم سددلیمه
 خانوم یمهسل که تعریفي همه این با البته! کردیم مي تنمون اعتراضي هیچ بدون

 !!میزد لبخند چرا دونم نمي رو علي ولي کردن مي آب قند دلم تو ، کرد من از
 جااون همه...  بابام خونه رفتیم و شدیم سوار همگي شد تموم که وسایل چیدن
 ... بود ماشین از پر کوچه تو و بودن شده جمع

سي همه با شتن همه...  کردیم احوالپر شونو دا سایل ساز  ها صندوق تو و  جا
 :گفت گوشم کنار علي...  کردن مي

 موافقي؟ سوار  وانت با -
 :گفتم و کردم نگاش تعج  با
 موافقم؟ چي چي با -
 ا ج به خودمون و کنیم خالي رو نیسان پشت موافقي...  دیگه سوار  وانت -

 نمي گهدی کني امتحان بار یه...  میده کیف خیلي کن باور بشددینیم؟ ها وسددیله
 ... بکني دل ازش توني

 ... نیسان پشت زنیم مي ی ...  سرده هوا ولي -
ست که پتو خ  - شو تا باش مطمئن...  دورمون میگیریم...  ه شنهاد  دمب پی

 ... میشن مشتر  همه
 :گفتم و کردم نیسان به نگاهي

 کني؟ چیکار خوا  مي رو وسیله همه این -
 ... دیگه ها  ماشین تو کنیم مي پخششون -
 میشه؟ چي خودت ماشین -
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 ... میرونه بابا -
 :گفتم و کردم فکر 

 ... قبوله -
 :گفت و شکفت گلش از گل

 ! گرم دمت -
 و گفت محمود آقا به علي...  نیسددان سددمت رفتم علي دنبال و گرفت ام خنده
 کم.. . کردیم پخش ها ماشددین بقیه بین هارو وسددیله! پذیرفت باز رو  با اونم

 :فتنگ تعج  با و کنه مي خالي رو نیسان داره علي که شدن متوجه هم بقیه کم
 کني؟ مي چیکار جون علي -
 :گفت و زد داد شیرین دفعه یه
 ... بگیریم جا بدو آرمان...  سوار  وانت...  جووووون آخ -

 :گفت و کرد باز پاهاشو و باال پرید و نیسان سمت دوید سرعت با هم بعد
 ... گرفتم جا برات بیا آرمان -

ست و باال پرید هم آرمان ش سر بیتا،...  شیرین کنار ن  ردک منان به رو منان، هم
 :گفت و
 ... داره کیف خیلي...  بریم؟ هم ما -

 :گفت و انداخت بهش خوشکلي نگاه منان
 ... نیست حرفي دار  دوست تو اگه -

شکر...  شدن سوار هم بعد سرش با منان که کردم خدارو شبخته هم ...  خو
 پر داره ماشددین که افتاد زاریم دو دفعه یه کردم مي خداروشددکر که همونجور

 :گفتم و نیسان سمت رفتم بدو بدو...  مونه نمي جا خودمون برا  و میشه
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 ... گرفتن جاهارو بدو علي -
 :گفت و خندید غش غش علي

 ... داره زیاد مشتر  گفتم دید  -
 :گفت سیما

 ... بیام خوام مي منم -
 :گفت مازیار

 ... نیستیا ستاره فکر...  خانومي خوره مي سرما بچه -
 :گفت مامانم...  کرد نگاه ستاره به ناراحتي با سیما

 ... میدارم نگهش من به بده رو بچه سیما -
 : گفت و کرد م*ا*چش مامانمو پرید سیما

 !! من جیگر بشم فدات الهي -
 ... شدن سوار هم مازیار و سیما و خندیدن همه

ستیم زوج تا چهار که شد جور  این و ش شت ن سان پ  محمود و فاطمه...  نی
 . بود خوابیده علي ماشین پشت هم زهرا و نشستن جلو

 خدا وا ...  رسیدن هم لعیا و پرهام میشد، سوار داشت علي که لحظه همون
 چشددمم جلو پرهام مسددیر کل خواد نمي دلم...  بذارم؟ دلم کجا  اینارو... 

شه شم و با شه کوفتم گرد شد سوار پرهام اگر که وا ...  ب شد باورم می  هک می
 ... نحسیه روز بدر سیزده

گاه  شوپلکها...  زد لبخند و کرد نگام فقط علي...  کردم علي به نگاهي ناخودآ
 محک خودتو...  باشن هم اونا بذار...  سارا نداره ایراد ...  داد فشار هم رو 
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 که نک ثابت...  کني نمي فکر پرهام به دیگه که کن ثابت خودت به...  بزن
 ... ندار  پرهام به حسي دیگه
 :گفت سیما

 کو؟ لیال پس -
 :گفت و خندید لعیا

 !! داره نگه برام مادرشوهرمو خدا -
 پشت انداخت سوزن جا  دیگه...  شدن سوار هم لعیا و پرهام...  زدم لبخند
 ... نشستن ماشین کف هم لعیا و پرهام که خصوص به...  نبود نیسان
 با همه!!... زدن سددوت و دسددت به کرد شددروع علي که بودیم نیفتاده راه هنوز

 :گفت هم علي و کردیم نگاش تعج 
 اهنگ منو و بشینین جور  همین قراره اگر...  من؟ به زدین زل چرا...  چتونه؟ -

 حال اهل دبای میشینه اینجا کي هر...  باشم گفته... ها پایین میندازمتون کنین،
شه ست...  با ست هم ها خانوم...  ر*ق*ص آقایون...  نره یادتون سوت و د  د

... 
 :گفت و زد چشمکي

 ! بدین انجام پتو زیر خواستین اگر هم برعکسش -
ست به کرد شروع آرمان همه، از اول و خندیدن همه شت و زدن د  هم سرش پ
 سددقف رو  و شددد بلند منان که دیدم تعج  کمال در...  کردن شددروع بقیه

شین شد باورم!! زدن بندر  به کرد شروع ما  هلا متانت همه اون با منان که نمی
 نهت پایین دادن قر به کرد شروع و شد بلند جاش از مازیار!!  باشه هم کارها این
سه خنده از هم ما!! اش سته که همونطور علي...  رفتیم مي ری ش  شونه بود، ن
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شو ست فقط پرهام و میداد تکون ها ست فقط که هم ها خانوم ما...  میزد د  د
 !!خندیدم مي و میزدیم

 :گفت و سقف رو  زد منان...  خندیدن مي و کردن مي نگاهمون هم بقیه
 ... کن حرکت...  تکمیله ظرفیت آقا -

 :شنیدم صدایي یه دفعه یه و افتاد راه محمود
 ... ددددددددددع بدَـددددددددددددددددددددد -

 یه و شددد باز دهنش دوباره...  برگشددتیم صدددا طرف به و شدددیم سدداکت همه
 : دیگه صدا 

 ... بدددددددددددددددع -
 ار ک شیرین داشت که بود پرهام بار این...  شدیم منفجر خنده از همه دفعه یه

 :گفت آرمان!! کرد مي
 !! شدیم هم گوسفند عمریه آخر خدا رو تو ببین -

! !بود برون عروس انگار...  میزدن بوق هم سر پشت و افتادن راه ها ماشین همه
 :گفت مازیار

 ... ماشین یه تو دوماد عروس تا شش...  زدیم مي گل ماشینو باید -
 :گفت و ماشین سقف رو زد علي

 ... بده اسپیکرو...  محمود -
سپیکر  فاطمه محمود، جا  به شه از ا ...  گرفت هم علي و فرستاد بیرون شی

 : کرد روشن اسپیکرو و درآورد جیبش از فلشي
 جونم به هات غصه بالت و درد
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 بمونم رات به چشم این از بیشتر نذار
 و زدن دست به کردیم شروع هم با همه و شد بلند هورا و سوت و جیغ صدا 
 : خوندن

 جونم به هات غصه بالت و درد
 بمونم رات به چشم این از بیشتر نذار
شو منان ست شت د  بهرو آهنگ با و دهنش جلو  گرفت میکروفون مثل و کرد م

 : خوند بیتا
 خونم مي عاشقونه مجنونم مجنونم
 تونم نمي من تو بي مجنونم مجنونم

 نفس...  داد تکون راسددت و چپ به خودش با و گرفت رو لعیا دسددتها  پرهام
شیدم عمیقي شم مطمئن تا ک شد باورم...  عادیه قلبم ضربان ب  نفس هی...  نمی

شه؟ یعني خدایا...  دیگه عمیق ستمو...  می شتم د ض تا گردنم رو  گذا  مونب
ضم...  بود عاد ...  کنم حس  رتشک خدایا...  بود نرفته باال...  بود عاد  نب

 ... کردم نگاه علي به برگشتم... 
 بشم آروم ذره یه تا مدستها تو دستهاتو بذار
 بشم مجنون ، مجنون مثل تا باش من لیلي
 به کرد شددروع راسددتش دسددت با و کرد حلقه ام شددونه دور چپشددو دسددت علي

 : خوند من به رو آهنگ با همزمان و زدن بشکن
 کنم پرپر هارو لحظه تنها، تو، بي نذار

 کنم سر من عزیزم تو بي رو دنیا روز دو
 :خوند مي چنان هم و میبرد خودش با هم و من و میشد خم راست و چپ به
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 شه آفتابي دوباره باز فردا بذار
 شه رویایي و روشن روزم و ش  تو با

 به هم با همزمان و رفتن موج به کردن شروع ما با همزمان هم آرمان و شیرین
 کم...  خوندیم مي آهنگ با و میزدیم دست همه...  میشدیم خم راست و چپ

 !!گذشت مي خوش بهم داشت کم
 همدیگه به رو زوجي دو هر...  خوندیم بلند صددددا  با آهنگ با همه بار این
 :خوندن مي
 جونم به هات غصه بالت و درد

 بمونم رات به چشم این از بیشتر نذار
 :وندخ بلند صدا  با و گرفت شیرین به رو دستهاشو شد، بلند جاش از آرمان

 نازنین ا  باش من ها  قصه شیرین
 نازنین ا  باش من عشق باغ گل تک

 يعل بار این...  گرفت دسددتش تو آرمانو دسددتها  و کرد غش خنده از شددیرین
 :خوند بلند من به رو و کرد باز هم از دستهاشو

 جونم به هات غصه بالت و درد
 بمونم رات به چشم این از بیشتر نذار

 :داد نشون خودشو دستهاش با
 خونم مي عاشقونه مجنونم مجنونم
 ... مجنونم مجنونم
 :گرفت من سمت رو اش اشاره انگشت
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 تونم نمي من تو بي
صال...  بودم شده خیره علي به باز دهن با ستم نمي ا  داره يعل که کنم باور تون

 منظور  چه علي آخه...  کنم چیکار دونسددتم نمي...  خونه مي من برا  اینو
شقانه کارها  این از ست مي عا شته تون شه دا  ومن که این جز...  که این جز با

 ... کنه عاشق هم
شت و شد تموم آهنگ  با هارو آهنگ علي انگار...  شد شروع بعد  سرش پ
 ...بود ریخته فلش رو  غرض و قصد

 دیدم لبخندتو که وقتي درست
 رسیدم آرزوم به لحظه همون

 بریزم تو پا  دنیامو بذار
 عزیزم اینجایي کنم حس بذار

 نشستي دلم به تازه اینکه با
 هستي وقته خیلي میگه حسي یه
 قدیمي رویا  یه تصویر تو

 زندگیمي تموم تو عزیزم
 چشماتم عاشق میدوني که خودت

 همراتم زندگي این آخر تا من
 دارم دوست خیلي کن باور حرفمو

 بیزارم زندگي از تو عشق بي من
 شي جدا  ازم روز  یه میترسم
 نباشي عاشقم دیگه میترسم
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 عشقمونم نگران همیشه
 بمونم عاشقت بذار عزیزم

 روزگارم تو از شده پر ببین
 ندارم دوس رو کسي تو از غیر به

 نظیر  بي عشق یه تو من واسه
 نمیر  دلم از راحتي این به

 چشماتم عاشق میدوني که خودت
 همراتم زندگي این آخر تا من

 دارم دوست خیلي کن باور حرفمو
 بیزارم زندگي از تو عشق بي من

 و میزد دسدددت و کرد مي نگام علي خوند، مي صددفو  بهنام که مدتي تمام
 !میومد ابرو و چشم و گرفت مي نیشگون بازومو هم شیرین
شون سر هم مازیار و آرمان صیدند مي جاها ست هم بقیه و ر*ق*  میزدیم، د

 شدلوغ حسدابي و میزدن بوق مدام هم سدریمون پشدت ها  ماشدین و محمود
شین تو از هم فاطمه کردن، مي کار  شید مي ِکددددل ما  اونقدر من ولي...  ک
 دور پرهام دسددتها  شدددن حلقه دیگه حتي که بودم شددده علي ها  نگاه غرق
 سیدب*و* پیشونیشو پرهام که ا  لحظه اون حتي نکرد، ناراحتم لعیا   شونه

 نمي خودمم...  زدم هم دست براشون و خندیدم دلم ته از کشیدن، هورا همه و
 شددوبآ دلم لعیا، به پرهام ها  عالقه ابراز از دیگه که افتاده اتفاقي چه فهمیدم
 انجام کار  پرهام، که بار هر چرا فهمیدم نمي...  گیرم نمي درد معده و نمیشه
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 " گفتم تا چرا فهمیدم نمي...  میزد زل من به و میشدددد نگران علي نگاه میداد،
شه سرد داره هوا شت پاش کنار از رو پتو فورا علي ،" می  از و دورم پیچید و بردا

 آبرومونو عمدا که شیرین از امان...  شیرین از امان و...  کرد ب*غ*لم پتو رو 
 :بگیره خون خفه نتونست و برد

 شده؟ چي ات چونه زیر...  سارا...  اِ  -
شت ها نگاه   همه  آهنگ صدا  فقط...  شدن ساکت همه و ما سمت برگ

 :گفتم تعج  با و کشیدم ام چونه به دستي...  میومد
 شده؟ چي ام چونه -

 :گفت و کرد ا  موذیانه   خنده شیرین
 !!شده چي که بپرسیم آقا علي از باید کنم فکر -

شتم  ببینه امو ونهچ بتونه علي تا گرفتم باال کمي سرمو و کردم نگاه علي به برگ
 و شددد گرد چشددمهاش دفعه یه...  کرد نگاهي شددده گره ابروها  با علي... 

 از بقیه و شددد قرمز بناگوش تا و گرفت گاز پایینشددو ل ...  باال پرید ابروهاش
 !!شدن منفجر خنده

 که هم علي...  شدددده چشددون فهمیدم نمي و کردم مي نگاه بقیه به تعج  با
سابي شو و بود شده قرمز صورتش ح ستي منان!! پایین بود انداخته سر  به د

 :گفت و زد علي پشت
 !! نشي سوژه جور  این االن که کرد  مي رعایت دیشبو یه حداقل -

 با...  خندن مي چي به و چشددونه فهمیدم نمي اصددال!! خندید قاه قاه هم بعد
یپ کالفگي نه و کردم باز کیفمو ز  خودمو که این محض به...  درآوردم امو آی

 بکارانهطل و پوشوندم دست با امو چونه و کشیدم بلند  هین کردم، نگاه آینه تو
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 با علي...  شدددد اشددون خنده تشددددید باعث کارم همین...  زدم زل علي به
 :گفت و کرد نگاهم شرمندگي

 ... میکرد  بیدارم داشتي که موقع همون...  است حلقه جا  -
 :گفت و کرد گل ریزیش ِکرم باز شیرین...  پایین انداخت سرشو و
 !!بیفتي روز این به که نخوابي علي حلق تو باشي تو تا -

 در ا  حلقه فهمیدیم ما یعني که کرد ادا جور  یه رو"  حلق"    کلمه شددیرین
 ورحض خاطر به حرفهارو این که فهمیدم مي!! پیچونین مي دارین و نیست کار

 من که بده نشددون ، هسددت هم پرهام که جایي یه خواسددت مي...  میزنه پرهام
 شیرین این شدم مي پرهام خیال بي من چي هر حاال!! معشوقیم و عاشق وعلي
 ... خرسه خاله دوستي بود شده...  میشد معرکه بیار آتیش

 :فتگ گوشم در یواشکي علي!... لوبیا یه اندازه!! ... بود شده سیاه ام چونه زیر
 ... نباشه پیدا زیاد که روش بزن...  ندار ؟ کرم خودت با -

 :گفتم گوشش در متقابال
 میگي؟ گذشته کار از کار دیگه که حاال -

 :گفت سیما که بگه چیز  خواست و انداخت باال ا  شونه علي
 که شددد عبرتي درس این...  بزنید غر همدیگه به گوشددي درِ  خواد نمي حاال -

 ! کنید جمع حواستونو
 :فتگ مهربوني با و درآورد کیفش از پنککي لعیا! ... خندید غش غش هم بعد

 سددربه ما زا بیشددتر ببینن بزرگترها...  نباشدده پیدا که روش بزن اینو خوا  مي -
 !میذارن سرتون
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 لعیا...  مگرفت ازش رو پنکک تشکر ، با و انداختم لعیا به ا  قدرشناسانه نگاه
 شددوهرش از زماني یه من که داشدددت تقصددیر  چه اون...  بود خوبي دختر

 .بیاد بدم لعیا از که نداشت وجود دلیلي هیچ...  میومد؟ خوشم
 اشه پلک گذاشتن هم رو  با...  انداختم علي به نگاهي و کردم باز رو پنکک

ستم! ... کرد تایید  همنگا دارن همه شدم متوجه که بزنم صورتم به رو َپد خوا
!! ... همیشدد چي عمل   نتیجه ببینن بودن منتظر انگار!! پرهام حتي...  کنن مي

 :گفتم خنده با
 ! کنید نگاه خودتونو ها  زن...  دادین قورتم...  خبرتونه؟ چه -

 هک بگم در به خواسددتم مي...  کردم نگاه رو مازیار فقط حرف این گفتن موقع
یار با باالخره!! ... بشددنوه دیوار یه از تر خودموني ماز  همه مردها! ... بودم بق

شونو شونو و چرخوندن ور اون و ورو این به سر  کدوم!! ... راه اون به زدن خود
 !!توش میریم نیست حواسمون بگیم خوایم مي وقتي که راهي همون...  راه؟

 :گفتم و گرفتم باال امو چونه علي، روبه هم بعد و شدم پنکک زدن مشغول
 شد؟ خوب -
 و دبرگردون خودش روبه منو و کشید بازمو شیرین بده، جواب خواست علي تا
 :گفت عجیبي حالت با
 بده...  میپرسي؟ خدا بنده اون از تو که میارن در سر چیزها این از مردها آحه -

 ... پنککو این ببینم
 :گفت نشنوه کسي که جور  آروم، خیلي و شد زدن پنکک مشغول خودش

 غافل ازت وقته چند...  بگیا برام رو ماجرا پیاز تا سددیر باید شدددیم که پیاده -
 !کنین مي غلطي چه دارین نیست معلوم شدم
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 :گفتم لبي زیر
 حرص که موقع اون به نه...  کني؟ مي ویز ویز خودت واسه چي...  مار زهر -
 فحش که االنت به نه کنم مي رفتار  بد باهاش چرا که خور  مي جوش و

 !!شدم صمیمي باهاش چرا که ناراحتي و مید 
 :گفت و کرد لگد پامو پاش با شیرین

 ... حرفیم مي هم با بعدا -
 :گفت کرد مي نگام که همونجور و برد تر عق  سرشو

 ... نشه پیدا که کن تمدیدش گاهي از هر ولي...  شد خوب -
 :گفت که برگردونم لعیا به رو پنکک خواستم

 فادهاست شد الزمت موقع هر و باشه پیشت بذار...  میگه راست جون شیرین -
 ... کن

 ... گذاشتم کیفم تو رو پنکک و کردم تشکر 
 تو سددرما از و بودن پیچیده دورشددون پتو یه زوجي هر انداختم، بقیه به نگاهي

 سردشون بود، شده کم که جوششون و جن  و تحرک!! ... بودن خورده گره هم
 نمي حس رو سرما و بود پیچیده پتو دورم علي قبل، از که هم من...  بود شده
 که تنداشدد پتویي و بود شددده قرمز بینیش که انداختم علي به نگاهي...  کردم

 ... بپیچه دورش
 که خواسددت نمي من از ولي کرد مي تحمل رو سددرما...  سددوخت براش دلم

 بدش هباشدد پتو یه زیر من با اینکه از هم شدداید البته! ... برم پتو یه زیر باهاش
 ... باشه کنارش میترا االن که میداد ترجی  شاید...  میومد



 337 زمستان داغ

 فتمکو منو خوشددي که باشدده نفر یه باید همیشدده چرا...  زندگي این به لعنت َاه
  برا خیالي و فکر هر از فارغ که برم گردشددي یه نشددد وقت هیچ چرا...  کنه؟

شم؟ خوش خودم شه پرهام،  ِازدواج از قبل تا...  با  ،بودم پرهام نگاه دنبال همی
ضور ازدواجش، از بعد صابم رو لعیا ح سیم، از بعد...  بود اع  علي وجود عرو

ساس و شتم کم کم که حاال و وجدان عذاب اح شته با دا  و کردم مي وداع گذ
ستم مي شم، علي کنار خوا شمو باید میترا با  جازها باید چرا...  میزد هم به آرام

 به برا  وقت هیچ چرا...  بشدده؟ خراب اون و این خاطر به زندگیم که میدادم
ست سش که چیز  آوردن د شیدم؟ نمي زحمت دارم دو  مي سکوت چرا...  ک

سه راه از دیگه نفر یه میدادم اجازه و کردم سیو و بر سش که ک  یرهبگ ازم دارم دو
...  منه مال فقط علي...  بگیرن ازم هم رو علي نمیذارم دیگه...  نه...  نه... 

 نارک ابد تا باید علي بازم باشددیم برادر و خواهر مثل عمرمون آخر تا اگر حتي
شه من شم بیدار خواب از روز یه تونم نمي...  با ست علي ببینم و ب  نه نه. .. نی
 که بفهمونم بهش باید...  دارم نگه خودم برا  رو علي شددده جور هر باید... 
 ... باشه کنارم خوام مي
 رو پتو از قسددمتي و چسددبوندم علي بازو  به خودمو کردم، باز دورم از رو پتو

 د،کر نگام)!( مهربونش من نظر از و متعج  نگاه با علي...  پیچیدم علي دور
 :گفت گوشم در و پایین آورد سرشو

 نمیشي؟ ناراحت باشیم پتو یه زیر اینکه از مطمئني -
 ينم اشددتباه که مطمئنم...  کرد مي نگاه لبهامو داشددت دوباره...  کردم نگاش

 به وقتي...  شددمردم مي دلم تو من و کرد نگاه لبهامو ثانیه پنج دقیقا...  کردم
 مي...  زدم ور  یه لبخند  و دادم باال راسددتمو ابرو  کرد، نگاه چشددمهام
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جا میفهمم من...  علي"  بگم بهش خواسددتم گاه رو ک یا مي ن  فقط ولي!!" کن
 :گفتم

 ... مطمئنم آره -
که برا ...  بودیم پتو یه زیر بار اولین برا  علي و من تامون این  جا توپ زیر دو

شیم، سبیده علي به کامال ب شو علي بعد، لحظه چند...  بودم چ ست  شونه دور د
 از و ورهنخ تکون حرکت، تو  که گرفت دسددتش با رو پتو   لبه و کرد حلقه ام

شه باز دورم، سابي...  ن  یدنخز یا بود پتو اثر از دونم نمي...  بودم شده گرم ح
شته علي   سینه رو  بدنمو از نیمي...  علي آ*غ*و*ش تو  درواقع و بودم گذا

شم هم شیرین!! بودم داده لَـدددم علي رو  سي دلم تو من و میرفت غره چ  عرو
 !بود

 داد تایس دید مارو تا...  برخوردیم پلیس به راه بین که بودیم مسیر ها  وسط
 از مردها   همه...  بودیم نکرده اینجاشددو فکر...  شددد بلند نهادمون از آه... 

شین  اما بده ترضای جریمه به که کنند صحبت پلیس با رفتند و شدند پیاده ما
 ام!! ... پارکینگ بردن ماشینو هم شدیم جریمه هم آخرش...  نداشت ا  فایده

 به زدیم زنگ... ایسددتادیم پلیس ماشددین کنار ب*غ*ل، زیر پتوها  با همگي
 ... کرد سوار رو تامون دو یکي و اومد داشت، جا کي هر و بقیه

 شتیمدا نگه جایي ها درخت بین...  جنگلي پارک...  رسیدیم مقصد به باالخره
سایل...  شدیم پیاده و شین از رو و  ،شدن جاگیر محض به و کردیم پیاده ها ما

 به متعج  علي و من!! شدددن اشددون صددبحونه بسدداط درآوردن مشددغول همه
 :گفت مامانم و کردیم نگاه همدیگه
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 نیست؟ اتون گرسنه مگه سفره؟ نزدیک نمیاین چرا شما -
 :گفت و زد لبخند  علي

 .خوردیم صبحونه ما جون خاله ممنون -
"  گفت مي مازیار که حالي در" ... جون خاله"  گفت مي من مامان به همیشدده

 مي زندگي خونه یه تو فقط هم با ما که بود این دلیلش شدداید" ...  جون مامان
 !نبود کار در شوهر  و زن!!  کردیم
 مي همه...  کردن مي کل کل هم با مردها جریمه، پرداخت  ِسر صبحونه موقع

 داد وپیشنهادش علي چون بودن معتقد و علي گردن بندازن تقصیرهارو خواستن
ید هم خودش پس مه با  با فقط و نمیزد حرفي هیچ علي...  بده اشددو جری

 زا دارن کردم احساس...  نیاوردم طاقت من ولي...  میداد تکون سرشو لبخند،
 :گفتم همین برا ...  کنن مي استفاده سوء علي نواز  مهمون و متانت

...  بود ینشیر ماشین پشت پرید که کسي اولین اصال...  انصافین بي خیلي -
 ودیمب جنبیده دیر اگر...  شدین سوار شماها که بود نداده پیشنهادشو علي هنوز

...  ذارین؟ مي علي دهن تو حرف چرا...  موند نمي هم خودمون برا  جا که
 پا  با ونخودت...  بشین؟ نیسان سوار بیاین گفت کسي به کلمه یه علي اصال

 نگد یاالله...  باشین زود...  نندازین علي گردن الکي پس...  اومدین خودتون
...  دینب دنگ یه کدوم هر باید بودین مرد تا شددش...  بیاد کنین رد اتونو جریمه
 ... سریع...  سریع
 :گفت دار  خنده لحن با آرمان
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 یرینش بگیر یاد...  کرد دفاع شوهرش از جور  چه ببین...  زن میگن این به -
ست هم با تا دو شما مثال...  خانوم ستین صمیمي دو  اینقدر سارا چرا...  ه
 ... تو ولي کنه مي دار  شوهر خوب

 :گفت و خورد حرفشو آرمان شیرین،   غره چشم با
 ... برم قربونت بهتر  هم سارا از که تو ولي -

سانه نگاه علي و شد بلند طرف همه از خنده صدا  شنا  انداخت بهم ا  قدر
 :گفت و درآورد پولشو کیف که بود کسي اولین منان... 

 کردیم کیف خیلي خدایي...  نکنه درد دسددتت محمود آقا...  من دنگ این -
شین توقیف بابت...  شو دونه یه خودم...  شرمنده هم ما  خرم مي برات کنترلی
... 
 و انآرم ترتی  این به و داد دنگشددو که بود پرهام بعد  نفر و خندیدن همه باز

 ... محمود به دادن رو جریمه پول و شدن جی  به دست هم علي و مازیار
 و رآوردد پاسور بسته یه کمریش، کیف تو از علي شد، جمع که صبحونه بساط
 :گفت

 بلدن؟ ِشِلدم کیا -
 مه علي...  علي سمت شد کشیده نگاهم!! بود پرهام جلو اومد که کسي اولین

 مثل چیز  یه...  بود عجیبي چیز یه چشددمهاش تو...  کرد مي نگاهم داشددت
 که این نگران...  بود؟ من احسددداسدددات نگران علي یعني...  نگراني و ترس

سته سته علي کنار هم من آخه شده؟ پرهام و من شدن نزدیک باعث ناخوا ش  ن
ستم مي و بودم صال...  حاال ولي کنم باز  خوا ست نمي دلم ا شست با خوا  نن
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شم یار باهاش پرهام، مقابل صله با دادم ترجی ! ب  و شینمب کنارش بچه یه   فا
 مي هک پاسددور یه تو  ولي نبودم علي یار واقعیت تو شدداید...  بشددم یار علي با

 :گفتم و نشستم علي رو  روبه و پرهام کنار و شدم بلند...  تونستم
 ... میشم جفت خودم یار با که من -

 :گفتم و کردم لعیا به رو هم بعد
 کني؟ نمي همراهي شوهرتو...  جون لعیا -
 ... بلدم حکم فقط من والله -

 :گفت سهیل و اومدن جلو همزمان سینا و سهیل
 . کنیم باز  مردونه تا، چهار ما پاشو -

 با جامو سددریع...  گرم دمت داشددتي هوامو خوب چه...  شددکرت خدایا آخ
 ولمشغ و نشستم نباشم پرهام روبه که جور  علي، کنار و کردم عوض سهیل

 ... شدم علي دست تو پاسورها  به کردن نگاه
 :گفت علي

 بنویسي؟ امتیازهارو میشه...  جونم سارا -
...  بود دلش ته از واقعا انگار...  گفت رو"  جونم"    کلمه قشددنگ قدر چه

 جلوه معشددوق و عاشددق و بودن عاد  برا  یا...  بود؟؟ دلش ته از واقعا یعني
 علي هسددت، پرهام که وقتهایي کنم مي احسدداس من چرا...  بود؟ گفته کردن

 هااین یعني...  میشدده؟ تر عاشددقونه رفتارهاش و حرفهاش...  میشدده تر مهربون
 واقعیته؟ یا ذهنمه زاییده همه

 :گفتم خجالت با و کردم نگاهش
 !خودکار نه دارم کاغذ نه -
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شت دفترچه یه کمریش، کیف تو  از و خندید علي ستم داد و درآورد یاددا  ،د
!! دبو سددفید   شددده بافته موها  با پیرزن یه سددرش که درآورد مداد یه هم بعد

 :گفت و خندید
 ... دیشبي اون جا  به این -

 :گفت سهیل...  گرفتم ازش تشکر  با و کردم نمایي دندون   خنده
 میخر ؟ براش اینا از دونه یه روز هر نکنه -

 :گفت سینا
 ... کني مي دار  بچه دار ، زن جا  به کنم فکر -

 پرهام...  کردم نگاش چپي چپ فقط من و خندید خودش حرف به خودش
 :گفت تعج  با پرهام و دادم بهش مدادو...  کرد دراز مداد سمت دستشو

 چیه؟ قضیه -
سکو همونطور و شو علي...  کرد مي رو و زیر عرو ست  کرد حلقه ام شونه دور د
 :گفت و
 چي هر...  سارا ِعاشق که منم...  مدادیه سر عروسک عاشق من  ِدخترک این -

 ...گم نمي نه بخواد
ضل یا شق من گفت علي...  ابالف ست یعني...  سارام عا  علي...  شنیدم؟ در

شق از دم دیگه گفت مي چي هر...  نمیزد حرفها این از وقت هیچ شقي و ع  عا
 دمیشدد باعث که داشددت تاثیر علي رو  پرهام حضددور اینقدر یعني...  نمیزد
نه؟ اعتراف نداشدددت وجود که عشددقي به حتي  پرهام رو  علي یعني...  ک

 داشت؟ کارهاش این از هدفي چه علي...  بود شده حساس
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 :گفت من به رو هم بعد و علي به نگاه یه و کرد من به نگاه یه پرهام
 هی جور  این بتونه آروم، و زیر به سددر سددارا  اون کردم نمي فکرشددو اصددال -

 ... کنه خودش عاشق نفرو
 منتظر همه انگار...  زد نمي حرفي کس هیچ و بود شددده ایجاد بد  سددکوت

 يم تحلیل ذهنم تو پرهامو حرف داشددتم فقط من ولي بزنم حرفي من تا بودن
 دیده مي چلفتي پا و دسددت دختر یه منو که بود این پرهام منظور یعني...  کردم

 یه...  نمیشدده؟ عاشددقش کس هیچ که دختر  یه...  بینه؟ مي هنوزم شدداید و
سي سرها برا  ا  جاذبه هیچ که ک  ورش و شر پر باید دختر یعني...  نداره؟ پ

 که ودهب پسرهایي دسته اون از پرهام شاید یا...  بشن؟ عاشقش پسرها تا باشه
 شددیطون دخترها  پسددرها   همه اگر...  ؟ میشددن شددیطون دخترها  عاشددق

ست شش ازمن نباید هم علي پس دارن دو ست منو علي یعني...  بیاد خو  دو
 و اه نگاه اون پس تفریحه اگه...  تفریحم؟ یه براش فقط من یعني...  نداره؟
 من برا  ولي بخندن بهش بقیه حاضددره چرا...  چیه؟ عاشددقونه ها  آهنگ

سک  افکارم از منو علي صدا ...  کنه؟ خوشحال منو که بخره سرمداد  عرو
 : کشید بیرون

 وت به سر که بترس آن از/دارد هو  و ها  که نترس آن از گن مي که نشنید  -
 ونشیط و شر خیلي وقتش به اما باشه آروم خیلي ظاهر به سارا شاید...  دارد؟
 ... شدیم اسیرش بدجور که ما...  میشه

 و داد تحویلم ا  عاشددقونه لبخند... زد کمرم به آرومي   ضددربه دسددتش با
شمهاش  میار ؟ سرم بالیي چه حرفها و کارها این با دار  علي! ... زد برق چ

گاهي...  هام به ن نداختم پر گار...  ا  نمي دلم...  بود جواب منتظر هنوز ان
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 نفر یه و پام و دسددت بي و زبون بي هم چنان هم که کنه فکر پرهام خواسددت
 و چرت این باالخره تا آوردم فشددار مخم به کلي...  کنه حمایت ازم باید دیگه

 :گفتم رو ته و سر بي پرتها 
سي برا  من - سش که ک شته دو شم دا شم، رفیق باهاش و با  ونشیط و شر با

 ... بذارم نمایش به خودمو نداره لزومي بقیه جلو ...  میشم
ستم مي جور  این شاید شق من اگر که بفهمونم خودم به خوا  بودم پرهام عا

 ... آوردم نمي در باز  مرده موش جلوش قدر این
 هب...  داد تکون فهمیدن   نشددونه به سددرشددو و رفت باال پرهام ابرو  تا  یه

...  دمب تشدخیص علي لبها  رو  رو، پیروزمندانه لبخند تونسدتم، مي راحتي
 یه و چشدمهام به نگاه یه...  کرد مي نگام خاصدي حالت با و من به بود زده زل

شو...  عاقبت...  سرم به نگاه یه و لبهام به نگاه ستها شرد بازوم به د  به منو و ف
 :کرد زمزمه گوشم کنار...  ب*و*سید سرمو رو  و کرد تر نزدیک خودش

 ... سارا ممنونم -
بت...  بود؟ ممنون چي از ؟ چي از  من پس...  گرفتم؟ پرهام از که حالي با

 هچهارشددنب تو رو میترا حال علي چون باشددم علي ممنون بیشددتر خیلي باید
! کرد مي از ب سرسره بازوم رو  انگشتاش با! ... بود گرفته بیشتر خیلي سور 

ته...  کرد مي نوازش رو بازوم داشدددت یاد مانتو رو  از الب  خاصددي حس ز
 يم خجالت هم جورایي یه بود چسددبیده پهلوش به پهلوم چون فقط!! نداشددتم

 همونجور  داشتم دوست و بود دنج خیلي جام هم بود شده گرمم هم کشیدم
 !!بمونم
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 کرده باز  دور سه...  برداشت ام شونه دور از دستشو علي و شد شروع باز 
 :شد پیدا شیرین   کله و سر که بودن

 بگیرم؟ قرض دخترکتونو میشه...  آقا علي -
 !!بود دار منظور حرفهاش   کلمه به کلمه که شیرین این از امان
 :گفت و کرد من به نگاهي علي

 اشهب شده تنگ خانوم شیرین با خصوصي ها  صحبت برا  دلت کنم فکر -
... 

شحالي با! ... زد لبخند هم بعد شتنم زمین مدادو و کاغذ خو شکر ...  گذا  ت
 :گفتم پسرها به رو پوشیدم مي هامو کفش که همونطور و کردم

 ... کنن مي خرابش ندین هم ها بچه دست...  نکنیدا گم مدادمو -
 :گفت سینا

 ... بیاد جا حالت بِـکَـنم هاشو گیس میگه شیطونه -
 :گفتم خنده با
 میشه؟ حسودیت چیه -

 هم با...  بود هایستاد منتظرم پا لنگه یه که شیرین کنار رفتم من و کرد پوفي سینا
 :گفت شیرین و میشد رد کنارمون از که ا  رودخونه سمت رفتیم

 چیه؟ قضیه ببینم کن تعریف خ  -
 :گفتم تعج  با
 قضیه؟ کدوم -

 :گفت و زد ام چونه زیر دستشو
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 مي بیدارش داشددتي وقتي گفت که بود چي علي منظور...  چیه؟ کبود  این -
 خوابین؟ مي هم پیش تا دو شما مگه ؟ کرد 

صال...  ها کني مي فکرهایي چه هم تو شیرین وا  - ست طور  این ا ...  نی
 ... گم مي تو برا  من بیفته که خاصي اتفاق هر باش مطمئن

 اصددال...  افتادم مادربزرگ ماجرا  و علي درباره ضددحي حرفها  یاد دفعه یه
 رینشی و من ساعت یک حدود...  کنم تعریف شیرین برا  که بود نشده وقت

 گفتم براش رو چونه زیر کبود  و حلقه ماجرا  هم...  زدیم مي حرف هم با
 گذشته و میترا وحضور بیژن و ضحي با آشنایي و سور  چهارشنبه اتفاقات هم
 شددیرین به که بود نشددده مدت این تو که چي هر خالصدده و علي مشددکوک  

 گوش فقط و بود سداکت مدت تمام هم شدیرین...  گفتم رو همه ، بدم گزارش
 :گفت نهایت در و میداد

 مادربزرگ؟ سراغ بر  خوا  مي واقعا حاال -
 نرم؟ پس -

 :گفت و کرد اخمي
 همگ کني؟ قبر نبش خوا  مي چرا بوده؟ چي علي   گذشددته که چه تو به -

 مهم برات دیگه ها  زن با روابطش و اش گذشددته اینقدر که شددوهرته علي
 قطال ازش و کنم مي جور بهونه یه گذشت که سال یک گفتي نمي مگه شده؟

 يم فضددولي اش گذشددته تو چرا دیگه بگیر  طالق خوا  مي که تو میگیرم؟
 کني؟
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 و راز و علي زندگي تو اونقدر!! سددرم رو  بود سددرد  آب شددیرین حرفها 
 سددرک زندگیش تو ندارم حق من بود رفته یادم که بودم شدددده غرق رمزهاش

.. . بیارم در سر زندگیش از بخوام من که داشت کار  من به اون مگه...  بکشم
 :تمگف شیرین به رو و گفتم بلند  هان و زد چرقه ذهنم تو چیز  یه دفعه یه
 بودن دهکر تعقی  منو بار چند بیژن و علي...  بگم رفت یادم اینو...  راسددتي -

 نکنم؟ کارو این من چرا پس...  بوده درآورده منو آمار علي ضددحي، قول به... 
 کارم از سددر و کنه تعقی  منو که میده رو اجازه این خودش به علي وقتي... 

 ینشددیر وا ...  خبره چه زندگیش تو بفهمم که دارم حقو این منم پس دربیاره
 ایدب بازم بشیم جدا هم از ما باشه قرار اگر حتي...  میرم مي فضولي از دارم من

 ... چیه قضیه بفهمم
 جلو  دسددتي...  گفت نمي هیچي و بود شددده خیره من به باز دهن با شددیرین

 :گفتم و دادم تکون صورتش
 شده؟ چي...  شیرین چته -

 :گفت بزنه پلک اینکه بدون شیرین
 درآورده؟ آمارتو و کرده تعقی  تورو علي گفتي تو -
 ... آره خ  -

 دقهص قربون و خندیدن و ب*و*سیدنم به کرد شروع و ب*غ*لمو پرید شیرین
ستها  بین حرکت بي طور همون من و رفتن شکم شیرین د  هتب... بود زده خ

 :گفتم زده
 مرگته؟ چه...  شد ؟ جني...  شیرین -
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قدر تو - ید ؟ خودت یعني...  دختر خنگي چ  که چیزهایي این با...  نفهم
 ليع که شدم مطمئن آخرت حرف این با دیگه حاال ولي بودم کرده شک گفتي

ست شقت واقعا علي...  احمق   دختره...  داره دو ...  فهمي؟ مي...  شده عا
 خواد مي هم حاال و اومده خوشددش تو از واقعا...  کنه نمي باز  نقش علي

 ... بیاد خوشت اون از تو که کنه کار 
 :گفت شوق و ذوق با و کرد ب*غ*لم دوباره

 سدددارا...  شدددد م*س*تجاب دعاهام باالخره...  شددکرت جونم خدا وا  -
 ... میشي خوشبخت دار ...  خنگولي

 هبست دهنش که اش کله پس زدم!! داد سر ا  دیگه   م*س*تانه   قهقهه باز و
 :گفت و کرد نگام زده بیرون حدقه از چشما  با و شد

تت...  شددعور بي - به مي چرا دسدد قت...  رواني؟ جن یا  برات یکي ندار  ل
 ... باشه خوشحال

 ...میدوز  و میبر  خودت واسه تو آخه -
فه - با خ ته کي...  با یدوزم؟ و میبرم گف  وت...  بینم مي واقعیتو دارم...  م

سمون از دیگه شد  مارگزیده سه...  میترسي هم سفید و سیاه ری  هک همینه وا
 ... ببیني رو علي ها  عالقه ابراز توني نمي

 صرفمن ولي بگم شیرین به خواستم! ... افتادم علي قبل ش    ب*و*سه یاد
 صد دیگه و کرد مي داد و جیغ بازم...  چیه العملش عکس بود معلوم...  شدم

 :گفت شیرین!! شده من مجنون علي که میشد مطمئن درصد
 ... نه؟ مگه دار  دوسش...  دار ؟ بهش احساسي چه تو...  سارا؟ چي تو -
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 لو ج دستشو پشت شیرین کردم، باز دهنمو تا اما"  دونم نمي"  بگم خواستم
 :گفت تهدید با و گرفت دهنم

 ! کنما مي خون پر دهنتو میزنم بیار  کوفتیو پرهام اسم اگر فقط -
 :گفتم حرص با و زدم کنار دهنم جلو  از دستشو عصبایت با
 اصددال...  بیاره؟ اونو اسددم خواسددت کي...  چل و خل   دختره...  مار زهر -

 ار نمیذ کارهات این با تو هم کنم فراموشش بخوام من اگر...  نبود اون به یادم
 تمخواسدد مي...  انداختي یادم تو نیفتاد مغزم تو فکرش که هم بار یه همین... 

 ... نمیدونم...  بگم
 :گفت و کرد پوفي شیرین

 دوني؟ نمي که چي یعني -
 ... دیگه دونم نمي...  نداره چي یعني -
 يداشددت که ا  تجربه خاطر به...  کني قبولش ترسددي مي فقط...  دوني مي -

 ليع...  باش عاقل کم یه من جان...  سارا...  بشي رو به رو واقعیت با میترسي
 شوهرید و زن...  محرمید همدیگه به شما نخوا  چه بخوا  چه...  شوهرته

 ... کني نمي ضرر بار این باش مطمئن... 
 :گفتم و کردم نگاش درموندگي با
 ... میترا -

 :گفت و کوبید سرش تو دست با شیرین
 ازت شددوهرتو میترا تا بذار  دسددت رو دسددت خوا  مي یعني...  واااا  ا  -

 بگیره؟
 !! ...بودن شبیه هم به بشر تا دو این قدر چه...  میزد رو ضحي حرفها 
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نه فکر که کنم کار  خوام نمي...  نبود این منظورم...  شددیرین نه -  دارم ک
شو ست...  فهمي مي...  کنم آویزونش خودمو خوام نمي...  کنم مي گدایی  دو

 ... کنم تحمیل بهش خودمو ندارم
 دوست که میده نشون بهت داره کارهاش با علي...  جون سارا نیست تحمیل -

 مه تو که بده نشددون بهش جور  یه...  توئه طرف از نشددونه یه منتظره...  داره
سش شه امید نا ازت نذار...  دار  دو شو بقیه...  بده ن  بهش جور  یه...  ب  ا

 حله؟...  نکرد  آویزون هم خودتو جور  این...  خودش   عهده به بذار
ستم هنوز...  کردم نگاهش فقط سم جنس نمیدون سا  نوعیه؟ چه از علي به اح
 :گفت شیرین...  کردم عادت بهش فقط یا دارم دوسش... 

 و دلت و خودت با...  شي رو به رو خودت با که بذار  وقتي یه باید...  سارا -
لت هاتو...  عق . .. کن معلوم خودت با تکلیفتو...  بکن وا خودت با سددنگ
 از...  میترسدي ولي دار  دوسدش شداید...  ندار  یا دار  دوسدش یا باالخره
ضور شیده پرهام سمت به فکرت اینکه از...  میترسي میترا ح شي ک  یترسيم ب

 از رو علي به تو   عالقه تونن نمي ولي دارن وجود که درسددته ترسددها این... 
ست رو خودت با پس...  ببرن بین ست رو علي که بفهم...  باش را  یا دار  دو

سید  سوال این جواب به وقتي...  نه سهات با تر راحت اونوقت...  ر  نارک تر
ست رو علي که بفهمي اگر...  میا   پاک ذهنت از خود به خود پرهام دار  دو

 باهاش عشددقت آوردن دسددت به برا  باید که کسددي میشدده هم میترا...  میشدده
 ... کني نرم پنجه و دست

 طور ؟ چه -
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 چطور ؟ چي -
ید چطور  - ید طور  چه...  کنم؟ نرم پنجه و دسدددت میترا با با  علي به با

 بیارم؟ خودم سمت رو علي باید طور  چه...  دارم؟ دوسش که بفهمونم
 :گفت و گرفت دستش تو دستهامو زد گشاد  و گل لبخند شیرین

 ... کرد  خوشحالم خیلي...  سارا آفرین...  شکرت خدایا -
 :گفتم و کردم نگاش واج و هاج

 چته؟ معلومه تو -
 ...کني مي فراموش پرهامو دار  تو...  سارا میشم امیدوارم بهت دارم -

 :داد ادامه شیرین و کردم نگاهش گیجي با همونطور
شتم، ازت که شناختي با -  رهاموپ باید طور  چه" بگي االن که بودم منتظر دا

ید چطور  گفتي تو ولي" کنم فراموش جه و دسدددت میترا با با  و نمک نرم پن
 ... دارم دوسش که بفهمونم علي به باید چطور 

 :گفت خنده با و کشید جیغي
 االن وجودت عمق تو...  میشي عاقل دار  باالخره...  دیوونه سارا ...  سارا -

 علي به رسددیدن و میترا کردن َدک فکر فقط که شددده پرهام از تر مهم برات علي
 يکن مي رفتار آدم عین دار  که خوشحالم...  خوشحالم خیلي سارا...  هستي

... 
   نکته از اونقدر ولي بود گردني پس یه م*س*تحق آخرش   جمله اینکه با

 هک بودم خوشحال بود، کرده پیدا حرفهام تو  از که ا  شناسانه روان و ظریف
 بیرون چشمم گوشه از که ا  خوشحالي اشک و نگم چیز  فعال دادم ترجی 

 :گفت و کرد ب*غ*لم شیرین...  کنم پاک رو بود زده
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 هتوج جل  برا  خاصددي کار که نباش این بند و قید در من نظر به...  سددارا -
.. . گفتي خودت که محبتي گدایي همون میشدده اینجور ...  بد  انجام علي

 علي...  بود  همیشدده که سددارایي همون...  باشددي خودت که اینه کار بهترین
شق باید صیت عا شه تو شخ شق نه ب  قطف...  مید  انجام براش که کارهایي عا

 که...  دار  دوسددش که بفهمون بهش خودت دخترونه ها  روش به جور  یه
 ... خودته   عهده به هم روشش

 انداختي اشددو همه...  راهنماییت این با کرد  هنر...  واقعا نباشددي خسددته -
 ... خودم گردن

 رنف یه که این نه...  باشه جوش خود باید مید  انجام که کار ...  چي؟ پس -
 ... بزني گند و بد  انجام اشتباه جاشو یه راه وسط و باشه داده یاد بهت
 ازعالم موبایلم،مارو صدا ...  زدیم حرف شیرین با دیگه قدر چه دونم نمي

 شددیرین به هیجان با...  بود زده زنگ که بود علي...  کشددید بیرون خودمون
 :گفتم

 داره؟ چیکار یعني ...  ِعلي -
 نزده؟ زنگ بهت حاال تا مگه...  دیگه بده جواب خ  -
 ... بزنه زنگ میاد پیش کم خیلي...  نمیاد یادم یعني...  نه -
 ... نکرده قطع تا بده جواب خ  -

 :دادم جواب و فشردم رو سبز   دکمه
 ... سالم -
 میگذره؟ خوش ما بدون...  شما؟ کجایین...  دخترک سالم -
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 ... شیرینم پیش...  دارین اختیار -
!" ... بزن حرف عاشددقونه"  گفت اصددول و ادا با امو کله پس زد یکي شددیرین

صال آورد، مي در ادا شیرین که اونقدر شدم علي حرف متوجه ا  رتاثی تحت و ن
گاه شیرین، ها  نصیحت  :گفتم ناخودآ

 جانم؟ -
 تهگرف دهنشو جلو  دست با...  خنده زیر زد پقي و شد گرد چشماش شیرین

 شدم بلند شیرین کنار از و شدم عصبي...  نشنوه علي اشو خنده صدا  که بود
 یچيه و بود شده شوکه انگار که هم علي...  ایستادم درختها بین جایي رفتم و

 :گفتم دوباره...  گفت نمي
شید - شت شیرین ببخ شدم متوجه من گفت مي چیز  یه دا ...  گفتي چي ن

 بگي؟ دوباره میشه
 بود ؟ شیرین با هم گفتي که"  جانم"  اون پس -

 ینا شاید...  بکنه فکر  همچین میذاشتم نباید...  شده دلخور کردم احساس
 ... منم که بفهمونم بهش تونستم مي که بود هایي راه همون از یکي

 ... گفتم خودت به...  نه -
ست رو سکوت خودش...  بود کرده سکوت هم علي...  کردم سکوت  و شک

 :گفت
 ... ممنونم -

 :گفت بعد لحظه چند...  نگفتم هیچي
 رفتین؟ کجا ساعته دو...  زد؟ غیبتون کجا تا دو شما -

 ... بود شده تر مالیم خیلي صداش
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نار...  هسددتیم ها نزدیکي همین - نه ک کت رو ...  رودخو  کسددي...  نیم
 گرفته؟ سراغمونو

 ... بله -
 کي؟ -
 ... دیگه آرمان و من -

گاه  :گفتم و شدم رسمي ناخودآ
 چرا؟ دیگه شما...  آرمان؟ و شما -
 د سراغ تونم نمي من یعني -
 بگیرم؟ دخترکمو سراغ تونم نمي من یعني -

 :پرسیدم و زدم دریا به دلمو
 ام؟ بچه من که یعني...  چیه؟ منظورت... دخترک؟ میگي من به چرا -
 تلفن؟ پا  بدم؟ توضی  باید االن همین -
 ... تر مناس  وقت یه شاید...  دونم نمي...  خ  -
 نشستي؟ نیمکت رو  هنوزم -
 ... ایستادم ها درخت ال ...  عقبتر اومدم...  نه االن -
 گذاشتي؟ تنها خانومو شیرین -
 ... بینمش مي اینجا از...  هست بهش حواسم -
 !هست؟ منم به حواست -

...  میزد حرف مشددکوک قدر چه...  بود؟ چي منظورش...  کردم سددکوت
 :میزد حرف آهسته خیلي ولي شنیدم صداشو...  بود کرده گیجم بدجور 
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 !هست؟ خودت به حواست...  هیچي من حاال -
 ... میترسوني منو دار ...  علي -
 ... بترسونمت ندارم دوست وقت هیچ -

شیدم بلند  هین شت دقیقا علي...  چرخیدم عق  به و ک  و ودب ایستاده سرم پ
 :گفت نگراني با و گرفت دستش تو دستمو...  بود دستش تو هم گوشي

 و سددمت این اومدم ا  رودخونه کنار گفتي تا...  بترسددونمت خواسددتم نمي -
 ... شرمنده...  کردم پیدات ، درختهایي بین گفتي که هم بعد

ستم ستمو خوا ستش تو  از د ستمو لحظه یه...  دربیارم د شیدم د  گاهن...  ک
شیده علي ستم سمت شد ک شکم منم و د شیمون کارم از...  زد خ  و شدم پ

 کرد نگام بود، مردد بدجور  انگار که هم علي...  موندم حرکت بي همونطور
 :گفت و
 ... متاسفم -

ستمو  علي...  خنگ...  دادنت ن  از اینم...  سارا سرت تو خاک...  کرد ول د
 :گفت

 ... میشه آماده ناهار دیگه ساعت نیم تا -
 چنده؟ ساعت مگه...  میگي؟ جد  -

 :گفتم و انداختم مچیم ساعت به نگاهي
 ؟ بخورن ناهار خوان مي زود اینقدر چرا...  نیمه و یازده ساعت تازه -

شو...  انداخت خودش ساعت به نگاهي علي ست  دور از ساعتمو جلو، آورد د
 :گفت خنده با و کرد باز مچم

 ! جلو بیار  ساعت یه ساعتتو رفته یادت...  کجاست؟ حواست دخترک -
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 :گفتم هیجان با و سمتش گرفتم امو اشاره انگشت
 چیه؟ قضیه بگي خوا  نمي...  دخترک گفتي بهم هم االن...  دید  آهان -

 :گفت و مچم رو  بستش دوباره و کرد تنظیم ساعتمو
 ... ناهار وقت و یک میشه هم دیگه ساعت نیم...  نیمه و دوازده ساعت -
 :گفتم خنده با و خاروندم گردنمو پشت... کرد مي نگام لبخند با
 .بود رفته یادم یکیو این ولي بودم کرده تنظیم اتاقو دیوار  ساعت -
 ... ناهار برا  بریم و خانوم شیرین دنبال بریم...  نداره اشکالي -

تادم رفتیم که قدم چند تاد هم علي...  ایسدد  ... کرد نگام تعج  با...  ایسدد
 :گفتم ناراحت

 بد ؟ جواب خوا  نمي که یعني این -
 بدم؟ جواب چیو -
 ... کرد  عوض بحثو خوب...  بگي ندار  دوست که فهمیدم...  باشه -

 هنشود گفتنش، برا  که حرفیو نتونست وعلي طرفمون اومد و دید مارو شیرین
 یگهد حاال...  شیرین طفلک...  لعنت معرکه مگس خر بر...  بزنه بود کرده باز

 يم امو کلمه دادم لقبي چنین بهش دلم تو فهمید مي اگه...  خرمگس بود شده
 :گفت علي!کند

 بزنیم مه با گپي یه سارا و من نمیشین ناراحت اگه...  خانوم شیرین ببخشید -
 ... میایم بعد

 :گفت و زد عمیقي لبخند شیرین
 ... دستش بسپرم رو سارا که شما از تر مطمئن کسي چه -



 357 زمستان داغ

 :گفت و زد من   شونه به دستي
 ... باشي موفق -

 ... کردم زدن قدم به شروع علي کنار رفت، که شیرین
 یتن به علي و من که چندمیه بار این که کردم مي جسدتجو خاطراتم تو داشدتم

 نتیجه این به هم آخرش...  گیریم مي قرار هم کنار کردن صددحبت و زدن قدم
 همیشدده مثل بار این... زنیم مي قدم هم با ما که اولیه   دفعه این که رسددیدم

 : شد قدم پیش زدن حرف برا  که بود علي
 ... داد  گوش حرفم به که خوبه -

یاز یه این االن...  گفت؟ مي حرفو کدوم  کرف علي که بود من برا  مثبت امت
 مي اگه...  گفت؟ مي حرفشددو کدوم ولي دادم گوش حرفش به من بود کرده

ستم  یه باید سپ میگرفتم منفي امتیاز بدتر و بود ضایع"  حرفي چه" بپرسم خوا
 ... کردم مي ردش رو سوتي این جور 

 نظرته؟ مد کدومشون دقیقا...  میدم گوش حرفهات از خیلي به من -
 :گفت و زد لبخند  علي...  میشیا موذ  دار  تازگیا...  بال سارا  ا 

 ... بپرس خودم از بدوني خوا  مي چي هر گفتم همینکه -
شمام تو زد زل...  شد متفاوت نگاهش حالت  خواهش از پر که نگاهي با و چ

 :گفت بود
 کس از اگر حداقل یا...  بپرس خودم از بدوني خواسددتي چي هر موقع هر -

 ... سارا...  بپرس خودمم از ، پرسید  و شنید  ا  دیگه
 ابایي هیچ...  گرفت قرار چشمهام مقابل درست عسلیش چشمها  و شد خم

 :نداشت کردن، مي نگاهمون تعج  با که بر و دور آدمها  از
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 ... نر  قاضي به طرفه یه وقت هیچ...  که باشه یادت این -
 ولي.. . ولي...  بپرسم ازش اشو گذشته ماجرا  که بود وقت بهترین االن شاید

 فکر  چه خودش پیش...  بشددم خودموني بخوام که بود زود خیلي االن...  نه
 ونهم به که بود بهتر فعال...  فضددوله؟ قدر چه دختره گفت نمي...  کرد؟ مي
 :کنم قناعت گفتنش دخترک رمز

 ... چیه؟ گفتن دخترک این   قضیه...  دخترک -
 :گفت و انداخت جنگل عمق به نگاهي...  ایستاد صاف و زد پررنگي لبخند

 میاد؟ بدت دخترک گم مي بهت اینکه از -
 ... کني فرضم بچه خواد نمي دلم فقط...  نمیاد بدم -
 خوبه؟ ادبیاتت -
 :گفتم و کردم نگاهش تعج  با
 مگه؟ طور چه...  ادبیات؟ -
 :گفت متانت با
 داره؟ مفهومي چه کلمه یه آخر"  کاف"  دوني مي -
له -  یا...  کوچک دختر یعني هم دخترک...  کوچک یعني...  دونم مي که ب

 ... کوچک زاغ یعني زاغک مثال
 شونیمپی به آروم   ضربه تا دو اش، اشاره انگشت با کرد، قشنگي   خنده علي

 :گفت و زد
 ... دخترک داره هم دیگه معني یه -
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 منتظر...  کنه مي صددددام دخترک داره عمدا دفعه این که بود معلوم لحنش از
 :بگه خودش تا موندم

 ... هست هم"  تحبی  کاف"  معني به"  کاف"  این -
 چیه؟ دیگه تحبی  کاف -
 ... نيداشت دوست دختر یعني" ...  داشتنیه دوست"  معني به که کافي یعني -
 :داد ادامه لبخند با علي و کردم نگاه علي به باز دهن با
 داشددتني دوسددت اینکه بر عالوه آخه...  نظرمه مد معنیش تا دو هر من البته -

 ... هستي
 :داد ادامه شیطنت با بعد و کرد مکث لحظه چند

ها  از خیلي برخالف...  هسددتي هم کوچولو -  کودک هنوز برم و دور آدم
 هنوز...  دار  رو بچه یه شدددادابي و طراوت اون هنوز...  اسدددت زنده درونت

 کوچک دختر گفت بهت میشدده هم که همینه واسدده...  ریایي و بیرنگ و سدداده
 ... داشتني دوست دختر هم

...  میدادم گوش حرفهاش به ناباور  و بهت کمال در من و میزد حرف علي
صال ستم نمي ا ست علي برا  من که کنم باور تون شتني دو شم دا  از هک...  با

 و شک جا  چه علي حرف این با دیگه...  باشم ساده و ریا و بیرنگ علي نظر
 ... داره دوستم علي که موند مي باقي تردید 
 ههم...  بقیه پیش رسددیدیم کي نفهمیدم که بودم علي حرفها  غرق اونقدر

 و کباب گرفتن سی  حال در هم مردها و بودن ناهار وسایل کردن جور مشغول
 سی  به هارو گوشت سهیل و(  شیرین برادر) شهیاد و یوسف...  بودن پختنش

 ... پختنشون مي هم سینا و سبحان و پرهام...  گرفتن مي
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 و بودن کردن درسددت سدداالد مشددغول که فاطمه و خانوم سددلیمه کنار رفتم
 ... کنه کمکشون که)!( پزها کباب پیش رفت هم علي...  کردم کمکشون

 همون به نگاهمو جواب هم علي و کردم مي نگاه علي به چشددمي زیر مدام
شمي زیر سبک شت که هم شیرین! ... داد مي)!( چ  علي بفهمه میداد جون دا

 ... بمونه خماریش تو بذار...  گفتم مي بهش اگه عمرا ولي...  گفته چي بهم
...  وریمشبش و کنیم پاکش نخوایم دیگه که کردیم پهن مصرفي بار یه   سفره

 سدداالد ، ماسددت...  گذاشددت سددفره تو بود، آورده که مخلفاتي هر ، کسددي هر
صل،  تيح زیتون، دوغ، شور، خیار لیمو، سبز ، آبغوره، با شیراز  ساالد ف

 يخیل دوغ و پیاز با کباب!! ... خواسددت مي پیاز دلم قدر چه من و بود هم پیاز
 اینکه با...  آوردیم مي در عزا از دلي همیشه بدر سیزده روزها ...  چسبید مي

 کرد مي احساس آدم که بود زیاد مخلفات اونقدر ولي خوردیم مي غذا مدل یه
 !خوره مي غذا نمونه ده داره

 :گفت و کرد اشاره خودش راست سمت به علي پدر ناهار، موقع
 ... بشین اینجا بیا عروسم -
 این و نشدسدت راسدتم سدمت هم علي...  نشدسدتم کنارش و رفتم خجالت با

 باباش علي، جا  به بار این و! نشددسددتم پدرش و علي بین من که شددد جور 
سیدگي بهم شته جلوم غذا اونقدر...  کرد مي ر  دکر مي تعارف مدام و بود گذا
 آمنه از مانند  جیغ صدددا  که بود غذا آخرها ...  میشدددم منفجر داشددتم که

 مچاله ا  قیافه با هم آمنه و کردیم نگاه آمنه به تعج  با همه!! ... شددد شددنیده
 ولي شددده چي پرسددیدن مي همه!! ... بود زده زل بود جلوش که کبابي به شددده
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شت که سهیل عاقبت! ... گفت نمي هیچي آمنه شقاب تو  کباب دا  رو هآمن ب
 : قراره چه از قضیه که فهمید کرد مي بررسي

 چه گرفتن مي سددی  که اونایي چه...  کردن؟ مي آماده رو غذا داشددتن کیا -
 !گیره پاشون قضیه این تو پختن مي که اونایي

 و رفتگ رو نصفه کباب   گوشه سهیل...  کردیم نگاه سهیل به تعج  با همه
 :گفت و کرد بلندش

 کباب؟ تو کدومتونه مو  این -
 با معمول طبق سددینا! شددد بلند طرف همه از گفتن پیف و ایش و َاخ صدددا 

 : زد هم به حالمونو حرفش
 ... چسبونده ها سی  به ب*غ*لش، زیر با رو گوشتها احتماال بوده کي هر -

 و برداشددتم پیاز  میومد، بدم خیلي غذا تو  مو از که من و دراومد همه داد
 و ونزیت و تربچه و پیاز سددیل تا بود کافي همین...  سددینا سددر تو کردم پرت

 سددینا حرف از که هم مهناز...  بشدده روون سددینا   کله سددرو تو دیگه چیزها 
 وسددط چسددبوند رو شدددده کباب ها  گوجه از یکي بود، اومده بدش خیلي

 !!سینا پیشوني
 رفت و شددد بلند بیچاره سددینا ...  بودم گرفته درد دل که بودم خندیده اونقدر

شو ست صورت ست...  ش ش سه دفعه یه و مهناز کنار ن ستو کا  وت کرد خالي ما
 علي بازو  رو  خنده شدت از دیگه...  شد بلند مهناز جیغ و مهناز صورت

 ستشود بود، نشسته وسطشون که هم متین...  بودم گرفته دلمو و بودم شده ولو
 !کرد پخششون مهناز مانتو  رو  حسابي و کشید مي ها ماست رو 
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 و رهبشو روشو و دست مهناز تا رفتن تایي دو و شدن حساب بي هم با باالخره
شو شغول همه و کردیم جمع رو سفره! کنه تمیز مانتو  ولي شدیم زدن چرت م

شتن که کردن مي صدا و سر اونقدر ها بچه  هک هم علي...  بخوابن بقیه نمیذا
 و شددد بلند جاش از دفعه یه بود، باز چشددمهاش و بود کشددیده دراز ا  گوشدده

 ور گذاشددت رو جعبه...  برگشددت بزرگي   جعبه با بعد دقیقه چند...  رفت
 !!درآورد رنگي جوجه تا دوازده ده داخلش از و زمین
 سرشون و ها جوجه دنبال دویدن و شدن زده هیجان ها، جوجه دیدن با ها بچه
 منم چشددمها  کم کم!! ... خوابید گرفت راحت خیال با هم علي...  شددد گرم
 .برد خوابم و بودن کشیده دراز زنها که چادر  داخل رفتم...  شد گرم
 ا  پنبه نفر یه کردم مي احسدداس...  میشددد جا جابه صددورتم رو  نرمي چیز
شه صورتم رو  شو...  میک ست نرمی شتم دو  و ر تیز  چیز دفعه یه اما...  دا
 ... پریدم جا از متر شش و شد کشیده ام گونه

ستم سرجام ش ست با امو گونه که همونطور و ن  گاهن برم دورو به بودم گرفته د
 ندهخ زور از و بود گرفته دست با دهنشو شیرین ولي بودن خواب همه...  کردم
 تو  که ا  جوجه و گرفت باال اشددو دیگه دسددت شددیرین...  بود شددده قرمز

...  صددورتم رو بود کرده ول جوجه رواني   دختره...  داد نشددونم بود دسددتش
 ... ایششش...  نکرد چلغوز حاال خوبه
 : گفتم حرص با و شیرین سر تو زدم یکي

 ... تیمارستان برد تورو باید...  آزار مردم...  مرگته چه -
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 رد...  دارم باهات واج  کار یه بیرون بیا...  خوابي مي قدر چه دیگه پاشددو -
  ِعلي مورد

سم تا  و هاج...  رفتم بیرون چادر از شیرین از زودتر و پریدم جا از اومد علي ا
 :گفت و کرد نگام واج

 ندار  دوسدش اگه...  نه یا دارم دوسدش دونم نمي بگو و بیا عشدوه هي بعد -
 چیه؟ حرکات این پس

 ... شده خبر چه ببینم بیا -
ستمو شیرین ضطربي حالت با ژاله...  ژاله پیش برد منو و گرفت د  یکي  رو م

سته پارک ها  نیمکت از ش  یرینش به تعج  با و زدم بهش لبخند ...  بود ن
 بزنه؟ حرف ژاله جلو  خواست مي خنگول   دختره...  کردم نگاه

 :گفت هم بعد و اومد ابرویي و چشم شیرین
 ... بگو هم سارا به گفتي من به چي هر...  جون ژاله -
 ترسیده و نگرانه خیلي بود معلوم که ژاله به هم نگاه یه و کردم شیرین به نگاه یه

 :گفتم و زدم اش شونه به دستي تعج  با... 
 افتاده؟ اتفاقي...  داداش؟ زن شده چي -
شیا ناراحت خدا تورو...  سارا - ضو زندگیت تو خوام مي نکني فکر...  ن  ليف

 ینشیر به اول...  غلط کار  چه درسته کار  چه دونستم نمي کن باور...  کنم
 ...بگیم خودت به بهتره گفت هم شیرین...  چیه نظرش ببینم گفتم

 ...منو داد  دق...  شده چي بگو خ  -
ستش والله - ش ...  را ش ...  دی ...  شاپ کافي بودیم رفته سبحان و من دی

 ... دیدیم رو آقا علي اونجا
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 خ ؟ -
 ... بود دختر  یه با...  راستش...  خ  -

ش ؟...  دختر یه با...  شاپ کافي...  علي...  کردم نگاش فقط ش...  دی   دی
 نکنه...  هنکن...  دختره که نگفت ولي...  داره قرار شاپ کافي تو نفر یه با گفت

 :کنم رفتار عاد  خیلي و کنم کنترل خودمو کردم سعي...  دختر اون
 واستخ ازم حتي...  داره قرار شاپ کافي تو نفر یه با گفت بهم دیش  علي -

 بود؟ شکلي چه دختره حاال...  نداشتم حوصله من ولي...  برم باهاش
ست - شو چهره در شیده آبي لي شلوار با آبي مانتو  یه ولي ندیدم ا  با ودب پو

 ... مشکي کفش و کیف و شال
 ندید ؟ اصال اشو چهره -
شتش...  نه - شت که آخر   لحظه فقط...  بود ما به پ ش علي میرفت دا سم  وا

 ... زد صدا
 : گفتم استرس و ترس با
 کرد؟ صداش چي...  خ  -
 ... میترا -
شته قرار شاپ کافي تو میترا با علي...  شد بلند نهادم از آه  ونوقتا...  بود گذا

قدر من یال خوش اون مه خودم برا  که بودم خ  طور چه کردم مي ریز  برنا
 :گفت فور  شیرین...  دارم دوسش بفهمونم بهش
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 یه حتما...  میشددده علي عمو  عروس میترا...  جون ژاله گفتم بهت که من -
له گه که این...  بوده خانوادگي   مسددئ  اگر باش مطمئن...  نداره نگراني دی

 ... شاپ کافي بریم هم با بیا گفت نمي سارا به بود علي کفش به ریگي
 :گفت و کرد عذرخواهي ازم ژاله

 هک کردم عوض جامو سددریع دیدمشددون تا...  نگفتم هم سددبحان به حتي من -
 است شده تموم جا همین موضوع این باش مطمئن...  نشه شون متوجه سبحان

 ... نیاوردم وجود به مشکلي جا بي نگراني با که خوشحالم... 
 شددیرین...  داره شددک هنوز که بود مشددخص ولي رفت و ب*و*سددید امو گونه

 :گفت و گرفت نیشگون بازومو
 گها...  سارا... پرید و شد خسته طرف تا درآورد  باز  شل اینقدر...  بفرما -

صر خودتو از غیر کس هیچ میترا سراغ بره دوباره علي شنید ...  ندون مق  که ن
 هب عشددقشددو اینکه نه بده دسددت از عشددقش خاطر به غرورشددو آدم بهتره میگن
 قدم یه حتي ولي بد  دسددت از رو علي حاضددر  تو ولي...  غرورش خاطر

 کوتاهي خودت که بدون موند  تنها بازم اگر...  برندار  بهش رسددیدن برا 
 ... کرد 

 مدناو مي فرود سرم تو پتک مثل که شیرین حرفها  به و بودم مونده ساکت
 رو میترا اگه...  بود گذاشددته قرار میترا با علي چرا...  چرا آخه...  میدادم گوش

ست شت دو ست گفت من به پیش ساعت چند همین چرا پس دا شتني دو  دا
 هی حتما کنه باز  کسددي احسدداسددات با بخواد که نبود مرد  علي...  هسددتم؟

شته کارش برا  دلیلي سم که مطمئنم...  دا سا  نممطمئ...  نمیگه دروغ بهم اح



wWw.Roman4u.iR  366 

 

 نممطمئ چیز  یه از فقط...  داره دوسددتم علي که نیسددتم مطمئن نه...  علي که
... 
 " نیست مهم برام پرهام دیگه" 

??? 
 گل هدست یه...  بود جال  برام که چیز  اولین...  جرقه اولین...  برخورد اولین

سته...  ست دومون هر که گلي...  زنبق از گلي د شه ها  گل...  داریم دو  بنف
سم با باغچه تو  که ا  شت من ا سلي...  کا شتم دهنش که ع شتم و گذا  وانگ

ید  نمي خودش رو  به و کردم مي اذیتش که ا  نفره دو ها  عکس...  مک
سیون تغییر...  آورد صت دامن...  پام شدن زخمي...  دکورا  اولین...  متر  ش

شتم حجاب جلوش دیگه که بار  شونیم تو  خورد در که روز ...  ندا .. . پی
 لباسددمو...  کرد ب*غ*لم آتیش رو  از پریدن موقع...  سددور  چهارشددنبه

 هیق رو  من دسددت...  بود کرده تعقی  منو دوسددتش با...  کردم سددت باهاش
 باال  از...  ام چونه زیر و صورتم کنار...  من شال رو  اون دست...  بود اش
 محمو تو  برد منو...  زمین خوردم باغچه تو ...  کرد بلندم...  افتادم ها پله
سهام...  شو...  بود شده خیس لبا شمها ست چ شو و ب  ستاره...  برگردوند رو

.. . شست پاهامو خودش دستها  با علي...  بود کرده کار  کثیف فرش رو 
شویقم علي...  حیاط تو  میزدم حلقه ش ...  کرد ت ش ...  دی شونی دی  موپی

 کيپالسددتی پیرمرد...  کرد نگاه لبهام به...  خوابم کرد مي فکر...  ب*و*سددید
 دوسدددت و کوچولوام چون...  دخترک میگه من به...  گرفت ازم مدادمو سددر
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شتني ستیکي پیرزن...  دا شق میگه بهش...  سفید   بافته موها  با پال  و عا
 ... سارام اسیر
...  زدم زل اتاق سددقف به و کشددیدم دراز تخت رو  که مدته چه دونم نمي

نده خیلي که خاطراتي یان یادم به پراک نه دارن و م ند مي ام دیوو  باورم...  کن
شه سیدی که این محض به...  شده نحس میترا   سایه با ام سیزده که نمی  مر
ستگي   بهونه به خونه،  نتظرمم...  نبرده خوابم هنوز ولي...  خوابیدم گرفتم خ

 یدارب صددب  تا...  بیاد هم امشدد  باید...  بیاد کاش...  ب*و*سدده یه منتظر... 
 راغموس اتاق تو نمیاد چرا...  دخترک نگفته بهم دیگه حاال تا عصر...  مونم مي

 بگیره؟
سي تو و من از غیر االن...  خدایا ست اینجا ک  نمبک اعترافي یه خوام مي...  نی

...  من...  من...  خدایا...  مونه مي خودت پیش هام دل و درد که دونم مي... 
سم مي سم مي...  بگم تر شیمون و بگم تر شم پ سم مي...  ب  بارهدو و بگم تر

شه خورد غرورم ست بازم اگه بار این خدایا...  ب  يباق من از چیز  بخورم شک
 خودم پیش وقتي اما کنم انکارش تونم مي نکردم اعتراف وقتي تا...  مونه نمي

...  خدایا...  کنم چیکار...  خدایا...  مونه نمي برگشتي راه دیگه بگم خودت و
 ... دارم دوست رو علي من...  من...  من

 پانزدهم فصل
شت شت بو  نظرم به که ماهي...  شده اردیبه   تو که ختهایي در...  میده به

شتیم، باغچه شه و شدن تر باز گلها...  دادن برگ کا شه...  ها بنف شد اه بنف  ر
 به من فقط...  نیسددت باغچه به حواسددش علي...  زدن هم به منو اسددم و کردن

 یگهد بفهمه که نکرده باغچه به هم نگاه یه حتي وقته خیلي...  میدم آب باغچه
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 من به حواسش...  نیست حواسش علي...  نیست معلوم باغچه وسط من اسم
ست سش...  نی ست هم خودش به حوا سم سیزده روز که من مثل...  نی  به حوا
 ... علي ولي...  بود علي حرفها  به حواسم   همه چون...  نبود خودم
بایلشددو وقتها خیلي...  نداره حواس که کنه مي فکر چي به علي  رهمیذا جا مو
 سددوییچمو سددارا"  میگه و گرده برمي دوباره و حیاط تو میره درمیون روز یه... 
شتم جا شه گذا شو که دیدم بار چند" ...  بدیش بهم می  ولا از و شکنه مي نماز
 ... نیست هم نمازش به حواسش حتي...  خونه مي

 هم با که روزایي همون مثل شده" ...  دخترک"  نگفته بهم حاال تا سیزده ازروز
 هیچ چرا...  نشسته عق  دارم دوسش فهمیدم که حاال چرا...  نداشتیم کار 
 و ت بگه نمیاد ژاله چرا...  نمیگه چیز  ضددحي چرا...  نیسددت میترا از خبر 
 با شدداپ کافي بریم هم با بیا نمیگه بهم علي چرا...  دیده اونارو شدداپ کافي
 اچر...  نمیزنه حرف غذا موقع چرا...  ساکته اینقدر علي چرا...  دارم قرار یکي
 تو دامم علي چرا...  ببینه؟ وفوتبال و بخوره تخمه و نمیده لم کاناپه رو  دیگه

شه   رو به سالم"  نمیگه بهم کنه مي بیدارم خواب از که ها صب  چرا...  اتاق
 ... چرا...  چرا...  چرا"...  ماهت

 " شده جهنم بهشتم، ماه" 
 ندیدم رو علي که ماهه یک...  آوردم دووم جور  این ماهه یک که نمیشه باورم

شه تر گرم روز هر هوا...  ستون...  می ...  ندارم خبر  هیچ علي از...  شده تاب
 از همه. .. میزنم پا و دست عجیبي سردرگمیه تو...  افتاده اتفاقي چه دونم نمي
 زد زنگ دیش  علي... "  گم مي دروغ فقط من و...  میگیرن رو علي سراغ من
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سوند سالم علي...  صي   شماره...  زنه مي زنگ ش  هر علي...  ر شخ  م
 ... دروغ همه این از شدم خسته دیگه..."  میزنه زنگ برام خودش نداره،

 چي همه بدر سیزده از بعد...  گرفت رو دامنمون که بود نحسي سیزده چه این
 حواس دیدم مي...  قراره بي دیدم مي...  شدددد عوض علي...  ریخت هم به

شه تو دیدم مي...  نداره ستم از کار  هیچ اما...  خود  بار چند...  نمیومد بر د
سیدم ازش شکل یه" گفت مي فقط علي ولي...  شده چي پر  یشپ کوچیکي م

 " ... نباش نگران.  میشه حل اومده،
شکل این شده حل هنوز ماه سه از بعد چرا کوچیک م ...  رفت؟ علي چرا...  ن
 علي هک شد چي...  آمریکا رفتن هم با میترا و علي چرا رفت؟ میترا با علي چرا

 ... کرد انتخاب رو میترا دوباره
ستن هام تنهایي همدم ضحي و شیرین فقط...   خبر  هیچ هم ضحي...  ه

 تونه نمي هم بیژن مامان دیگه...  رفته باهاشددون هم میترا مامان آخه...  نداره
 ليع اتاق دیوار و در به و شددینم مي گوشدده یه فقط...  بیاره دسددت به اطالعاتي

 هر...  دارم وحشددت هم آینه تو  خودم   قیافه دیدن از دیگه...  کنم مي نگاه
. .. بریده امونمو انتظار  چشددم و خبر  بي...  خوابم مي علي اتاق تو شدد 
 فمتکلی دیگه اونوقت...  کرده ازدواج میترا با که میشدددم خبردار حداقل کاش

 ... میزنه سرم به خیال و فکر جور هزار روز هر...  جور  این ولي میشد معلوم
 ها  صددب  فقط نه...  کردم پر مادربزرگ برا  رو علي خالي جا  که مدتیه

 ميک راهش اینکه با...  مادربزرگ پیش میرم سددر یه روز هر تقریبا بلکه جمعه،
 ليع که معرفتي بي همه این با...  میده رو علي بو  مادربزرگ انگار ولي دوره

 هر...  کشدده مي پر دیدنش برا  دلم هنوزم...  نگرانشددم هنوزم کرده، حقم در
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 نیدنش امید به روز هر...  میشم بیدار باشه انتظار روز آخرین اینکه امید به روز
 میگن که چیز  تنها فقط هم مادرش و پدر...  کنم مي سددر علي از خبر  یه

شکلي یه که اینه ش این دونه نمي کس هیچ...  رفته و اومده پیش براش م  کلم
 ... نمیگن من به و دونن مي هم شاید یا...  چیه

...  " میرم دارم"  گفت فقط...  اتاقم تو اومد...  بود پیش روز چهار و سي دقیقا
 ککوچی مشکل یه"  گفت چرا؟ پرسیدم" ...  آمریکا" داد جواب کجا؟ پرسیدم

 " گردم برمي شد که حل ، اومده پیش
 نذاشددتم لحظه این تا...  کنم مي دار  آبرو دارم وجودم تمام با چرا دونم نمي

مه کسددي به تا دو از علي و من که بفه به هم غری مام و تریم غری  و کارها ت
سخره نمایش یه رفتارهامون .. . داد خاتمه باز  این به بد چقدر علي...  بوده م

.. . بود شددده فکر بي قدر این علي چرا...  میداد خبر بهم قبل از حداقل کاش
 بدم؟ چي امو خانواده جواب من که بود نکرده فکر این به هم لحظه یه یعني

 و خانواده حرف از منو تا داد بهم رو ازدواج پیشددنهاد اون علي اینکه نه مگه... 
 هر وقتي...  انداخت ها زبون سددر منو خودش چرا پس...  کنه راحت فامیل

 مي ازش نشددوني یه دنبال در به در خودم که میگیرن کسددیو سددراغ من از روز
 هی حتي اما...  کنم؟ گریه زار زار و دیوار به بکوبم سددرمو خواد مي دلم گردم،

 بغضددم و بزنم حرفي میترسددم...  شدددم حرف کم...  نمیریزم هم اشددک قطره
 ... میزنه فریاد امو دوباره شکست که ا  گریه از میترسم...  بترکه

 مي نوکاب*و*سشو هم شبها و میفته سرم تو وحشتناکي فکرها  وقتها بعضي
 خونش به غرق صددورت و کشددتنش...  مرده علي اینکه ب*و*سکا...  بینم
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 حتي نیست کس هیچ ، پرم مي خواب از داد و جیغ با وقتي...  چشممه جلو 
 برم که کردن اصددرار هردو ، علي مامان و خودم مامان...  بده بهم آب لیوان یه

 ... باشم تنها خودم بدبختي با خوام مي فقط من ولي اشون خونه
 اقات تو که بزرگ   شددده قاب عکس یه...  کردم پیدا عکس یه که روزیه چند

 زني.. . نفره دو عکس یه...  بود کرده قایم وسایل بین تختش، زیر علي، خواب
 حلقه زن کمر دور مرد دسددتها  و شددده خم کمر از مرد ، آ*غ*و*ش تو که

 گرن سفید عروس لباس...  گرفته قرار زن گردن رو  مرد لبها ...  مرد و شده
 ... داره ازدواج جشن از حکایت مرد، مشکي شلوار و کت و

شن سي...  بود صور  که ازدواجي...  بود دروغ که ازدواجي ج  دلش که عرو
 قالبي عروس از ها فرسنگ حاال که داماد ...  که داماد  و بود ا  دیگه جا 

 دسددتخط...  کشددیدم آه شددده قاب  ِعکس اون دیدن با چقدر...  گرفته فاصددله
ما زنه مي آتیش دلمو عکس، قاب پشدددت علي  چشددمم از اشددکي هم باز ا

 :نمیچکه
 کنه مي باورم که روز  برا  عزیزم سارا  به تقدیم" 

 روز تو نارضدددایتي، همه اون با که عکسددي ، کردم نمي فکرشددو وقت هیچ
 ... بشه تنهاییم شبها  همدم بود، شده گرفته عقدمون

شته بارها و بارها شت علي   نو   تاری علي که حیف...  بودم خونده رو قاب پ
 ... بود نکرده ثبت رو اش نوشته

 ... کنه حل رو کوچیک مشکل اون تا رفته علي که روزه چهار و ماه یک حاال و
نه ایوون تو روز هر نارش ، مادربزرگ   خو  و رسددول دایي...  شددینم مي ک

 مين آرومم مادربزرگ با بودن تنها از بهتر هیچي که فهمیدن انگار اش خانواده
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 خودمو باید روز هر...  گرفته سددکوت   روزه چنان هم مادربزرگ ولي...  کنه
 به نوم مادربزرگ تا میکشدده طول سدداعت نیم روز  تقریبا...  کنم معرفي بهش

 قطره...  میریزه اشددک آروم آروم فقط میاد علي اسددم که بار هر و...  بیاره یاد
 تا کنند مي طي رو دراز  راه صورتش، ها  چروک و چین بین از اشکش ها 
 قتو هیچ دیگه انگار...  کنم مي نگاش فقط هم باز من و بچکند لباسش رو 
ست قرار شک نی سه مي منو وقتي هم بار هر و...  بریزم ا    جمله همون شنا

 "...تویي سارا پس"  میاره زبون به رو تکرار 
 علي زماني یه اینکه... مادربزرگه   جمله همین میده امید بهم که چیز  تنها

 علي   غصدده...  سددوزه مي مادربزرگ برا  دلم...  گفته مادربزرگ برا  من از
 روز این به مادربزرگو که بوده چي علي   قصددده دونم نمي...  کرده پیرش

 هر من...  من و داره ادامه هنوز غصدده پر   قصدده این که دونم مي اما انداخته
ضورم با...  مادربزرگم عذاب   ملکه روز  که هایي دل درد و علي خاطرات ح

 یرپ ماه یک این تو کنم مي احسدداس...  میارم یادش به رو کرده مادربزرگ برا 
 ... شده تر

 سرمو شالم، رو  از...  زانوهاشه رو  سرم و نشستم مادربزرگ صندلي کنار
سه به منو و کنه مي نوازش  آرامش که ایه لحظه تنها...  میبره فرو شیریني   خل

له این از انگار مادربزرگ و...  گیرم مي  هگرفت خودش دور که سددکوتي   پی
 : شده خسته

 ... گرده برمي -
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 ردگ چشمهام...  شد قطع راه بین میشد، ام ریه وارد داشت آرومي به که نفسي
شیدم نمي نفس حتي...  کردم نمي حرکتي هیچ...  موند باز دهنم و شد  هک ک
 و ضددعیف صددداش اونقدر...  بشددنوم نتونم من و بزنه حرفي مادربزرگ مبادا

 ... باشه زده حرفي اصال نمیشد باورم که بود خسته
...  کردم نگاه مرطوبش همیشدده چشددمها  به و آوردم باال سددرمو آروم خیلي
 :گفت دوباره

 ... گرده برمي علي -
 :افتادم التماس به... بشم شدنم خفه مانع تا کشیدم عمیقي نفس

 علي برا  اتفاقي چه... بگو من به دوني مي چي هر خدا تورو...  مادربزرگ -
 من از سراغشو همه چرا...  نمیده؟ من به خودش از خبر  هیچ چرا...  افتاده؟

 مي دق دارم...  مادربزرگ...  نزده؟ زنگ کس هیچ به علي یعني... میگیرن؟
 رفته؟ کرده عاشق منو که حاال چرا...  کنم

 :گفت مي فقط و کشید مي دست سرم رو  همونطور مادربزرگ
 ... باش صبور...  گرده برمي -
 :گفتم تابي بي با
 مي خودش اگر علي بگي؟ من به چیز  خوا  نمي شما یعني...  مادربزرگ -

 ... بود گفته حاال تا که بگه خواست
 :گفت و کشید عجیبي آه مادربزرگ

 ... میترا -
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 از چي امیتر این...  میشد منفجر داشت سرم...  گرفتم دستهام تا دو بین سرمو
 تموم ها بدبختي این قراره کي پس خدایا...  خواسدددت مي زندگیم و من جون
 ... بشه

شتباهي یه علي و میترا - ستش که رفته علي...  خطا یه...  کردن ا  به...  هکن در
 ... رفته تو خاطر به...  تو خاطر

 صدددا  حرفها این گفتن موقع...  کرد مي داغونم مادربزرگ   خسددته صدددا 
ید مي مادربزرگ ند اون، همراه من و لرز ند ب ید مي وجودم ب  چه علي...  لرز

 این...  نکرد اشتباه یه میترا و علي گفت مادربزرگ...  بود شده مرتک  خطایي
 ذهنم؟ تو چیه مسموم افکار این...  مشترکیه؟ خطا  و اشتباه چه

 :زد آتیشم آخرش   جمله
 ... داره دوست علي -

 حضددور همه من   خانواده و عمه   خانواده...  بودیم فخر  عمه   خونه
 ها  زوج...  بودن زوج همه...  بودن نشسته هم کنار دو به دو همه...  داشتند

 نمي که بودن غرق خودشددون خوشددي تو اونقدر...  دغدغه بي و خوشددبخت
سرتي چه با دیدن شون ح  هب نباید من جلو  که فهمیدن نمي...  کنم مي نگاه

 هی شده، عزیز برات که کسي وقتي فهمیدن نمي...  کنند محبت همسرهاشون
 ورمجب و باشددي خبر بي ازش وقتي فهمیدن نمي...  چي یعني کنه ولت دفعه

به حالش که بگي دروغ به باشددي  کنه نمي درک کس هیچ...  چي یعني خو
سي وقتي سم که ک شوقه با داره رو شوهرت ا  دهن بهت خبر  هیچ و بره اش مع
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ست هم شیرین حتي...  دار  حالي چه  شده که هم خدا رضا  محض که نی
 ... بزنه حرف من با کلمه یه

سممو نفر یه فقط سي...  میزنه صدا ا شنه زماني یه که ک سم شنیدن   ت  از ما
...  کنه مي فرو قلبم تو خنجر  صدددداش انگار حاال...  حاال و بودم دهنش

 حرف...  حرامه کردنش نگاه انگار...  گ*ن*ا*هه ازدهنش اسمم شنیدن انگار
 مگه...  نه...  علي؟ به...  کي؟ به خیانت...  خیانت؟...  خیانته باهاش زدن
 ردک ترکم علي...  درسددته...  نکرد ترکم علي مگه...  نکرد؟ خیانت من به علي
 ور جدید  زندگي علي کنار خواسددتم مي وقتي قبل، مدتها که حسددي...  ولي

   همه که مرد  به خیانت حس...  اومده سددراغم دوباره داشددتم، کنم شددروع
 داره که بود مرد  همون ذکرم و فکر   همه قبل مدتها...  شدددده ذکرم و فکر

 شخود با فرسنگها فکرمو   همه ، دیگه نفر یه االن ولي...  میزنه صدا اسممو
 ... برده هستم که جایي از دورتر

 یار  هم"  بله"  یه گفتن برا  منو که دوره ازم فکرم اونقدر ولي میزنه صددددام
 غوطه خالء تو  کنم مي احساس...  زده صدام بار چند دونم نمي...  کنه نمي
 لحظه هر صدا...  سارا...  سارا...  اسمم آوا  جز به نمیاد صدایي هیچ...  ورم
شه تر قو  و تر بلند ست یک دیگه صدا...  می ست د  هم اب صداها انگار...  نی

 بد  تکون...  سارا... سارا...  شنوم مي اسممو طرف همه از...  شدن مخلوط
 جا  و بیارم باال دسدتمو تونم نمي حتي اما...  میشده داغ صدورتم و خورم مي

 ... بشه کمتر سوزشش تا بدم ماساژ رو سیلي
 وقته چند من مگه...  کنه مي اذیت چشددمهامو نور کنم، مي باز که هامو پلک

شمهامو ستم چ صال...  ؟ ب شمهام موقع چه ا سته چ  متوجه خودم که شدن ب
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 پرهام...  بودم فخر  عمه   خونه تو که بار آخرین...  کجام؟ من...  نشددددم
 کجام؟ االن...  میزد صدام داشت

 اهنگ برمو و دور...  پام رو  افتاد پیشددونیم رو  از دسددتمالي...  پریدم جا از
تاق که این...  کردم تاقي...  بود پرهام ا  نای بخش ترین جال  زماني یه که ا
 جا مگه...  بود شدددده خونه جا  آورترین خفقان انگار حاال و بود برام خونه
 اینجا؟ بودن آورده منو که بود قحط

 : شنیدم صدایي که شم بلند جام از خواستم
 افتاده؟ اتفاقي چه -
 زمی پشددت صددندلي، رو  که بود پرهام...  برگشددتم صدددا سددمت به ترس با

سته نبود، روش کامپیوتر  دیگه که کامپیوتر  ش ستم...  بود ن  داد رشس خوا
 با...  میشددد خارج گلوم از زحمت به صدددام که بودم منگ اونقدر ولي بزنم

 :گفتم ضعیفي صدا 
 کني؟ مي چیکار اینجا تو...  اینجام؟ چرا من...  خبره؟ چه اینجا -
ست تخت   لبه و شد بلند صندلي رو  از ش شیدم تر عق  خودمو...  ن  ات ک

 هم یه دنبال و چرخوندم اتاق دور نگاهمو...  بشدده بیشددتر باهاش ام فاصددله
 دایيص هیچ...  نبود خبر  هم لعیا از حتي ولي بشم آروم کمي تا گشتم جنس

 اریکت هوا...  شد کشیده پنجره سمت به نگام...  رسید نمي گوشم به سالن از
.. . گشددتم سدداعت دنبال...  باشدده شدد  نیمه که انگار...  تاریک خیلي...  بود

 رفته همه و بودم مونده تنها عمه   خونه تو من نکنه...  بود شددد  نیم و یازده
 ... بودن؟
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 پرهام که بیام پایین تخت از خواسددتم...  بود افتاده جونم به عجیبي   دلهره
 :گفت

 بشنو ؟ رو هات سوال جواب خوا  نمي -
 :گفت کالفگي با پرهام و کردم نگاهش منتظر

 کم یه سروصدا از دور که اینجا آوردیمت...  داشتي ت ...  شد  هوش بي -
 ... کني استراحت

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک و کردم اخم
 ؟ آورد اینجا تا منو کي -

 :گفت و زد پوزخند 
گه زن هیچ خانومم از غیر باش مطمئن - ...  کنم نمي ب*غ*ل رو ا  دی

 . آوردت سبحان
 نفرت داشددتم لحظه اون که حسددي یعني...  نفرت؟...  کردم نگاش نفرت با

 ... بود شدید عصبانیت هم شاید...  دونم نمي...  بود؟
 کجان؟ بقیه االن -
 ... موندن پایین لعیا و زندایي و دایي فقط...  رفتن همه -
 نرفتي؟ چرا تو -

 :گفت و انداخت بهم بد  نگاه
 ... بزنم حرف باهات که بود فرصت بهترین چون نرفتم -
 :گفتم و کردم نگاش گیجي با
 حرفي؟ چه -

 :گفت طلبکارانه
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 رفته؟ کجا علي -
 ... امریکا رفته که دونن مي همه کنم فکر -
 ... رفته کي با علي که دونن نمي همه ولي...  دونن مي همه بله -

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستي
 چیه؟ منظورت -
 :گفت و زد زل بهم خشم با
 فقط تو روز و حال این دونم مي...  کني؟ مي پنهون ما از دار  چیو...  سارا -
 ... هست وسط این مشکلي یه که مطمئنم...  نیست تنگي دل خاطر به
 :گفتم و دادم تکون سرمو کالفگي با
سائل این کنم نمي فکر...  پرهام - شته ارتباطي تو به م شه دا  هام داداش...  با
 ... پرسي مي تو که پرسن نمي هارو سوال این من از

 :گفت و پرید حرفم میون
 بفهمن که نبود  تو خوراکشددون و خواب تموم سددال پنج هات داداش چون -

 ... عشق از موقع چه و ویروسه از تبت موقع چه
 پنج هات داداش..."  گفت؟ مي داشت چي این...  زدم زل پرهام به باز دهن با

 وابخ تموم سال پنج پرهام، یعني" ... نبود  تو خوراکشون و خواب تموم سال
 پرهام چرا داشدددت؟ عالقه من به پرهام که یعني این بودم؟؟؟ من خوراکش و

 بود ممکن طور چه...  حرفها این از بود چي منظورش... میزد حرفهایي چنین
 مدت همه این چرا پس داشت عالقه اگر...  باشه؟ داشته عالقه من به پرهام که

 ل  کردم مي شددمار  لحظه نگاهش یه برا  که موقع اون چرا... نزد؟ حرفي
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سته شت مدت همه این از بعد حاال چرا...  بود؟ ب شو حرفها  دا ...  میزد؟ دل
 دارو نوش...  داشددت بچه یه حتي پرهام...  بودیم متاهل دو هر که حاال اونم
 سهراب؟ مرگ از بعد

 پرهام؟ دارن ا  معني چه حرفها این -
 ... بود  نفهمیده وقت هیچ که نگو -
 ... میزني حرف چي از تو دونم نمي من...  پرهام...  بودم؟ نفهمیده چیو -

 ... کرد فوت بیرون به نفسشو کالفه، و کرد فرو موهاش ال  دستشو
شق من...  دارم بد  منظور حرفهام از که نکن فکر عنوان هیچ به...  سارا -  عا

 ينم عوض زني هیچ با رو لعیا مو  تار یه و راضیم زندگیم از...  امم بچه و زن
 دوسددت همدیگرو مون دو هر ما که دوني مي خوب...  سدددارا...  اما...  کنم

 ... کنم باور محاله که نه نگو...  داشتیم
شمام شت چ شیدم بلند  هین و شدن در ستمو...  ک  اب و گرفتم دهنم جلو  د

 :گفتم بهت
 پرهام؟ گي مي دار  چي -
 بشي؟ احساست منکر خوا  مي نکنه -
 هستي؟ چي دنبال بگو کنده پوست و راست...  پرهام -

 :گفت و انداخت تاریک آسمون و باز   پنجره به نگاهي پرهام
 ... هستن نگرانت...  پایین بر  بهتره -
 :گفتم و کردم نگاهش اخم با
 خودن دنبال فرستي مي منو دار  حاال که حرفها این گفتن از بود چي هدفت -

 ؟ سیاه
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...  نکن اشددتباه ولي...  دارم دوسددت هنوزم...  داشددتم دوسددت من...  سددارا -
 اشددهب زندگیم شددریک تونه مي که کسددي چشددم به قبال...  گذشددته ها گذشددته
ست شتم دو  رفموح پس...  ندار  فرقي پریناز و پردیس با برام االن ولي...  دا
 واهرخ مثل برام که اینه منظورم دارم دوسددت گم مي اگر...  نکن تعبیر اشددتباه

 ... زماني یه چند هر...  موني مي
 ور دسددتگیره...  اتاق در سددمت رفت...  شددد بلند تخت   لبه از و کرد پوفي

 :سمتم برگشت و گرفت
 مي فکر همه...  میزدم حرف باهات باید چون بشددي بیدار که موندم االن تا -

 ت  که شددد  ضددعیف ، نمیرسددي خودت به و هسددتي علي دلتنگ چون کنند
.. . نیست دلتنگي از تو روز و حال مطمئنم من ولي...  شد  هوش بي و کرد 

 دور  غم فقط که غمي...  هست غمي یه نگاهت تو...  استرسه از...  ترسه از
ست ست که اومده پیش شما بین چیز  که دونم مي...  سارا...  نی  ندار  دو

شن خبر با بقیه  سارا. .. ولي بزني حرفي که کنم مجبورت خوام نمي منم...  ب
. .. بدوني باید رو چیزهایي یه...  بگم بهت باید که هسدددت چیزهایي یه... 

 .خدانگهدار...  گیرم مي تماس باهات فردا...  علي درباره...  من درباره
 ... گذاشت تنها گمي سردر و پریشوني دنیا یه با منو و رفت پرهام

 برا  و زد زنگ بهم عصددر دیروز...  پرهامم منتظر و نشددسددتم شدداپ کافي تو
 بزنه علي درباره خواد مي که حرفهایي اسددترس اونقدر...  گذاشددت قرار امروز

ست که دارم رو سون...  منتظرم و اومدم قرار ساعت از زودتر دقیقه بی  هم گار
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...  نه فعال"  گم مي فقط من و ندارین میل چیز  خانوم پرسددده مي مدام که
 " ... هستم کسي منتظر
 افيک تو ...  نفر  دو قرار یه اونم...  گذاشددتم قرار پرهام با که نمیشدده باورم
 و شناختم نمي پا از سر بود، عید از قبل ماه سه دو قرار این اگر شاید...  شاپ

شق با شنگي خاطر به االن اما...  اومدم مي اینجا پرهام به ع شنه...  اومدم ت  ت
 ... بده بهم علي از خبر  که حرفم کلمه یه  

مد پرهام باالخره یدم پرهام آ*غ*و*ش تو رو لیال وقتي...  او یا و د  هم رو لع
 يعل که افتادم شبي اون یاد اما...  موند باز دهنم تعج  از لحظه چند کنارش،

 مي وانتظارش اونجا میترا که شاپي کافي...  شاپ کافي برم باهاش خواست ازم
 المس تو ...  بود شده قرمز لپهاش لعیا...  نشست لبم رو  لبخند...  کشیده

 :گفت سریع و کرد دستي پیش گفتن
 بیام، من نداره لزومي گفتم پرهام به چي هر...  شددرمنده خدا به جون سددارا -

 يم دعوتش خ  گفتم بهش...  برم تنها نیسدددت درسدددت میگه...  نکرد قبول
یاد کرد   راینقد یعني...  نکرد قبول سدددارا ولي کردم دعوت گفت...  خونه ب
 ؟ میگذره بد بهت ما   خونه

 هک نبود خود بي...  بودم شدده زده شدگفت لعیا فهمیدگي و محبت همه این از
 سنح ، لیال و لعیا آوردن با پرهام که شکر خدارو...  بود شده اش شیفته پرهام
 :گفت لعیا و کردم تشکر لعیا از...  کرد اثبات رو نیتش

 لیال و من...  باشدده خصددوصددي که بزنید حرفهایي بخواین شدداید دونم مي -
 ... شینیم مي کنار  میز همین

 :گفتم و گرفتم بازوشو...  شدم شرمنده رفتارش از
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شي که نداره ایراد  من نظر از...  حرفیه چه این نه -  چیز  که هم پرهام...  با
 ... آورد نمي خودش با تورو وگرنه...  نداره تو از کردن پنهون برا 

 :گفتم و زدم اش گونه رو  ا  ب*و*سه
 ... بشین کنم مي خواهش -
 میز رو  لیال البته، و نشددسددتیم نفره چهار میز یه سددر همگي ترتی  این به

ست ش سون! ن شیک انگار که گار شید، مي منو ک شو سریع ک سوند خود  و ر
 :گفت

 )!(بدین سفارش بخواین االن دیگه کنم فکر -
 احوالپرسي به سرمون ها، سفارش آوردن تا و دادیم سفارش چیز  یه کدوم هر

 نچو...  بود شده بد حالم عمه   خونه که بود شبي اون نگران لعیا و بود گرم
 لعیا و افتاد اتفاقي چه بگه بهم که خواستم نبود، یادم ش  اون از واضحي چیز
 :داد توضی  کامل هم

 متوجه پرهام...  نبود بهت حواسمون اصال که ما...  جون سارا شرمنده والله -
...  داد  نمي جواب اصال ولي زد صدات بار چند...  نیست خوب حالت شد

 کرده ت  جور  بد...  بود  شددده حال بي و ات سددینه رو  بود افتاده سددرت
 هب قرص تا چند...  کني اسددتراحت که اتاق تو  بردت سددبحان آقا...  بود 

 به و کرد درست سوپ برات سریع(  پرهام مادر)  جون مامان و دادیم خوردت
یه کلي سددیما، طفلک...  داد خوردت  ... اومد پایین تبت تا کرد ات پاشددو

شه راحت خیالمون تا موندیم ما و رفتن بقیه شد بهتر که حالت  وبهخ حالت ب
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 ... باشي نداشته احتیاج دکتر به نکرده خدایي و
 

 ... کردم نگرانتون ببخشید...  جون لعیا ممنونم -
 ندار ؟ مشکلي که دیگه...  خوبه؟ حالت االن -
 ... خوبه خوبه حالم االن خداروشکر...  جون لیعا نه -
 و بود خوب ظاهریم حال شدداید...  بشدده راحت خیالشددون تا زدم لبخند  و

 ... بودم داغون درون از ولي بود مناس  ظاهرم
شیه حرفها  و چیني مقدمه کلي از بعد  يم که حرفهایي پرهام باالخره ا ، حا

 ... کرد شروع رو بزنه خواست
 خبر؟ چه علي از -

 :گفتم و انداختم بهش سفیهي اندر عاقل نگاه
 ... شماست پیش خبرها -

 :گفت و خورد نوشیدنیش از کمي
 ... دونه مي چیزو همه لعیا -
 :گفتم حرفش میون و کردم نگاهش گیجي با
 دونه؟ مي چیو -
 ... داشتم دوست رو تو لعیا با ازدواج از قبل اینکه -

 نشددد روم حتي که گفت احسدداسددي هیچ بدون و عاد  رو جمله این قدر این
شقونه لبخند با داره دیدم که کردم نگاه لعیا به! کنم تعج   نگاه ور پرهام ا  عا

 ونگاهم سددنگیني لعیا وقتي و کردم مي نگاه رو لعیا زل زل همونطور!! کنه مي
 :گفت و سمتم برگشت فهمید
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 جون؟ سارا شده چي -
 نگه بدجور ...  لعیا به نگاه یه و کردم پرهام به نگاه یه...  باال پرید ابروهام

 گفت نمي هذیون ش  اون و داشته دوست منو پرهام واقعا یعني...  بودم کرده
 وقت هیچ چرا...  نزد؟ حرفي هیچ وقت هیچ چرا داشدددت دوسددم اگر...  ؟

شون که رفتار  شه عالقه   دهنده ن شون خودش از با  لعیا طور چه...  نداد؟ ن
سته راحت قدر این ش صباني و ن شه؟ ع  و منو   کله اینکه جا  چرابه...  نمی

 سددتهدون مي قبل از لعیا اگر...  کنه؟ مي نگاهمون لبخند با داره بکنه، رو پرهام
 ... نبود؟ متنفر من از چرا...  بود؟ مهربون من با همیشه چرا پس

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو
 يکن نمي فکر...  ولي گم مي طور  این که ببخشددید...  نمیشددم متوجه من -

 ... بشه ناراحت ممکنه...  نیست؟ درست حرفت این لعیا جلو 
 :گفتم و گرفتم دستم تو دستهاشو و کردم نگاه لعیا به
.. . نزدیم حرفي هم با هم بار یه حتي ما...  نبوده ما بین چیز  هیچ کن باور -

 احساسي هیچ باش مطمئن ولي میزنه حرفهایي چنین پرهام چرا دونم نمي من
 ... فامیلي   ساده   رابطه یه جز نداره وجود پرهام و من بین
 :گفت و فشرد دستهامو عمیقي لبخند با لعیا

 دونم مي چیزو همه من گفت که پرهام...  عزیزم؟ شد  ناراحت اینقدر چرا -
 ... دونم مي تو از بیشتر حتي من... 

 :کرد زدن حرف به شروع لعیا پرهام، جا  به...  زد برام چشمکي و
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  چیز خواست نمي چون...  گفت برام تو از پرهام بودیم، نامزد که موقع اون -
 عالقه همیشدده برا  که کنم کمکش خواسددت ازم واقع در...  کنه پنهون ازم رو

نه فراموش رو تو به اش که جا  به چرا دونسددتم نمي اولش...  ک  تو از این
 خاطر به اش همه که فهمیدم بعدش اما...  من سددراغ اومده کنه خواسددتگار 

 ... بوده خودت رفتار و برخورد نوع
 ... من؟ رفتار خاطر به! شد آویزون لبهام و شد درشت چشمام

 بد ؟ توضی  تر واض  میشه -
 :گفت پرهام و کرد نگاه پرهام به لعیا

 العملت عکس از که کردم کارها خیلي!! ... ندار  دوسددم که فهمیدم چون -
سم بفهمم صال تو ولي نه یا دار  دو شه...  انگار نه انگار ا صله ازم همی  مي فا
 همب ا  عالقه که شدددم قانع همین برا  و نداشددتي بهم توجهي هیچ...  گرفتي
ته فراموش کار، بهترین و ندار  ما...  کردن یدم تازه کردم ازدواج وقتي ا  فهم
 رهباالخ...  داشتي عالقه بهم که فهمید لعیا...  عروسي ش ...  داشتي دوسم

شو ها  جنس هم بهتر و زنه یه لعیا سه مي خود  ش  اون که حالي از...  شنا
 که لبهات از...  بود مرطوب که چشددمهات از...  شددد مطمئن لعیا داشددتي،

 د بو نشسته گوشه یه اش همه...  نر*ق*صید  اصال اینکه از...  نبود خندون
ستهات و میزد حرف باهات مدام شیرین و ست تو از د  مدنمیو بیرون شیرین د

 خودم بارها که حالي در نداشتي شوقي و ذوق هیچ برون عروس موقع حتي... 
 فهمیدم که بود موقع اون...  بودم دیگه ها  برون عروس موقع هیجانت شاهد

 اقاتاتف این ظاهرا و بود گذشددته کار از کار دیگه ولي...  نبود  میل بي هم تو
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 علي هم و خوبیه زن من برا  لعیا هم چون...  نشدددد بد کدوممون هیچ برا 
 . من از تر الیق و بهتر شوهر  تو برا 

...  دمکر مي فکر پرهام حرفها  به داشتم...  نگفت چیز  دیگه و کرد سکوت
ست من پس ستم پرهام که بودم فهمیده در شتباه و داره دو  ینا...  بودم نکرده ا

 هچ من رفتار مگه...  بود کرده اشددتباه من احسددداس فهمیدن تو که بود پرهام
 دارم؟ دوسش بود نشده متوجه پرهام که بود طور 

 ... داشتم سوالي یه -
 :گفتم خجالت با من و کردن نگاهم منتظر لعیا، و پرهام

 بود ؟ نشده متوجه تو که بود طور  چه من رفتار مگه -
 :گفت و کشید عمیقي نفس پرهام

 ... کرد  اشاره ا  نکته خوب به -
 ... چي؟ یعني -
 ستمخوا ازت که بود رفتارت نوع همین خاطر به امروز راستش...  اینکه یعني -

 ... ببینیم همدیگرو
 :گفتم گم سردر و گیج

 بگي؟ خوا  مي چي...  نمیشم متوجه من -
 چشمهام تو ...  شد خم میز رو  کمي و کرد قالب هم تو میز رو  دستهاشو

 :گفت و کرد نگاه
شه من با تو رفتار...  سارا ببین - شه...  بود سرد خیلي همی  مي رارف من از همی

صله ازم...  کرد  شم متوجه که نکرد  کار  وقت هیچ...  گرفتي مي فا  همب ب
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 یه...  کرد  مي تاییدم وقت هیچ نه...  زد  مي حرف باهام نه...  دار  عالقه
 ... بود  لج من با جورایي

شتر پرهام چي هر شتر میزد حرف بی  هم و پرهام هم چرا...  کردم مي تعج  بی
 اینقدر یعني شددددن؟؟؟ مي متوجه برعکس ، منو ها  رفتار همیشددده ، علي

ند نمي که بود داغون رفتارهام و کارهام ت...  کنن؟ درک منظورمو تونسددت  هالب
شده رفتارهام متوجه پرهام که آوردم شانس  وقت هیچ دیگه اونوقت چون بود ن

شنا علي با شد بد که کدوممون هیچ برا  پرهام قول به...  شدم نمي آ  دب...  ن
 میترا که وضددعي این با...  چي؟ من برا  ولي نشددده بد پرهام برا  نشددد؟؟؟

...  خوبه؟ وضددعیت این کجا ...  نشددده؟ بد طور چه کرده درسددت من برا 
 تخواس مي چي پرهام راستي...  ؟ نه یا امریکا رفته واقعا علي دونم نمي حتي

 بگه؟ بهم علي مورد در
گار - باره بود قرار ان  که هایي حرف این...  بگي؟ چیزهایي یه هم علي در

 داره؟ علي به ارتباطي...  چیزها این و من رفتار نوع و زد  گذشته درباره
 :گفت لعیا که بود نکرده باز دهن پرهام هنوز

 ... بدم شیر لیال به ماشین تو برم بده رو سوییچ...  جان پرهام -
 ور لیال هم، لعیا...  داد بهش رو سددوییچ و کرد نگاهش عمیقي لبخند با پرهام

 :گفتم تعج  با...  رفت و کرد ب*غ*ل
 چیکار؟ خواست مي شیر...  بود آروم که لیال -

 :گفت و زد لبخند  پرهام
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سه - سش خیلي که همینه وا  تا...  منه برابره ده فهمش و درک چون...  دارم دو
سید، علي به بحث شیم تنها که رفت بهونه این به ر  زهایيچی شاید چون...  با
 ... بشه خبر با کسي نخوا  تو که باشه

 :گفتم و کردم نگاهش نگران و گفتم آهاني
 بشه؟ خبر با کسي خوام نمي من که هست چیزهایي چه مثال -
 رفتارها  که دونم مي ولي...  شناسم نمي کامل تورو من که درسته...  سارا -
 به بتنس هم تو فهمیدم و کردم ازدواج اینکه از بعد...  نیست طبیعي علي و تو

سي من سا شتي، اح  کني مي ازدواج کي بفهمم که بودم زنگ به گوش مدام دا
 که یستن فرودگاه قلبت دونستم مي...  شد باز زندگیت به علي پا  اینکه تا... 

یاد یکي  همین برا ...  سددرته تو من فکر هنوز دونسددتم مي...  بره تا دو و ب
 کنم مي محبت لعیا به وقتي دیدم مي...  بود علي و تو به حواسددم همیشددده

 وقتي...  یادته؟ بود، کرده پاگشدا رو شدما مامانم که روز ...  میشده بد حالت
 کرف همه...  آورد  باال و دسشویي تو  رفتي حالي چه با ب*و*سیدم رو لعیا

 رو گذشددته هنوز تو که فهمیدیم لعیا هم من هم موقع اون ولي باردار  کردن
صوص به...  نکرد  فراموش  بودن صمیمي چندان تو با رفتارش هم علي که خ

   اجازه علي به بود  کشددیده خودت دور تو که حصدددار  اون واقع در... 
 ... داد نمي رو شدن نزدیک

 :گفتم صبرانه بي...  شد ساکت و کشید عمیقي نفس
 ... خ  -

 :گفت و پایین انداخت سرشو...  کرد نگام لحظه چند
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 ... زدم حرف علي با -
 و پرهام ظاهرا...  بود؟ شنیده چي و بود گفته علي به چي...  ریخت هر  دلم
 نمي که کسي تنها کنم فکر...  بودن شده خبردار علي و من قضایا  از هم لعیا

 ... بود شیراز  حافظ خواجه دونست
سیتون از بعد ماه یک تقریبا - ...   سرد علي با هنوزم که دیدم مي...  بود عرو

 شرفتار علي...  علي ولي...  کنید مي باز  نقش بقیه جلو  که فهمیدم مي
یدم نمي فقط...  بود  فرار  علي از که بود  تو این و بود طبیعي  هچ فهم
 و کنه تحمل رو تو ها  سددرد  تونه مي طور چه...  میاد کنار تو با علي طور 

 نيز از ا  گالیه هیچ علي چرا...  کنه محبت بهت بیشددتر روز به روز جاش به
 مرد یه که چیز ...  نداشددت بود، ا  دیگه جا  دلش ولي بود همسددرش که

 هدیگ جا  دلش زنش که کنه تحمل تونه نمي مرد یه...  کنه تحمل تونه نمي
 مي که بار هر و نبود ناراحت موضددوع این از اصددال علي ولي...  باشددده ا 

شت سوال جا  خیلي برام این و بود قبل از تر حال سر و شادتر دیدمش .. . دا
ستم مي... کردم صحبت علي با و دریا به زدم دلمو خاطر همین به  هب علي دون

 بشددده مجبور که کردم کار  همین برا  ده نمي بروز چیز  ها راحتي این
 ... بگه رو واقعیت

 :گفت و انداخت بهم ا  شرمنده نگاه
تاسددفم - بل ولي میگم اینو که م که از ق مه یه حتي این  زنمب حرف علي با کل

 ... شدم گالویز باهاش
 از چشددمها  با و گرفتم دهنمو جلو  دسددت، تا دو با و کشددیدم بلند  هین

 :گفتم و کردم نگاش زده بیرون حدقه
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 زدیش؟...  کرد ؟ دعوا باهاش...  کرد ؟ چیکار تو -
 :گفت و داد تکون شرمندگي با سر 

سفم - ست که بود این خاطر به اینا همه...  سارا متا شتم دو .. . کنم کمکت دا
ست نمي دلم من و خوبیه خیلي مرد علي   ا عالقه به کردن فکر خاطر به خوا

 ... کني خراب زندگیتو نداشت، ا  فایده هیچ دیگه که
 :گفتم صبرانه بي...  کرد مي فکر و کرد مي باز  اش حلقه با
 افتاد؟ اتفاقي چه بگو کنم مي خواهش...  بزن حرف پرهام -
 فقط سارا مگفت...  سارا سراغ رفتي کرد  غلط تو که گفتم بهش بیداد و داد با -

 کنم ازدواج سددارا با خوام مي که گفتم...  میدم طالق زنمو دارم من و منه مال
 ... کنم ازدواج باهاش من تا بده طالق رو سارا گفتم بهش... 

 :گفت لبخند با و داد تکون سر 
 از لبم که کرد ام چونه   حواله مشددتي چنان اومد در دهنم از حرف این تا -

 همیدمف چون کردم تجربه که بود درد  ترین شیرین...  شد پاره بیرون و داخل
 و داد اب و بود گرفته امو یقه...  داره هم دوسددتت بلکه داره غیرت تو رو  تنها نه

 هیچ به من و منه زن سددارا...  نیار زبون به رو سددارا اسددم دیگه گفت مي فریاد
  رو رو سارا   جنازه حتي من...  باشه داشته نظر ناموسم به نمیدم اجازه کس

 اشددک از پر چشددمهاش زد حرفو این وقتي کن باور سددارا...  نمیذارم تو دوش
یه مرد یه وقتي فهمي مي...  بود شدددده نه مي گر  و داد میون...  چي؟ یعني ک

 مي نادیده رو سدددارا و کرد  مي ازدواج لعیا با که موقع اون گفت، فریادهاش
.. . میشدده ا  دیگه کس مال سددارا که کرد  مي روزهارو این فکر باید گرفتي
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 تو هزبال یه مثل رو تو عشددق همیشدده برا  که کنم مي کار  باش مطمئن گفت
 ... بندازه آشغال سطل
 ات عالقه از تو که فهمیدم...  داره خبر چیز همه از علي فهمیدم که بود اونجا

...  نهک ازدواج تو با شده راضي طور چه فهمیدم نمي ولي...  گفتي براش من به
ست دیگه جا  دلش که زني با ستي مي که تو گفتم علي به...  ا  دلش اسار دون
 هک هسددت کفشددت به ریگي یه حتما گفتم...  کرد  ازدواج باهاش چرا منه با

نه نمي مرد  هیچ چون کني پنهونش ازدواج این با خوا  مي  در رو زني تو
 تصور رو عشقش آ*غ*و*ش شوهرش، آ*غ*و*ش جا  به که بگیره آ*غ*و*ش

 ... کنه مي
 زمین رو  و شددد تا زانوهاش...  شددد حالي چه علي حرف این با دوني نمي

 وئهت دنبال چشمم هنوز که بود شده باورش...  بودم کرده رو  زیاده...  نشست
قه و شدددد بلند جاش از علي...  بود من پیش که هم تو دل...   و گرفت امو ی

 رو لعیا موقع هر که گرفت؟ ازم طالقو حق خاطر همین به سدددارا پس گفت،
 هک شددما...  بودین کشددیده نقشدده هم با تا دو شددما...  تو پیش بیاد داد  طالق

...  رو بیچاره لعیا  اون هم دادین باز  منو هم چرا خواسددتین مي همدیگرو
 چي هر دیگه...  افتاده؟ قدیمش عشددق یاد باباش که داره گ*ن*ا*هي چه لیال

ستم نمي...  بود کافي بودم گفته دروغ شو شدن خورد خوا  همه.. . ببینم غرور
 هر ... کردم تعریف هم تو برا  امروز که چیزهایي تمام...  گفتم براش چیزو

 وردخ مي دردش به قطعا که چیزهایي...  گفتم علي برا  دونستم مي تو از چي
ست مي و ست به برا  تون شون تو دل آوردن د ستفاده از  ليخی علي ولي کنه ا

 تو اب من سال همه این...  بودت شناخته شناختم مي تورو من که اونچه از فراتر
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شنا ستم اما بودم آ ...  ودب شده عجین تو با زود خیلي علي ولي کنم درکت نتون
 ... سارا...  داره رو تو لیاقت واقعا علي

 :گفت و زد شیطوني لبخند
شحالم - شق که خو شغال سطل تو زباله مثل منو ع شکر...  انداختي آ  خدارو

 غم از و کني مي ت  علي برا  که خوشددحالم...  برده رو دینت و دل علي که
...  نمبک درخواستي یه ازت که گفتم اینارو...  سارا...  میشه بد حالت دوریش

سي اینکه دلیل شاید سا شتي من به که اح  و شرم کرد ، مي مخفي ازم رو دا
 رمنامح دیگه علي ولي...  داشددتي نامحرم مرد یه به نسددبت تو که بود حیایي

 ازش پس...  عالقه ابراز برا  شددخص ترین الیق و شددوهرته اون...  نیسددت
.. . بکنه اشددتباه برداشددت علي رفتارهات با که نکن کار ...  نکش خجالت

 اگر ولي نکرد  ضددرر من مورد در...  انداختي اشددتباه به منو که جور  همون
شق هم علي شه متوجه رو تو ع  قهعال ابراز تو  پس...  کني مي بزرگي ضرر ن

 ... نذار کم براش
 طور چه...  کردین ازدواج هم با علي و تو که شدددد چي دونم نمي هنوزم من

ست، مي که علي ضي دلته تو  ا  دیگه شخص دون  هکن ازدواج باهات شد را
 ولي...  نداره ربطي هیچ من به موضددوع این چون بدونم که خوامم نمي و... 

ساس یه خاطر به خوام نمي شتباه اح شته در که ا شتي، گذ ساس و آینده دا  اح
ست از زده، جوونه قلبت تو دونم مي که پاکي  اب علي چرا دونم نمي...  بد  د

 عمو عروس این به نسددبت خوبي حس اصددال راسددتش...  رفته عموش عروس
 این...  خ  ولي...  نرفت عروسش با علي عمو  ، علي جا  به چرا...  ندارم
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 ممن خواستي، کمکي موقع هر...  سارا چیز  یه فقط...  نداره ربطي من به هم
 نمي دریغ علي و تو خوشددبختي برا  کمکي هیچ از...  بدون برادرهات مثل
 ... کنم

 شستهن گلوم تو  بود مدتها که بغضي...  سراغم بود اومده لعنتي بغض دوباره
...  کرد مي ام خفه بغض این هم آخرش...  نداشددتن شدددن باز خیال ولي بود
 وقت خیلي از علي اگه آخه...  شدم مي داغون داشتم پرهام حرفها  فشار زیر

 همه به چرا...  ریخت هم به چیزو همه دفعه یه چرا پس داشددت دوسددم پیش
 درمورد بود، افتاده پرهام درباره که اتفاقي بازم نکنه خدایا...  زد پا پشددت چیز
 رو علي خدا تورو خدایا...  باشدده شددده امید نا ازم علي و باشدده افتاده هم علي
 هم هلحظ یه میدم قول...  بریزم پاش به عشقمو تمام میدم قول...  برگردون بهم

 مهم اصددال...  کنم نمي برخورد سددرد باهاش وقت هیچ دیگه...  نذارم تنهاش
ته میترا با چرا که نیسدددت ...  وادبخ منو هم باز و برگرده...  برگرده فقط...  رف
 ... کنم نمي اذیتش هرگز دیگه اونوقت

 ... برگرده که خوام مي ازت فقط...  خدایا
 خوابه اون و نویسم مي اون واسه ش  هر که قلبم تو هست یکي
 تابه بي همه این من قل  که اونه واسه بدونه خوام نمي

 دیوونه دل این همدم شده دوباره خودکار یه کاغذ یه
 خونه نمي اونو بازم کسي و اشکه از پر خیسه که نامه یه
 میره داره گفت دفعه یه اتاقم تو  جا همین روز یه

 بگیره غصه دلشو نخواستم آخه نگفتم چیز 
 میرم مي که دونستم مي بست مي که درو کردم مي گریه
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 بگیرم راهشو جلو  تونستم نمي بود عزیزم اون
 تنها بمیرم نبینم اونو که برسه روز  یه ترسم مي

 اینجا کنم مي جون دارم بدونه خوام نمي کن کمک خدایا
 دیوار رو ساعت تاک تیک شکنه مي داره اتاقو سکوت

 انگار نمیاد دیگه که باورمن بشه خواد نمي دوباره
 بدجور  آهنگش...  میدم گوش آهنگ دارم و کشددیدم دراز علي تخت رو 
صیف روزمو و حال شم مي آه فقط...  کنه مي تو  کنم گریه خواد مي دلم...  ک

 تو دهشدد بافته و سددفید موها  با پالسددتیکي پیرزن...  ندارم اشددکي هم باز اما
 شده تر ارزش با همه از برام این هام، مداد  سر عروسک تمام بین...  دستمه

 تر آروم مغزم تا نویسددم مي کاغذ رو  افکارمو...  نویسددم مي باهاش دارم... 
...  نمک پیدا هایي نشددونه یه گفت، بهم پرهام که چیزهایي این از باید...  بشدده

 رگردمب باید...  اسدت ریخته هم به خیلي مغزم...  بچینم نو از رو پازل این باید
...  پرهام عروسددي از تر عق ...  اومد علي که روز  از تر عق ...  عق  به

 پرهام که کردم کارهایي چه...  بیارم یاد به داشددتم پرهام با که رفتارهایي باید
سمو سا شتباه اح  ليع نباید...  کنم تکرار دوباره کارهارو اون نباید...  فهمید ا

 ...بندازم اشتباه به هم رو
یدار  و خواب تو ظه یه...  بودم ب ظه یه و دیدم مي خواب لح  خاطراتمو لح

 خوابم از نیمي...  بودن شده قاطي هم با خاطرات و خواب...  کردم مي مرور
 روز  هب داشتم...  بود تخیالتم و توهمات   زاییده دیگه نیم و داشت حقیقت
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 وخودم آخر   لحظه اون و کردم مي باز  بدمینتون پرهام با که کردم مي فکر
 ... پریدم خواب از و ریخت هر  دلم و دیدم علي آ*غ*و*ش تو

 هلحظ همون" ...  میشي؟ چي بشي عروس"  میگفت پرهام که افتادم روز  یاد
 هک دیدم رو پرهام آینه تو  از...  بودم آینه جلو  و آرایشگاه تو...  شدم عروس

...  یدمد جلوم رو علي برگشتم، سمتش به وقتي و کرد حلقه کمرم دور دستشو
 ... پریدم خواب از خفیفي تکون با دوباره
مد که شددبي همون خواب...  دیدم مي رو علي خواب تاقم تو  او نار...  ا  ک
 یشونیمپ رو  لباشو گرمي...  انداخت جا پیشونیم رو  لبهاش و نشست تختم
 : میزد صدام ل  زیر و کشید مي صورتم رو  دستشو...  کردم مي حس

 ... من دخترک...  من سارا ...  سارا -
 بیدار وقت هیچ کاش...  بود شدددده تنگ هاش گفتن دخترک برا  دلم چقدر

 ... بکشم آه نبودنش با هم باز و کنم باز چشمهامو خوام نمي...  نشم
 در چوب چهار تو میترا...  در سمت رفت آروم آروم...  شد بلند تختم کنار از

ستاده شو و بود ای ست  نرو رامیت با...  علي نرو...  بود کرده دراز علي سمت به د
 ینمتبب خواب تو  بذار...  نیسددتي دیگه بر  بیرون که در این از دونم مي... 
 ... علي... 

 ... علي  ِجان -
 ودب مونده تنم تو  که رمقي آخرین با و نشستم تخت رو ...  پریدم خواب از

 : کشیدم جیغ
 ... علددددددددددددي...  علددددددددددددددي -
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 رو توپ و کشیدم جیغي ترس از...  شد اتاق وارد ا  سایه و شد باز شتاب با در
...  بود اومده بند زبونم...  شدددم مچاله خودم تو و آوردم باال چشددمهام زیر تا

 محکم منو...  نشست تخت رو  کنارم و رسوند بهم خودشو سرعت با سایه
شش تو صار تو بدنم و بود اش سینه رو  سرم...  گرفت آ*غ*و* ستهاش ح  د

سیر شتم...  بود شده ا ست...  کردم مي تهي قال  ترس از دا  هک میزدم پا و د
 :شنیدم صداشو که بدم نجات محکم حصار اون از خودمو

 آروم...  من دخترک...  من سددارا  شددده چي...  عزیزم جونم...  علي  ِجون -
 ... شم فدات دید  مي خواب... برم قربونت باش
 و ودب نیاورده طاقت سددینه تو قلبم...  بودن شدددده کوتاه و پي در پي هام نفس

شو سونده گلوم به خود  سح که کوبید مي سریع گردنم نبض اونقدر...  بود ر
 ... بود آشددنا خیلي شددنیدم مي که صدددایي...  گلوم تو اومده قلبم کردم مي

 ودمب نکرده حس وجودشو گرمي...  بودم نشنیده صداشو بود مدتها که آشنایي
 مي حسش وجودم تمام با حاال و...  بودم داده دست از آ*غ*و*ششو امنیت... 

 ... کردم
 اقات تو  هال از نور...  گرفت دسددتهاش تا دو بین سددرمو و گرفت فاصددله ازم
 اون حتي ولي...  تاریک دیگه نیم و بود روشددن صددورتش از نیمي...  تابید مي

ضو  به هم رو صورتش تاریک نیمه ستم مي و شمها ...  ببینم تون  و اقبر چ
 خواسددت مي خروج   اجازه چشددمش   گوشددده که اشددکي...  مرطوبش

شونش موها ...  لرزونش لبها ... صال  صورت...  پری شده ا  همه...  اش ن
 ... دیدم مي خوبي به رو
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 :زدم صداش ناباور  با...  بودند طوالني و عمیق من عکس بر که هاش نفس
 برگشتي؟ که خودتي...  علي؟ خودتي...  علي -

 :گفت ا  گرفته صدا  با و چسبوند اش سینه به سرمو دوباره
 بد حقت در...  نامردمم خود...  معرفتمم بي  ِ خود...  خودمم...  عزیزم آره -

 طور  چه دونم نمي... دادم آزارت بدجور ...  کن حاللم سدددارا کردم
 ... من دخترک...  من سارا ... کنم عذرخواهي

صله ازش شم مطمئن تا زدم پلک بار چند...  گرفتم فا ست خیال این ب  به...  نی
ست اش سینه و صورت و سر شیدم مي د شو تا ک  خودش...  کنم باور وجود
 چشم ماه دو از بعد من  ِعلي...  بود برگشته که بود علي...  بود علي این...  بود

 تیاراخ و بود نشددسددته من رو  روبه که بود علي این...  بود برگشددته انتظار 
 ... بود داده دست از اشکهاشو

 ریهگ چرا...  ترکه نمي لعنتي بغض این چرا...  شدددم مي خفه بغض از داشددتم
 آورده کم نفس...  نمیشددد سددرازیر اشددکم ولي کردم مي هق هق...  کنم نمي
ستمو...  بودم شته ام سینه رو  د  امه ریه به رو هوا توانم آخرین با و بودم گذا
 ... کشیدم مي

 : میزد صدام مدام و مالید مي پشتمو دست با علي
صیر اش همه...  شد  اینجور  چرا...  شده چي...  عزیزم...  سارا -  منه تق

 ... دخت...  سارا...  آوردم تو سر رو بال این که من به لعنت... 
شتم شتم رو"  دخترک"  شنیدن توان...  بده ادامه نذا  ما دیوونه کلمه این...  ندا

ست گفته بهم علي که مینداخت یادم...  کرد مي شتني دو  مين...  کوچولو  ِدا
 وونهدی...  گذاشددته سددرم کاله گفتنهاش دخترک این با کردم مي فکر چرا دونم
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صبانیت به تبدیل تنگیم دل تمام... زدم آخر سیم به و شدم  شتم با و شد ع
 مي داد و کوبیدم مي اش سددینه به مشددت با...  اومد فرود علي   سددینه رو 
 :زدم

 دیگه...  خوا  مي جونم از چي...  سددراغم؟ اومد  چرا...  ؟ برگشددتي چرا -
 کرد  داغونم... افتادم روز  چه به ببین...  بگیریش که نمونده باقي ازم چیز 

 ودم؟نب هم تماس یه الیق حتي که بودم ارزش بي برات اینقدر...  معرفت بي
 کسددي از کردم نمي جرئت حتي...  کشددیدم انتظارتو وقت همه این که مني

شتم حالي چه بفهمي توني مي...  بپرسم حالتو  مي من زا سراغتو بقیه وقتي دا
شت و رفتي میترا با وقتي بفهمي توني مي...  گرفتن؟  نکرد  اهنگ هم سرت پ

 از خبر  هیچ که کرد  خودت با فکر  چه...  داشددتم؟ روز  و حال چه
 ... نداد ؟ بهم خودت
 : که دمش مي رو به رو واقعیت این با باید ولي بود سخت خیلي برام گفتنش

نه این تو و ندارم برات اهمیتي هیچ دونم مي - ...  مزاحمم یه فقط برات خو
 دوستیمون حرمت به...  داشتیم هم با که بد  و خوب روزها  حرمت به ولي
 بهم خودت از خبر  هیچ چرا...  رفتي چرا گفتي مي بهم باید شدددده که هم

گه...  نداد  یت هامون خانواده جلو  که نبود این قرارمون م عا  حال ر
 من از همه که اینقدر...  کرد  پولم یه   سددکه چرا پس...  بکنیم همدیگرو

.. . بپرسددم تو درباره مامانت از کردم نمي جرئت حتي پرسددیدن مي تو درباره
 خانواده به حتي مدت این تو که ممکنه طور چه...  خبره چه اینجا دونم نمي
...  بذار  خبر بي رو همه وقت همه این میشه مگه...  باشي نزده زنگ هم ات
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 ودب جور  یه بقیه ها  نگاه...  بودم خبر بي ازت که بودم من فقط هم شدداید
 ... خندیدن مي حماقتم به انگار که

 : بزنم حرفو این بتونم تا کردم جمع توانمو تمام
 ... متنفرم عوضي میترا  اون و تو از -

 که نبودم مطمئن دیگه...  بودم داده دست از رو داشتم علي به که اعتماد  تمام
 وقت همه این بپرسددم ازش خواسددت نمي دلم حتي...  نمیخنده بهم دلش تو

 م*س*تجاب دعاهامو خدا و بود برگشددته که حاال...  مونده؟ میترا پیش چرا
 ... بودم شده طلبکار...  بودم شده ناشکر بود، کرده

 :زدم جیغ و کشیدم سرم رو  رو پتو
 ... بیرون برو -

 جیغ و کردم فرو علي  ِبالش تو  سددرمو ، شددنیدم که درو شدددن بسددته صدددا 
 جیغ اگر...  کرد مي پر رو اشددکهام خالي جا  داشددت که جیغي...  کشددیدم

یدم نمي ما کشدد  با که ندارم اشدددک قطره یه حتي چرا...  میشددددم خفه حت
یا...  بگیرم آروم کمي ریختنشددون  چي هر چرا...  کنم ناشددکر  نذار خدا

شه چرا...  منه مال سختیه و بدبختي شته زندگي تو همی  چرا.. . حیرونم و سرگ
 به گ*ن*ا*هي چه...  ندارم خوشبختي حق چرا...  ندارم راحت و آروم روز یه

 ... مجازاتم این م*س*تحق که کردم درگاهت
شیدم جیغ بالش تو  اونقدر  وابمخ و نموند برام رمقي که کردم گله خدا به و ک

 ... برد
 شانزدهم فصل
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 هب رفتم و شدم بلند جام از عجله با...  پریدم خواب از گوشیم آالرم صدا  با
تاق ماده تا خودم ا یدن حین در...  کار سددر برم و بشددم آ باس پوشدد  هام، ل

 جا  به و گذاشددتم دهنم تو  بود، مونده کیفم تو  قبل روز از که بیسددکوییتي
 دمز خونه از و شدم ماشینم سوار ، حیاط تو  رفتم عجله با...  خوردم صبحونه

 ... بیرون
 که خوابي از گنگي ها  صددحنه...  بودم گیج بودم، کار سددر که مدتي تمام

 خوابیده بد خیلي دیشد ...  شدد مي ظاهر چشدمام جلو  بودم دیده دیشد 
 ردرگی فکرم که اونقدر...  دیدم مي رو پرهام و میترا و علي خواب مدام...  بودم
 و گیجم روز طول تمام...  شددده قاطي بیداریم و خواب شددده، نبودنش و علي

سته شه که ش  اما...  ام خ  از رو خواب و میره رژه ذهنم تو فکر جور هزار می
شمام ش ...  میگیره چ ش  و تکرار  ها  کاب*و*س هر  شبها  از بدتر دی

 داشددت علي و بودم علي آ*غ*و*ش تو که افتادم هایي صددحنه اون یاد... دیگه
 کارهام با خودمو و کشددیدم عمیقي آه" ...  عزیزم"  میگفت بهم...  میزد صدددام
 ... کردم سرگرم

 چه ... بگیرم سراغشو کارش محل از که کنه مي کار کجا علي ندارم خبر حتي
 دهدا استعفا شاید یا شده اخراج هم شاید...  نرفته؟ کار سر مدت همه این طور
 نه،ک زندگي باهاش خواد مي و رفته میترا با وقتي...  داده اسددتعفا حتما آره... 

 به میمقدی بغض دوباره...  باشدده داشددته احتیاج کارش به که گرده برنمي دیگه
 که دوسددتیه تنها...  شدددم صددمیمي باهاش ها تازگي...  انداخته چنگ گلوم

 ... نمیذاره تنهام و کنارمه همیشه
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 بیرون خونه از منو که چیز  تنها...  شددد تموم هم دیگه کار  روز یه باالخره
 بیرون خونه از پامو هم لحظه یک نبودم، شدداغل اگر...  کارمه همین میکشدده

 ... نمیذاشتم
شین شت حیاط، تو  که رو ما شین سر پ شمم کردم، پارک علي ما  هب افتاد چ
شه ها  گل از...  باغچه ست خبر  بنف شون همه پیش وقت چند... نی  رواز ا
شه ست نمي دلم...  درآوردم ری شه بلند ها  ساقه دیدن با روز هر خوا  ها، بنف

 یه...  ونساختم داخل برم که ها پله طرف رفتم...  بکشم آه و بیفتم گذشته یاد
شت با دفعه شتم عق  به وح سط...  زدم زل باغچه به و برگ  گل از پر باغچه و
 گلها  با باغچه وسددط...  قرمز صددورتي، سددفید، زرد،...  بود پامچال ها 

 " ... من دخترک"  بود شده نوشته پامچال
 هباغچ...  بودم شددده خیره باغچه به بودن زده بیرون حدقه از که چشددمهایي با

 دهدا آب بهشددون تازه که بود معلوم تیره خاکها  از...  بود شددده مرت  و تمیز
 هایي گل....  کردن مي خودنمایي باغچه تو  زنبق ها  گل هم باز...  شددده

شک پیش وقت خیلي که شته تازه انگار حاال و بودن شده خ .. . بودن شده کا
 ... بود شده شسته حیاط...  چرخوندم حیاط دور چشممو

.. . بود گل غرق خونه...  پاشید صورتم تو  گل عطر...  کردم باز رو سالن در
 به گل بو  از... زد مي برق تمیز  از خونه...  بود گل از پر خونه دیوار و در

 سرمداد  عروسک به افتاد چشمم...  بودم شده زده هیجان و بودم اومده وجد
سته از کدوم هر بین...  سکي مداد یه گل، ها  د ساز  سرش، رو  باعرو  جا

 این و خونه تو اومده کسددي چه که فهمیدم نمي و بودم شددده گیج...  بود شددده
 ... کرده کارهارو
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 بیرون توش از رو مداد...  گل   دسددته ترین نزدیک سددمت رفتم آروم آروم
گاه نا...  بود گولو ز  ز  مداد، رو  عروسددک...  کشددیدم ...  خندیدم خودآ

 ... برگردم عق  به ترس با شد باعث پایي صدا 
 همراه.. . پریدم عق  به و کشیدم جیغ وحشت با بزرگي، و سبز   کله دیدن با
 زمین رو  سبز   کله و شد بلند هم ا  مردونه داد صدا  من، جیغ صدا  با

 ... شد ظاهر چشمم جلو  علي صورت و افتاد
 دهنم آب و میزد تند تند قلبم...  بهش بودم زده زل شددده درشددت چشددمها  با

شک ست انگار هم اون...  بود شده خ شت من از کمي د  زرد رنگش چون ندا
 اواقع...  نبوده خواب بودم دیده دیشدد  که چیزهایي تمام یعني! ... بود شددده

 که  پسددر این و نیسددتم خواب دیگه االن که بودم مطمئن...  بود برگشددته علي
 ل  زیر و خورد تکون علي لبها  ...  ِعلي ایستاده، جلوم مرت  و آراسته کامال
 :گفت

 ... سارا -
 تو  رو عروسک دست...  براقش عسلي چشمها ...  کردم نگاه چشمهاش به

  جلو که عروسک به نگاهي...  کرد مي پا اون و پا این و میداد فشار دستهاش
سک...  انداختم بود، افتاده پاش  ليع به دوباره...  بود ِشددددرِک از بزرگي عرو
ستم نمي...  کردم نگاه ش  یاد...  کنم چیکار باید دون  هشب که حرفهایي و دی
تادم بودم زده  بر خاک...  متنفرم ازش گفتم علي به من...  وااااااااااا ...  اف

 چي چیه؟...  میزد ؟ دم ازش که ا  عالقه ابراز اون بود این...  سددارا سددرت
نه وسددط؟ این تو میگي مه این با دار  توقع نک  ر خب بي تو منو که وقتي ه
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شته شقتم من جون علي بگم و ب*غ*لش بپرم االن بود، گذا صال عا  مهم هم ا
 تونم نمي...  گذروند  مي خوش جونت میترا با بود  رفته ماه دو تو که نیست
 رفت نمي مدت همه این داشدددت دوسددتم اگه... کنم کوچیک خودمو اینقدر
 االن که کارهایي این بود؟ چي رفتارهاش و کارها اون پس...  گذروني خوش

 کادو و گل همه این" ...  من دخترک"  نوشته باغچه تو چرا... چیه؟ کنه مي داره
 ... دیوار به بکوبم سرمو باید تو دست از...  علي وا ...  چیه؟ برا 

 : گفت و گذاشت هام شونه رو  دستهاشو...  جلو اومد قدم یه
 ... که هست حرفهایي یه سارا -

شتم شو نذا شو...  بزنه حرف ستها صبانیت با و زدم پس هام شونه رو  از د  ع
 نهت ام، شونه با و شدم رد کنارش از...  پایین انداخت سرشو...  کردم نگاهش

تاقم تو  رفتم و زدم بهش محکمي    پرت خودمو...  بسددتم محکم درو و ا
 ... کردم فرو بالش تو  سرمو و تخت رو  کردم

 و شددددم بلند جام از...  بود؟ اومده کي یعني...  شدددد بلند در زنگ صددددا 
ستم ست خونه تو  علي افتاد یادم که در سمت برم خوا  نکنه...  وا  ا ...  ا

 اه...  بودن اومده دیدنش برا  حاال و بودن شدددده خبر با علي اومدن از بقیه
 اونم...  نمک باز  نقش بتونم که نبودم موقعیتي تو اصال...  شانس این به لعنت
 دور عشددقش از ا  لحظه خواد نمي دلش انتظار، مدتها از بعد که کسددي نقش
شه شت از و خورد اتاقم در به ضربه چند...  با شو و آروم صداش در پ  مالیم

 : شنیدم
 ... سارا...  اومدن خواهرت و مادر...  سارا -
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 از بلندشددو ها  نفس صدددا ...  شددد منصددرف ولي بزنه حرفي خواسددت مي
شت شت که شنیدم رو مامانم صدا ...  شنیدم مي هم در پ  میزد صدامون دا

 و م*ا*چ صدا  اون از بعد و شد دور اتاق از که شنیدم رو علي پا  صدا ... 
 از مامانم سهم...  ب*و*سید مي دامادشو داشت مامانم حتما)!( ... ب*و*سه

 ... مسخره چه...  هه...  بود من سهم از بیشتر علي
 و ایینپ بود انداخته سرشو که بود سیما...  پریدم جا از متر سه من و شد باز در
 :گفتم عصبانیت با و شدم بلند تخت رو  از...  بود شده وارد اجازه بي
 اتاق؟ تو پر  مي جور  این نمیکشي خجالت...  بودم ل*خ*ت من شاید -

 :گفت و کرد ا  مسخره   خنده
 در رو اهم دو این تالفي حاال تا دیش  پس... گرفتم مچتونو که خودم به ایول -

 آوردین؟
 تو زدم یکي...  میزد سددیما که ا  شددرمانه بي حرفها  از شددد داغ هام گوش
 : گفتم و سرش

 ندار ؟ حیا و شرم تو -
 :گفت و کرد باز بناگوش تا نیششو

 شرمم؟ بي من اونوقت...  بود  ل*خ*ت میگي دار  تو -
 ...رواني...  بابا برو -
 نیستي؟ آماده چرا تو -
 چي؟ واسه آماده -
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سه آماده میگي تازه...  زکي -  کرد  فکر...  ها مهمونیه سالمتي نا...  چي؟ وا
 خونه؟ دور چیه بلبل و گل همه این

 :گفتم و کشیدم هم تو اخمهامو
نه تو...  مهموني؟ کدوم...  مهموني؟ - یه من خو  خبر خودم من و مهمون

 چي؟ یعني...  ندارم؟
 :گفت و زد دهنش رو  دست با سیما

 ز سورپری...  وا  ا ...  نداشتي خبر تو پس...  دادم سوتي...  سرم به خاک -
 ... زدم گند  چه...  بوده؟

 خبره؟ چه ببینم بزن حرف درست سیما -
 :گفت و بیرون پرید اتاق از سیما

گه من - باس یه فقط...  گم نمي هیچي دی  االن بپوش درمون و درسدددت ل
 !رسن مي مهمونها

 الاص من اومد؟ کي این! ... اتاق تو  اومد شیرین رفت، سیما اینکه محض به
 :گفت و کرد ب*غ*لم شیرین!! بودم نشنیده زنگو صدا 

...  شدد تموم انتظار  چشدم این باالخره که خوشدحالم...  جونم سدارا وا  -
 لوشگ انگار ولي برنگرده دیگه که بودم نگران خیلي...  برگشددت علي باالخره

 ... بوده کرده گیر اینجا بدجور 
 :گفت و کشید لپمو

 بپوشي؟ خوا  مي چي -
 :گفتم و گرفتم رو شیرین   یقه
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 برا  لباس...  میزنید؟ مشددکوک اتون همه اینقدر چرا...  خبره؟ چه اینجا -
 ... چیه؟ مهموني   قضیه...  بپوشم چي

 گشددت مي لباس دنبال که همونجور و هام لباس کمد سددمت رفت شددیرین
 :گفت

 و مامانش و آقا علي زحمت   نتیجه میبیني که اینها...  نشددونه دو و تیر یه -
 ... خواهرشه

 :فتگ گرفتش مي من به رو که همونطور و کشید بیرون رنگي ا  نقره لباس
 که دامنش...  اسددت پوشددیده هم...  شددیکه هم...  باشدده خوب این کنم فکر -

 کجان؟ هات روسر  و شال...  ربعیه سه که هاشم آستین...  ماکسیه
 خبره؟ چه اینجا بگي خوا  نمي شیرین...  اولي کشو  تو -

شو سمت میرفت که همونطور ستاد مرتبه یه ک شت و ای س...  طرفم برگ  تمود
 :گفت و حموم تو و داد هلم...  حموم سمت کشید منو و گرفت

 النا بیرون بیا و بگیر دوش یه سددریع! شددده پولي ژولي قدر چه کن نگاش -
 ...میرسن ها مهمون

 مهدک از تا دو یکي کالفگي با...  مانتوم ها  دکمه کردن باز به کرد شددروع و
 :گفتم و کردم باز رو هام

 ... میام دیگه ساعت نیم بیرون برو بد ؟ هم حموم منو خوا  مي نکنه -
 اقات تو ژاله و لعیا و ضحي و شیرین و سیما و فاطمه اومدم، بیرون که حموم از

شتند و بودند شون به دا سیدند مي خود شون تا! ر شم  هب شروع افتاد، من به چ
 بهم و ب*و*سیدن مي صورتمو و سر...  من سراغ اومدن و کردن کشیدن هورا
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 این ردربراب...  زدم مي لبخند و کردم مي نگاهشون فقط من و گفتن مي تبریک
 اب عاشقانه خیلي اینکه جز میومد بر من از کار  چه احساساتشون، ابراز همه
 دبای االن چرا بفهمه چیز  کسددي نذاشددتم االن تا که من...  کنم برخورد علي
 علي و مونم مي من بعدش و گذرونم مي هم رو امروز...  کنم خراب چیو همه

... 
 هر...  شدددن کردنم آرایش مشددغول و نشددوندن آرایش میز صددندلي رو  منو

 هب یکي...  کشید مي سشوار موهامو یکي...  میدادن انجام کار  یه کدومشون
 ایستاده دورم نفر پنج چهار...  میزد الک هامو ناخن یکي...  میزد کرم صورت

 نهآی تو  خودمو شدد، تموم که کارشدون...  کردن مي آرایشدم تند و تند و بودن
 :گفتم و کشیدم جیغي و دیدم

 ... آرایش همه این خبره چه...  کردین؟ درست عروس مگه وضعیه؟ چه این -
 پاک مشددغول و مالیدم روش کننده مرطوب کمي و برداشددتم کني پاک گوش
...  کردم تر کمرنگ امو سایه سایه، برس با...  شدم چشمم خط   دنباله کردن
 !! ...بشه تر کمرنگ لبم رژ تا زدم ب*و*سه بار چند کاغذ ، دستمال رو 

 :گفت و آورد برام ضحي رو ا  نقره لباس
 ... بیاد بهت خیلي کنم فکر -
.. . کردین مي عروسددم و پفي پف دامن با آوردین مي سددفید لباس یه باره یه -

 یعني...  ؟ بزنین حرف خواین نمي کدوم هیچ...  چیه؟ ها باز  مسددخره این
شتن خاطر به کارها این تمام شن اون...  ؟  ِعلي برگ  نه مبگیر باید من که رو ج

 ... بده توضی  یکي میشه...  شماها
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 ژاله دسددت از شددالمو و کردم پوفي...  کردن مي نگام لبخند و سددکوت با همه
گاه...  گرفتم  رموسدد...  بود شدداهدش ژاله که افتادم علي و میترا قرار یاد ناخودآ
 و دمایستا آینه جلو ...  بریزم بیرون ذهنم از رو مسموم ها  فکر تا دادم تکون

 . ا  نقره ها  رگه با مشکي شال...  کردم مرت  سرم رو  شالمو
 با...  موند شددیرین فقط و رفتن بیرون اتاق از هیجان با همه شددددم، که آماده

 :گفتم کالفگي
 چیه؟ ها باز  مسخره این -
 :گفت بد  لحن با
 خبر بي علي از وقت همه این بفهمن همه که نکن ریز  آبرو لطفا...  خفه -

 عمق تو که همونجور ... کني مي رفتار عاشددقونه و شددیک خیلي...  بود 
 فهمید ؟...  کني رفتار علي با دار  دوست وجودت

 :گفتم و دادم بیرون صدا با نفسمو
 ... میگي زور همیشه -

 که راهرو به...  داد هلم ازاتاق بیرون به و گذاشددت پشددتم دسددتشددو شددیرین
 ها پله این از االن اگر...  زدم تلخي لبخند و افتاد ها پله به چشددمم رسددیدیم،

 بهتر پس...  هیچي قطعا...  میداد؟ نشددون العملي عکس چه علي افتادم مي
 جمعیتي یدند با و آوردم باال سرمو...  بشینم بقیه پیش برم رنگین و سنگین بود
 تو  فر ن شصت پنجاه تقریبا...  شدم زده شگفت بودن، نشسته سالن تو  که

شمهام!! بارید مي کادو و گل خونه دیوار و در از و بودن سالن  شد تا چهار چ
 :وگفتم
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 خبره؟ چه اینجا...  علي یا -
 :گفت و خندید هرهر سنیا

ست مي بهونه این به...  بیا جون علي - سمتو خوا  غشسرا بر  که بزنه صدا ا
... 

سي متوجه و خنده زیر زدن همه شت چپم سمت از که شدم ک  نزدیک بهم دا
 آهنگ صدا ... پایین ریخت هر  دلم دیدنش با و برگردوندم سرمو...  میشد

 : پیچید فضا تو
 همواره چه جاده پیشت میام دارم
 داره رو تو عطر بو  چقدر هوا

 ا  نقره ها  رگه که مشددکي پیراهن و ا  نقره شددلوار و کت با...  بود علي
 موهاشو...  میومد بهش قدرهم چه لعنتي...  کشیدم اه وجودم تمام با!!! داشت

 رو لهپ تا دو شیرین...  بود ریخته صورتش تو  موهاش تار چند و بود زده باال
 ... شد تر نزدیک بهم علي...  ایستاد فاطمه کنار و رفت پایین
 صافه چقدر هوا همواره چه جاده
 بافه مي سیاشو موها  داره ش 
 خوشحالم چه امش  فهمي مي تو فقط

 حالم رویایي لبریز خوشي این از
 تداشدد بود چشددمهاش تو  که شددیطنتي و بود لبش رو  که قشددنگي لبخند
 ... کرد دراز سمتم به دستشو ها، پله پایین از...  میکرد ام دیوونه
 تابي بي چه خودم مثل هم تو امش 

 خوابي نمي اصال دیدار این شوق از
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 يم دراز ها خانوم برا  دستشونو مردها که افتادم خارجي قدیمي ها  فیلم یاد
گاه و بشن پیاده کالسکه از تا کردن  ...زدم کجي لبخند ناخودآ

 جاده ور اون تا جاده ور این از
 داده بهم وعده چشمهات اخه میام

 قطف...  بذارم علي دست تو دستمو شدم، مجبور و شد بلند زدن دست صدا 
 !میشم مرگ ذوق دارم چرا اجباره اگر دونستم نمي
 شه دستام رفیق دستات باز که میام

 میشه جا تو نگاه عمق تو دوباره
 ول رو علي دست و اومدم پایین رو پله تا دو...  بود خورده گره هم تو نگاهمون

شو علي اما...  کردم ست سبوند خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور د  آخ...  چ
 فصا باهاش دلم دیگه ولي...  بود شده تنگ کارهاش این برا  دلم قدر چه که

 مي...  کرد مي داغونم داشددت بره و کنه ولم دوباره شدداید اینکه حس...  نبود
 شددهبا طوفان از قبل آرامش این و...  باشدده اومده جدایي برا  اینکه از ترسددیدم

... 
 که پرهام به...  کردم احوالپرسددي بقیه با بودم، علي آ*غ*و*ش تو که همونطور
سیدیم، شد روم...  کردم علیک و سالم باهاش و پایین انداختم سرمو ر  هب نمی

 ... شدم رد کنارشون از و کردم روب*و*سي لعیا با...  کنم نگاه چشمهاش
 با ود هر...  بود کادو از پر مقابلش میز که رسددیدیم ا  نفره دو مبل به باالخره

 هچ اینجا که فهمیدم تازه شد، شروع که بعد  آهنگ...  نشستیم مبل رو  هم
 ... خبره
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 هاست خوبي تموم تولد جشن تو جشن
 هاست شاد  تموم زیبا  شروع تو جشن

 مبارک تولدت مبارک، تولدت
 مبارک تولدت مبارک، تولدت
ست لبم رو  پهني و پت لبخند ش شنگ لبخند...  کردم نگاه علي به و ن  با شق

 ... تولدم روز و مرداده پنجم که افتاد یادم تازه! شد تکمیل زد که چشمکي
 شوره و شاد  و گل غرق ما ش  امش 
 به...  ر*ق*صددیدن به کرد شددروع ما جلو  و گرفت ب*غ*ل رو سددتاره مازیار
 :خوند مي آهنگ با و کرد مي اشاره بود ب*غ*لش تو  که ستاره

 نوره پارچه یه آسمون ، ستاره جشن از
...  مکرد مي نگاه بقیه به اشددتیاق با...  بود اومده لبهام به خنده ها مدت از بعد

سافرت بودم رفته ماه دو که بودم من این انگار  یه ... بودم ندیده امو خانواده و م
 ... بود شده تنگ اشون همه برا  دلم جورایي
 دلنوازه طنین از پر امون خونه امش 

 سازه دلنشین نوا  از پر کوچه تو
 محمود و سددبحان و بیژن و منان...  وسددط میومدن هم دیگه مردها  کم کم

...  ر*ق*صددیدن مي مثال و میدادن تکون خودشددونو دار، خنده و جال  خیلي
 نگاهشون خنده با!!  میومد خوشم بر*ق*صن نبودن بلد که مردهایي از همیشه

 ... بودم کرده فراموش هامو غم و کردم مي
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شوندش و علي سراغ اومد پرهام سط ک صه تا و ستم مي که علي...  بر*ق*  دون
 و رفت پرهام با شده قرمز صورت با بر*ق*صه، ها خانوم جلو  نداره دوست

 ... کرد مي نگاه منو و میزد بشکن فقط
 عشقه دنیا یه برات من   هدیه عزیزم

 بهشته مثل درست بودنت با زندگیم
 میخک و سرخ ها  گل سبد سبد خونه تو

 مبارک تولدت دارم دوست عزیزم
 هيهمرا آهنگ با...  میزد بهم ترانه این با حرفشو انگار که کرد مي نگام جور 

 :گفت لبخوني با و کرد
 ... مبارک تولدت -

 الي،خوشح اوج تو که بده قدر چه...  کردم نگاهش فقط و گرفتم دندون به لبمو
سي ستش که ک شه ناراحتیت عامل دار  دو سي...  ب شن برات که ک  تهگرف ج

 تنمیذاش و کرد مي ام دیوونه متضادم احساسات...  کنه کوفتت جشنو خودش
 غم ره از فارغ که کردم نگاه بقیه به و گرفتم ازش نگاهمو...  بگذره خوش بهم

 ...خوندن مي آهنگ با و میزدن دست و ر*ق*صیدن مي ا  غصه و
 هاست خوبي تموم تولد جشن تو جشن
 هاست شاد  تموم زیبا  شروع تو جشن
 برام مقدسه روز یک طلوع تو جشن
 خداست درگاه سو  به گزار  شکر وقت
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 رو علي محمود،...  میومد سددمتم به بزرگي کیک با که افتاد سددینا به نگاهم
شوند کنارم شت میز رو  ، رو کیک هم سینا و ن  کیک دیدن محض به...  گذا

 :گفتم و زدم علي   شونه رو دستمو اراده بي...  شدم منفجر خنده از
 ! گرم دمت...  حالي با خیلي -

 و سددر همه اون میون...  شددد درشددت چشددمهاش و هوا تو رفت علي ابروها 
 :گفت که شنیدم صداشو صدا،

 ... دخترکم نداره قابلي -
ستخو مي علي شاید!! ... سفید سیخي سی  موها  با بود پیرمرد یه کیکم  ا

 افتادم خنده به خودم افکار از!!  کنه تیکه تیکه رو بیچاره پیرمرد اون جور  این
 وپیرمرد کتش جی  تو کرد دسددتشددو...  کرد مي نگاهم شددوق با هم علي و

ستیکي شت کیک رو  و درآورد جیبش از رو پال شتم...  گذا  هرود خنده از دا
 :گفتم خنده با و دادم تکون سرمو...  میشدم بر
 ... علي ا  دیوونه خیلي -

 :گفت و خندید علي
 ... کرد  ام دیوونه -

 صفایي و حالي و شور چه ببین تو امش 
 مایي محفل سبد سر گل که راستي
 توست   واسه خنده ها  گل لبها رو امش 
 توست طالع در بلند بخت ما آرزو 

ست میون ستم...  کردم فوت رو 26 شمع بقیه، شاد  و د سک خوا  پیر عرو
 : گفت و داشت برش من از زودتر علي که بردارم کیک رو  از رو مرد
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 ... بخوابه من پیش بهتره این... نه نه نه -
 ... کردم نگاه علي به چپ چپ و نخندم که گرفتم گاز داخل از هامو لپ

 از ور بشقاب علي...  گذاشتم بشقاب تو  و بریدم رو پیرمرد موها  چاقو، با
 :گفت و گرفت دستم

 شسته؟ خوب موهاشو مطمئني -
 :گفتم و زدم لبخند 

 ... اشه روده و دل خوردن از بهتر -
 هم سددیما و فاطمه و شدددن کیک کردن پخش مشددغول مامانم و خانوم سددلیمه
 کادویي هر...  شددد کادوها کردن باز وقت کم کم...  کردن مي تعارف شددربت

 نم برا  اینو که کرد مي اعالم بودش، آورده که کسددي داشددتیم، مي بر که رو
شون فهمیدم مي حاال...  علي یا آورده شون دو و تیر یه از منظور ...  بود چي ن

 علي روز  عج  و...  من تولد مهموني هم و بود علي برگشددتن مهموني هم
 !!بود برگشته

 یداپ دنبال چشمم مدت تمام و نبود کردم مي باز که کادوهایي به حواسم اصال
 از خبر  و شدددد تموم کادوها...  باشددده آورده برام علي که بود کادویي کردن

مام پس...  نگفتم هیچي...  نبود علي کادو   و مادر کار تدارکات این ت
 این...  زد مي شددور دلم که نبود خود بي پس...  خودش نه بوده خواهرش

 ... بود طوفان از قبل آرامش
 :گفت فاطمه بگیره، رو علي کادو  سراغ کسي اینکه از قبل

 کرد ؟ قایم کجا رو سارا کادو  ، علي -
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 :گفت و انداخت بهش مظلومي نگاه علي
 کو؟ من کادو  پرسه نمي سارا از کس هیچ چرا -

 :گفتم زده تعج 
 ... شدم غافلگیر اصال من اومد ؟؟؟ تو که دونستم مي کجا از من -

 :گفت شیطنت با سیما
به...  میگي دروغ چرا سدددارا...  اِ  -  الو هم واسددده گلي حاال تا دیشددد  خو

 اومده؟ علي نداشتي خبر میگي بعد...  ترکوندین
سي...  کردم نگاه سیما به واج و هاج ش  من که کرد نمي باور ک  جزو  رو دی

شده باورم و بودم کرده فرض خوابم از شته علي که بود ن شه برگ  اون از تربد و با
تاق از رو علي  نهات بازم...  کردم نگاه علي به نگراني با!! باشددم کرده بیرون ا

 ليخی دسددتشددو علي...  بود علي بودم، برده پناه بهش لحظه اون تو که کسددي
شت ام شونه رو  آروم صال که جور ...  گذا شو سنگیني ا ست  نمي حس د
 و دز لبخند ...  باشدده کرده کارو این ظاهر حفظ برا  فقط که انگار...  کردم
 :گفت

ست نمي که سارا - شن قراره امروز دون  ا بر باید طور  چه پس...  بگیریم ج
 سوغاتي براش باید و اومدم سفر از تازه من...  ثاني در...  خرید مي کادو من

 ... دارم ویژه کادو  یه براش تولدشه که هم امروز و...  بیارم
شو ست  بیرون هجعب یه سبد، زیر از و بود میز رو  که زنبقي گل سبد زیر برد د

 :طرفم گرفت و آورد
 رکمبا تولدت...  رفتم خودش خاطر به فقط سددفرو این که سددارا به تقدیم -

 ... دخترک
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 :گفت شیرین و زدن دست همه علي، حرف شدن تموم با
 ... خریده برات چي ببینیم کن باز...  دخترک -

 داخلش جواهر   جعبه یه...  کردم باز رو کادو و زدم ا  شدناسدانه قدر لبخند
 :گفت و خندید سیما...  بود سفید پاکت یه جعبه، زیر و بود

 ... نوشته که هم شوم فدایت   نامه...  اوه اوه -
 :گفت آهسته و کرد نزدیک گوشم به سرشو علي

کت این کنم مي خواهش...  سدددارا -  تنها وقتي...  کن باز خودت فقط رو پا
 ... بود 

 نگران خیلي اش چهره...  کردم نگاهش...  بود تمنا و خواهش از پر صددداش
 :گفتم اطمینان با و ببینم نگرانیشو نیاورد طاقت دلم...  بود

 ... باشه راحت خیالت -
 :گفت و داد بیرون صدا با نفسشو

 ... ممنونم -
 و ت زیبایي العاده فوق سرویس...  کردم باز رو جواهر   جعبه و زدم لبخند 

 القهع مورد رنگ...  بنفش کوارتز ها  سنگ با بود سفید طال ...  بود جعبه
 به عجیبي آرامش با من و شددد بلند دسددت صدددا  جعبه در شدددن باز با...  ام

 :گفتم و کردم نگاه علي
 تولد خودمم من...  بود  یادم که ممنونم... قشددنگه خیلي...  علي ممنونم -

 ... نبود یادم خودمو
 ... چیزهاست این از بیشتر خیلي قابلت -
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 :گفت و کرد تر نزدیک گوشم به سرشو
 . پاکته اون تو  اصلي کادو  ولي -

 :گفتم و کردم نگاهش گیج
 پاکته؟ تو  چي -
 . میشي متوجه بخونیش وقتي خودت -

شغول همه...  آوردند رو شام و زدند درو زنگ که بود نه ساعت حدود  پهن م
شت کس هیچ و شدن سفره کردن ست علي و من نمیذا  ... بزنیم چیز  به د
...  یمکرد مي نگاه بقیه به سددکوت با و بودیم نشددسددته مبل رو  همدیگه کنار

 بشه دمق پیش زدن حرف برا  و بشکنه رو سکوت علي همیشه مثل بودم منتظر
...  زدم نمي حرف باهاش وقت هیچ میگفت که افتادم پرهام حرفها  یاد... 
 رفشط برگشتم...  کردم مي باز رو صحبت سر من شده که هم بار یه باید پس

 : گفت و
 ... علي -

 :گفت و برگشت سمتم به هم علي من با همزمان
 ... سارا -

 :گفت علي...  خندیدیم دو هر بعد و کردیم نگاه هم به لحظه چند
 ... مقدمن ها خانوم -
 ... بگو تو اول لطفا...  نه -
 ... نکن زني جر...  دیگه نه -
 چیه؟ پاکت اون تو ...  بپرسم خواستم مي...  خ  -
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 ستد یا نشه گم وقت یه...  گذاشتي کجا رو پاکت بپرسم خواستم مي منم -
 ... نیفته کسي
 :گفتم اطمینان با...  نگرانشه اینقدر که مهمیه چیز خیلي که بود معلوم

 ... راحت خیالت...  امنه جاش -
 :گفت قرار  بي با
 باشن شده کنجکاو ممکنه...  نکنه پیداش کسي وقت یه...  گذاشتیش؟ کجا -
 ... سراغش برن شده که هم شیطنت برا  و

 : گفتم و خندیدم
 .سراغش برن تونن نمي عمرا -
 ... گذاشتي کجا مگه -

 :گفتم بعد و کردم نگاش لحظه چند
 ... لباسم تو گذاشتمش -

 :گفت و کرد لباسم به نگاهي
 ... نکنه...  نداره جی  که لباست -

 :گفت و باال رفت ابروش یه...  ام سینه و یقه سمت رفت نگاهش
 ... پاکت...  موبایل تو؟ اون میذار  میرسه دستت دم چي هر چرا -

 :داد ادامه و داد تکون کالفگي با سرشو
 !! مداد  سر عروسک -
 خجالت بودم، خارونده امو سینه عروسک سر با که روز  اون به اش اشاره از

 :گفت خنده با علي...  انداختم پایین سرمو و کشیدم
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 ... بیرون نیفته وقت یه حاال -
 : گفتم و خنده زیر زدم پقي

ستي...  راحت خیالت...  نه - ش شده خراب نکنه...  کردم تا پاکتو من را  ه؟با
 پاکته؟ تو چي... 

  ... ِسند جور یه واقع در...  کاغذه یه...  نمیشه خراب نه -
 سند ؟ جور چه سند؟ -

 :گفت و کشید عمیقي نفس
 ... آزاد  سند -
 و ردک صدددامون بیتا اما بپرسددم سددوال بازم خواسددتم...  کردم نگاش تعج  با

 :گفت
 کنید؟ رنجه قدم خواین نمي شده، کامل دیگه سفره -

 با! ما هب بودن زده زل و بودن نشسته دورش همه که افتاد سفره به حواسمون تازه
 ... نشستیم سفره سر همدیگه کنار و شدیم بلند خنده

 امیتر خیال و فکر اگر و بود ا  خوشددمزه غذا ...  کشددید غذا برام علي هم باز
 !!بدنم به شد مي گوشت کمال و تمام حتما ، نبود
شغول همه شق خوردن و کردن تعارف و صحبت صدا  و بودن خوردن م  و قا

 رو پرهام صدا ...  بود شده مخلوط هم با دیگه صداها  و همدیگه به چنگال
 :شنیدم دیگه صداها  بین از
 ... بده مرغ رون تیکه یه لعیا -

 ندیدخ پرهام گذاشت، مرغ تیکه یه پرهام برا  بود، نزدیکش مرغ ظرف که لعیا
 :گفت مانند  آواز لحن با و
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 !!گرم دمش بابا گرم دمش...  گرم دمش و داد رون یه -
 :گفت بشنوه پرهام فقط که آرومي صدا  با و خندید لعیا

 ... از تار یه که الهي...  اشه دیوونه دله این -
 :داد ادامه و پرهام موها  تو  کرد دستشو

 ... نشه کم سیاش مو  -
عد نه یه هم ب ها  از دو فت پرهامو مو ند بی  از و گر مه...  ک  غش غش ه

سي کرد نمي فکرشو که لعیا...  خندیدم اراده بي منم و خندیدن سش ک  هب حوا
شه، تا دو اون شو خجالت با و شد قرمز با  لپ سبحان...  پایین انداخت سر
 :داد ادامه رو خوندن و ب*و*سید رو ژاله

 ... گرم دمش بابا گرم دمش...  گرم دمش و داد م*ا*چ یه -
ستش کنار که رو تلویزیون کنترل علي شت بود، د  گرفت نمیکروفو مثل و بردا

 :خوندن به کرد شروع منو سمت گرفت دستشو و دهنش جلو 
 ... خماره سیاش چشم -

 :داد جواب مرموز  حالت با شیرین و شد ساکت
 گرم دمش بابا گرم دمش -

 :داد ادامه احساسي پر صدا  با علي
 ... اناره گل لپاش -

 :شنیدم رو بیشتر  صداها  بار این
 ... گرم دمش بابا گرم دمش -

 ... داره قلوه ل  ل  -علي
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 :شد قاطي زدنشون دست صدا  با بقیه خوندن صدا 
 ... گرم دمش بابا گرم دمش -

 ... اشاره یک با کشته – علي
 ... گرم دمش بابا گرم دمش -

 ب*و*سهو لبشو سمت برد دستشو و کشید آرومي به امو گونه انگشتاش با علي
 :داد ادامه و زد انگشتاش سر رو  ا 

 ... گرم دمش و داد م*ا*چ یه -
 ... گرم دمش بابا گرم دمش -

 ... شد علي خوني ترانه   اختتامیه بقیه، پي در پي زدن دست صدا 
 زده لز...  بود شددده کوتاه نفسددهام...  میزد تند تند قلبم...  بود شددده داغ لپهام
 بود  نرفته کاش...  علي...  بگم تونسددتم نمي هیچي و چشددمهاش تو بودم

 که کنن شددک بود  نرفته اگر که...  رفتي نمي میترا با حداقل کاش...  امریکا
 اینکه جز میاد بر ازم کار  چه االن ولي کردم مي ب*غ*لت همه جلو  االن
 يم ناباور  با که شددنیدم رو شددیرین صدددا ...  کنم نگاهت و کنم بغض فقط

 :گفت
 نتقربو الهي...  کرد گریه دیوونه   دختره این باالخره...  شکرت خدایا وا  -

 . جونم سارا برم
. .. خورد مي سر هام گونه رو  اشکهام...  کشیدم دست صورتم به تعج  با

 کهامواشدد تا بودم علي منتظر فقط انگار...  گرفت ام گریه کي نفهمیدم حتي
ضم! بریزم براش شکي قطره هر و بود شده باز بغ  د،چکی مي ام گونه رو  که ا

 !میشدم سبک داشتم!!  کردم مي احساس رو بدنم از وزنش شدن کم
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 با ضحي...  نمیومد هم چنگال و قاشق صدا  حتي و بودن شده ساکت همه
 :گفت شیطنت

 نغذاتو... ندیدین؟ گریه حاال تا...  بیچاره این به زدین زل همه چرا بابا ا  -
 .شد سرد

شتم شه، ریز  آبرو اینکه از قبل...  افتادم مي هق هق به دا  زونيلر صدا  با ب
 :گفتم

 ... گردم مي بر االن من ببخشید -
ستم تخت   لبه...  بردم پناه اتاقم به و شدم بلند سفره سر از ش  عادت هب و ن

 مي بالش رو  گوله گوله هام اشددک...  گرفتم دهنم جلو  بالشددو همیشددگي،
ستم آینه جلو  رفتم و کردم ول رو بالش...  چکید ش ستمالي...  ن ش د  و تمبردا
 پاک يآروم به صورتمو اشکها  و برداشتم دیگه دستمال یه...  کردم فین توش
 هزار قبلش... کردن آرایش این بود مکافاتي چه...  نریزه هم به آرایشددم تا کردم

 مه به باشدده مواظ  کلي باید هم بعدش...  کني آرایش تا بکش جوردردسددر
 ... کني پاکش بدبختي کلي با باید هم عاقبت...  نریزه

شت به آینه تو  از شد باعث ا  سرفه صدا   رد دم علي...  کنم نگاه سرم پ
 :گفت علي...  کردم پاک هامو اشک و کردم فیني فین...  بود ایستاده

 یه ولي...  سددارا مقصددرم دونم مي...  منه فکر  بي از اینها   همه دونم مي -
ست حرفهایي شنو  باید که ه شایند  حرفها  شاید...  ب شن خو  ليو...  نبا

 ردلخو میدم حق بهت هم باز ولي...  کنه مي توجیه حدود  تا رو رفتنم دلیل
 ... باشي
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مه علي خواسددتم نمي ولي بودم، دلگیر و دلخور بدجور  دهنمو آب...  بفه
 :گفتم و دادم قورت

 برام کني مي حفظ آبرومو ام خانواده جلو  که همین...  نزدم حرفي که من -
 قرارمون هم اول از...  بگیر  سددخت خودت به قدر این خواد نمي...  کافیه
 دهب توضی  دیگر  به نیست الرم و داره خودشو زندگي کسي هر...  بود همین

قدر پس...   چیز  که ما...  که ما... نکن من به دادن درگیرجواب خودتو این
 ... باشم داشته توقعي ازت بخوام که نیست بینمون
شک دوباره شمها  با علي...  چکید هام گونه رو  هام ا  مي نگاهم براقش چ

 :تمگف بگه چیز  اینکه از قبل اما شد باز حرفي گفتن برا  دهنش...  کرد
 ... میام االن منم...  بر  بهتره...  بد  توضیحي خواد نمي -

 ز چی یه زبونم...  بود شده روون صورتم رو  اشکهام حرفها، این گفتن موقع
 باور کدومشددونو حرف علي دونم نمي...  دیگه چیز یه هام اشددک و گفت مي
 :گفت و نشست تخت   لبه...  کنارم اومد و انداخت پایین سرشو که کرد

 ... من ولي باشي نداشته من به احساسي هیچ تو شاید...  سارا -
 :گفت و کشید عمیقي نفس و داد تکون سرشو

 که عقد  به من...  دونم مي مسددئول کردم که کارهایي برابر در خودمو من -
 من...  نشددده باطل عقد این که زماني تا و میذارم احترام شددده خونده بینمون

 ... پایبندم بهش
 :گفت و کرد پاک هامو اشک و برداشت دستمالي...  کرد سکوت

 ... ها مهمون پیش بریم بهتره -
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ستم نمي...  کنم باز رو پاکت و برن ها مهمون که کردم مي شمار  لحظه  دون
شه چي  علي و من و رفتن همه باالخره" ...  آزاد  سند"  میگه بهش علي که تو

 ... شدیم تنها هم با کردیم، مي اشون بدرقه و بودیم ایستاده در دم که
 عجیبي احسدداس...  تنها تنها ...  علي و بودم مونده من دوباره مدتها از بعد

 ... سردرگمي...  دلتنگي... عالقه...  ترس حس...  داشتم
 نمي و کردم مي نگاه علي به هم من...  کرد نگاه من به و بسدددت رو در علي

گاه...  بیقته اتفاقي چه قراره دونستم  مي یشههم که افتادم علي حرف یاد ناخودآ
 حرفش این اب قبال" ...  بیفته خاصي اتفاق هیچ نیست قرار. نباش نگران"  گفت

 نهبز بهم حرفو این اگر کردم مي احسدداس حاال ولي گرفتم مي عجیبي آرامش
 سددوالو این دوباره که میداد قلقلکم حسددي...  ندارم براش ارزشددي هیچ یعني
 :پرسیدم و بپرسم ازش

 ؟ میشه چي حاال -
شمهام تو  ثانیه چند  یه...  لبهام سمت رفت نگاهش هم باز...  شد خیره چ
 و پایین انداخت سرشو...  چشمهام سمت برگشت نگاهش...  رفتم عق  قدم

 :گفت
 مي صددحبت هم با داشددتي دوسددت اگر...  بیدارم فعال...  اتاقم تو میرم من -

 ... کنیم
 هم به نگاهي دوباره هامون، اتاق در دم و رفتم باال ها پله از علي سددر پشددت

 بره لاو دیگر  بودیم منتظر که انگار...  بودیم ایسددتاده دومون هر...  انداختیم
 :گفتم و شکستم رو سکوت باالخره... 
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 ... بخیر ش  -
تاق تو رفتم و تاق، به ورود محض به...  بسددتم درو و ا  تخت رو  شدددالمو ا

سمو و انداختم شیدم بیرون تنم از لبا شیدم راحتي لباس...  ک  از رو تپاک و پو
ستم آرایش میز جلو  صندلي رو ...  درآوردم زیرم لباس ش  ازب رو پاکت و ن
 ... کردم

 کمي.. . بودن انگلیسددي زبان به ها برگه تمام...  بود برگه تا چند پاکت، داخل
 سر  یه که هایي عکس...  رسیدم عکس تا چند به و کردم رو و زیر هارو برگه
شون رنگي ها  خط شیده رو صبي...  بود شده ک  هبرگ از و دادم تکون سر  ع

 ... خوندن به کردم شروع اول  
...  خون   نمونه...  مشدددابه ها  الل...  ژنتیکي مارکرها ... DNA آزمایش

ت تشخیص...  هویت تشخیص...  ناخن و مو   نمونه  ... ُاُبو 
مایش این...  من خدا   یعني...  ابوت تشددخیص داشدددت؟ مفهومي چه آز

شخیص  ي؟ک با علي...  بود علي آزمایش این...  فرزند ؟؟؟ و پدر   رابطه ت
 ... داشت؟ بچه علي یعني... 

 لمهک تا دو دنبال فقط چشددم با...  زدم ورق رو بعد  ها  برگه دسددتپاچگي با
 negative , positive:  گشتم مي
 positive…    کلمه به افتاد چشمم ها برگه از یکي تو

 بچه...  داشت بچه من شوهر...  داشت بچه علي...  بود مثبت آزمایش جواب
 افتاد دوران به سددرم و شدددد ول دسددتم از ها برگه...  نبودم من مادرش که ا 
شمهام... شتم...  رفت مي سیاهي چ شتن نگه برا ...  افتادم مي دا  خودم دا

ستهامو شه فقط اما دادم تکون هوا تو د ستم دم که بود ادکلن ها  شی  و اومد د
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 ها  شددیشدده خوردن هم به صدددا  و افتادم زمین رو ...  زدم چنگ بهشددون
 عطرها نشیری و تل  و تند بو ...  میشد تکرار سرم تو شکستنشون، و ادکلن،

 ... داشتم تهوع حالت...  میشد منفجر داشت سرم...  داد مي آزار رو ام شامه
 سددقف به پاهاش...  دیدم در چوب چهار تو  برعکس رو علي و شددد باز در

 تادهایس سقف رو  برعکس که انگار...  بود معلق هوا تو سرش و بود چسبیده
 سددمتم به سددرعت با داشددت که رو علي تا چرخوندم زحمت به سددرمو...  بود

ست کنارم...  ببینم بهتر میومد، ش  و ودب زمین رو  پاهام...  کرد ب*غ*لم و ن
شم و بودم اش سینه رو  سرم...  علي آ*غ*و*ش تو ام باالتنه  بلمقا دقیقا گو
ششکو سرعت...  کوبید مي اش سینه   دیواره به محکم که قلبي...  قلبش  ب

 زمین از و گذاشددت زانوهام زیر دسددتشددو بعد، لحظه چند! ...  بود عاد  غیر
شتم ضعف اونقدر...  کرد بلندم ستم نمي حتي که دا ضي تون  با...  نمبک اعترا

 ... نشنید صدامو بودم، رمق بي که اونقدر ولي زدم صداش حالي بي
 زیر دسددتشددو یه...  برگشددت قند آب لیواني با زود خیلي و رفت بیرون اتاق از

...  بود افتاده سددوزش به ام معده...  آورد باال سددرمو کمي و گذاشددت گردنم
شت تهوعم حالت شتر دا شتر و بی ستم مي...  شد مي بی  ندوق آب این اگر دون

 رسوندم مي دسشویي به خودمو باید...  گردونم مي برش لحظه همون بخورم،
 : زدم صداش بود بدبختي هر با... 

 ... علي -
 :گفت و کرد تر نزدیک صورتم به سرشو

 ... دلم عزیز جونم...  علي  ِجان -
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 بغض علي...  لرزید مي اش مردونه و قشددنگ صدددا ...  بود لرزون صددداش
 :بگم تونستم زحمت به که بود بد حالم اونقدر...  بود کرده

 ... دارم تهوع -
 تو  که روشددویي کنار...  حموم تو  بردم و کرد ب*غ*لم معطلي بدون علي

 سددنگ رو  و ایسددتادم پاهام رو  زحمت به...  زمین گذاشددتم بود حموم
 علي...  ریخت بیرون ام معده محتویات و زدم عوق...  شدددم خم روشددویي

 قهحل کمرم دور هم چپش دست...  داد فشار و گذاشت پیشونیم رو  دستشو
 مانداخت علي دست رو  سرمو سنگیني...  بود داشته نگهم محکم و بود شده

 نمت پوسددت و بودم کرده لرز...  بودم افتاده حموم کف االن تا نبود علي اگر... 
 بود مدتها...  خورد مي پیچ ام معده و زدم مي نفس نفس...  میشددد دون دون

 قدیمي رفیق انگار ولي بود برداشددته سددرم از دسددت عصددبي درد معده این که
 ... بود شده پیداش دوباره

 با... آرامش حس...  داد مي بهم خوبي حس پیشونیم رو  علي دست گرما 
شار ستش ف شو انرژ  انگار د ستش...  کرد مي منتقل بهم خود  مرمک دور که د

ته نگهم و بود یداد بهم سددبکي حس بود، داشدد  و کرد باز رو آب شددیر...  م
شویي ست رو رو شو...  ش ست  لبمو...  گرفت دهنم جلو  و کرد آب از پر د

...  کشددیدم دهنم به دسددتش تو  از رو آب و گذاشددتم علي دسددت نرمي رو 
باره علي...  ریختم بیرون و چرخوندم دهنم تو  کمي  ردک تکرار کارو این دو

 قدر هچ...  شست صورتمو و کرد پاک لبمو دور...  بشورم دهنمو دیگه بار یه تا
 ولي...  میداد امنیت بهم حضددورش قدر چه...  بود پیشددم علي که بود خوب

 ...میداد آزارم سکوتش
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شک ها  قطره شونو راه دوباره ا  سر از ماهه، دو بغض...  بودن کرده باز خود
شت و بود کرده باز سر ش ، شو عمق دا شون خود  این با حاال و...  میداد ن
 هوابست بهت...  علي دارم احتیاج بهت من...  علي...  علي آخ...  لعنتي شوک
 ... کني؟ مي ترکم اینجور  دار  چرا...  شدم دلبسته...  شدم
 همین گفتي مي که آزاد  سددند اون... بود؟ این تولدم اصددلي کادو  اون پس

شونم اینو...  من؟ شر از آزادیت...  بود؟  هک...  دار ؟ بچه یه بگي که داد  ن
 پي رمب دغدغه بي و راحت که داد  نشونم اینو...  باشه میترا و تو   بچه شاید
...  گرفته طالق میترا پس...  بکشم؟ بیرون میترا و تو زندگي از پامو که...  کارم

 خوردم...  من با کرد  چیکار علي آخ کني؟ راضي طالق به هم منو که اومد 
 چرا...  زد ؟ مي بهم خنجرو این باید تو آدم همه این بین چرا...  علي کرد 
صال...  کني راحتم و نمیر  چرا...  کنارمي هنوز شتي چرا ا  مکمک چرا...  برگ

 تو  نگراني این...  دلسددوزیتو این...  ترحمتو این خوام نمي...  کني مي
 بذار راحتم برو...  خوام نمي کدومو هیچ...  صداتو و لبها لرزش...  چشمهاتو

 تونم مي بازم کردم سددر االن تا که همونجور...  ندارم احتیاجي هیچ بهت... 
 نمي زندگي دیگه...  نه...  زندگي ولي بمونم زنده تونم مي بازم...  کنم سددر

.. . بود  عزیزترینم که تو...  علي کشددتي روحمو تو...  ام زنده فقط...  کنم
 .. خوردم تو از رو ضربه بدترین
 و تمگرف حموم دیوار به دستمو...  کشیدم بیرون علي دستها  حصار از خودمو

 کنه ب*غ*لم که شد خم و اومد دنبالم علي...  حموم در سمت رفتم دوال دوال
 :گفتم داشتم که رمقي آخرین با و گرفتم صورتش جلو  دستمو... 
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 ... نزن دست من به -
 :گفت تعج  با و موند معلق هوا تو دستش

 ببرمت بذار...  شددد ؟ اینجور  چرا...  دفعه؟ یه شددد چي...  ؟ سددارا چرا -
 ... دکتر

 :گفتم و چرخوندم راست و چپ به سرمو
 ... باشم تنها خوام مي...  بذار راحتم فقط...  خوام نمي هیچي...  نه -

 کِف  و زمین رو  نشددسددتم و زدم عوق دوباه که بود نشددده تموم ام جمله هنوز
 و گرفت بازومو علي...  بود شددده افتضدداحي چه که وا ...  آوردم باال حموم
شویي سمت بردم...  کرد بلندم ست دهنمو دوباره و رو  ازم اینکه بدون...  ش
ست رو  بگیره، اجازه شوند تخت رو  بردم و کرد بلندم د  تو زا مانتویي...  ن
 مانتو آسدتین تو  و گرفت دسدتمو...  انداخت هام شدونه رو  و درآورد کمدم

یدن مي امون بي لعنتیم ها  اشدددک...  کرد  کجا از اشدددک همه این...  بار
 یرسدراز نباید که حاال و نبودن داشدتم احتیاج بهشدون که موقع اون...  میومد؟

شدن، شمم تو  دیگه انگار می شون چ  هعجل رهایي برا  که بود شده تنگ جا
 ...داشتن

 انداخته تخت رو  که ایم نقره و مشددکي شددال و بسددت رو مانتوم ها  دکمه
 اشددو یقه...  حیاط در سددمت رفت و کرد ب*غ*لم دوباره و کرد سددرم بودم،
 :گفتم و زدم چنگ

 ... علي -
 :گفت و کرد نزدیک صورتم به سرشو بایسته، اینکه بدون

 شد ؟ جور  این چرا...  آورد  خودت روز به چي...  دخترکم دلم جان -
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 تو یا آوردم خودم روز به چي من"  بگم و بزنم پوزخند بهش خواسددت مي دلم
شتن بچه سند آورد ؟ سرم بالیي چه شونم آزادیتو و دا  گهمی هم بعد و مید  ن
 " شدم؟ اینجور  چرا
 و گذاشت رونش رو  زانوهامو و دیوار به گذاشت پاشو ایستاد، حیاط در کنار

شو ست شین سوییچ...  کرد آزاد بدنم زیر از د شت کلید  جا از رو ما .. . بردا
 باز رو کوچه در... خوابوند ماشددین جلو  صددندلي رو  منو و حیاط تو رفت
 ... افتاد راه سرعت با در، بستن از بعد و برد بیرون ماشینو و کرد

 خوب تونسددتم نمي من دونم نمي...  ضددعیف خیلي اما شددنیدم مي صددداشددو
 فهمیدم مي حرفهاش از که چیز  تنها...  زد مي حرف آهسددته علي یا بشددنوم

ساس...  بود هاش گفتن دخترک فقط  مي بیراه و بد خودش به داره کردم مي اح
 ... شدم مي هوش بي داشتم کم کم...  کنه مي سرزنش خودشو و گه
 دارن؟ هم قبلي   سابقه...  بوده عصبي   حمله -
 ... متاسفانه بله -
فه خیلي بدنش - ید... ضددعی یت با ح خیلي کنم مي فکر...  بشددده تقو  تت

 وذهنشدد دوباره که بگید بهش چیز  نباید...  بوده عصددبي و روحي فشددارها 
 هم...  ناکن درد و آور عذاب واقعا عصددبي ها  حمله جور این...  کنه درگیر
 تو مدت یه بذارید...  ندین بهش بد خبرها ...  اطرافیانش هم خودش برا 

 ... باشه آرامش
 میاد؟ هوش به کي...  ممنونم...  دکتر آقا  حتما -
 .میاد بهوش کم کم دیگه...  میشه تموم داره سرمش -
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 ؟ خونه ببرمش تونم مي -
 درمانه بهترین آرامش...  روحیه مشددکلش ولي خوبه جسددمیش حال...  بله -

... 
 ... دکتر ممنونم -

 و کردم باز چشددمهامو کم کم...  شددنیدم مي صددداشددونو و بودم هوشددیار نیمه
ستم سته تخت کنار...  ببینم رو علي تون ش ستم و بود ن سته تو  د ...  بود اشد

... بود دهچسبون پیشونیش به دستمو پشت و بود گذاشته تخت رو  هاشو آرنج
 مي عمیق ها  نفس و شددد مي بسددته و باز لبهاش...  دیدم مي لبهاشددو فقط

...  گذاشددت لبهاش رو  و آورد پایین پیشددونیش رو  از دسددتمو...  کشددید
 سرخ...  افتاد چشمهاش به نگاهم...  گذاشت دستم پشت داغي   ب*و*سه

 به و کرد دور لبش از دسددتمو...  افتاد چشددمهام به نگاهش...  بودن مرطوب و
 :گفت احتیاط با...  شد خیر چشمهام

 بهتر ؟...  سارا -
 گفتنش خداروشکر صدا ...  دادم تکون سرمو و گذاشتم هم رو  هامو پلک

 :گفت و فشرد دستمو...  شنیدم رو
 ... میریم شد تموم که سرمت ، کن صبر دیگه کم یه -

 وارآ سرم رو  داشت واقعیت...  افتاده اتفاقي چه که میومد یادم داشت کم کم
 سر چشمم کنار از...  کردم مي حس چشمهام   گوشه اشکو گرمي...  میشد
 ... کرد پاک اشددکهامو انگشددتش با علي...  گوشددهام و موها بین رفت و خورد
 رما گ...  ببینه شددکسددتنمو این از بیشددتر خواسددتم نمي...  برگردوندم رومو

 لولس تک تک تو رو دادمشون مي دست از همیشه برا  زود  به که انگشتاني
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 اتفاقات این تمام با...  داشددتم دوسدددت رو علي من...  کردم مي حبس هام
 نسددیمي...  نبود من مال هم اول از...  نبود من مال علي ولي داشددتم دوسددتش

 ... کرد مي عبور داشت حاال و وزید روز  که زندگیم تو  بود
 تخت رو  کرد کمکم...  درآورد دسددتم از رو سددرم سددوزن و اومد پرسددتار 

...  بیام پایین تخت از تا گرفت بازومو زیر و کرد پام هامو کفش علي...  بشینم
 يعل دونسددتم نمي که فردایي از ترسددیدم مي...  داشددتم برمي قدم آروم خیلي
ست کنارم ستم نمي...  نه یا ه شن تموم ها لحظه این خوا  مامت برا  باید...  ب
 ... کردم مي حک وجودم تو هارو لحظه این عمرم
 گاهي و بود ابر  چشددمهام هوا ...  نداشددت شدددن تموم خیال ام کهنه بغض
شت پراکنده بارش شت بارون ها  دونه هم گاهي... دا شدن تر در  تگرگ و می

 ... کردم مي فین فین و میزد برق و رعد بینیم که بود موقع اون...  بارید مي
شین به سیدیم ما شین تو  آروم...  کرد باز برام رو در علي و ر ستم ما ش .. . ن

 شمهاموچ گذاشتمو پشتي به سرمو...  بدم تکیه تا آورد باالتر رو صندلي علي
 و نشددسددت کنارم...  ریخت بیرون هام پلک بین از اشددک ها  دونه...  بسددتم

شین شین تو سکوِت ...  اومد در حرکت به ما ست...  میداد آزارم ما شتم دو  دا
.. . داد هشدار بهم پرهام دیر قدر چه...  بشنوم بیشتر صداشو آخر روزها  این

 داشددت؟ ا  فایده چه من   عالقه ابراز بود، گذشددته کار از کار دیگه که حاال
 ... بشنوم صداشو تا میزد حرف حداقل کاش... 

 ... علي -
 ... بله -
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 یه کاش" ...  عزیزم دلم جون"  نگفت چرا"  علي جان"  نگفت چرا...  نه وا 
 پخش سددمت رفت دسددتش...  بار آخرین برا ...  دخترک بگه بهم دیگه بار

 : پیچید فضا تو  آهنگ صدا  و ماشین
 نکن وا کي هیچ رو  به من غیر به آ*غ*و*شتو

 نکن جدا آرامشم و دلخوشي این از منو
شین شت نگه رو ما شو و دا شت سر  شده جور  این چرا...  فرمون رو  گذا

 چرا...  ریخته هم به علي چرا...  ریخت هم به چیز همه که شددد چي...  بود
 مال ر د به در و پریشددوني...  نداره پریشددوني که رفتن دیگه...  پریشددونه علي

 ... بمونم تنها باید که منم...  منه
 خواهشم و عشق پر بودن تو با برا  من

 کشم مي پر کجا هر به بگو، تو کنارت، بودن واسه
 هوا  و حال بدجور ...  کرد مي آب دلمو عسددلیش نگاه...  سددمتم برگشددت

شتم گریه ستم نمي ولي...  دا ستمو...  کنم گریه بازم خوا ستش تو  د  رفتگ د
... 

 مقدسه تو آ*غ*و*ش بگیر آ*غ*و*شت تو منو
 نفسه یک تولد من برا  ب*و*سیدنت

 صدورتمو... بود سدرگردون لبهام و چشدمهام بین نگاهش...  لرزید مي لبهاش
شکهامو و کرد لمس  ونا که بود نکرده پاک امو گونه یه هنوز ولي...  کرد پاک ا
 ... شد مي خیس اشک از یکي

 کشه مي آتیش به منو تو مهربون چشما 
 نمیشه ترکم عادته تو دستها  نوازش
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 مي داغونم نکن گریه جور  این...  من عزیز...  من سددارا ...  من دخترک -
 باشي دلخور دار  حق...  گرفته دلت دونم مي...  دار  حق دونم مي...  کني
 خودمو نتونسددتم سددال همه این از بعد هنوز خودم...  نبخشددي دار  حق... 

 ... ببخشم
 بذار جا هاتو دغدغه خودم آ*غ*و*ش تو فقط

 نیار من جا  کسو هیچ بمون من عشق پا  به
 شده حلقه ام شونه دور دستهاش...  کرد ب*غ*لم و خودشو سمت کشید منو
 جور  این بذارم نباید که دونسددتم مي...  ب*و*سددید مي سددرمو رو  و بود

 ولي.. . میزد آتیشم کارهاش این با نباید رفت مي داشت که حاال...  کنه اسیرم
 تونسددتم نمي... بودم گرمش آ*غ*و*ش   تشددنه...  بود شددده تنگ براش دلم

 ... بکنم مخالفتي هیچ
 نزن کسي ل  رو  و تن رو لباتو ُمهر
 من تن جسم و رو  به بزن ب*و*سه من به فقط

...  پایین اومد سددرش...  گرفت دسددتهاش بین و کرد جدا اش سددینه از سددرمو
سلي شد تر نزدیک و نزدیک صورتش...  بود شده تر پررنگ نگاهش ع .. . می

سهاش شمهامو...  خورد مي صورتم به نف ستم چ ستش...  ب شت د  گردنمو پ
ضور...  کرد مي لمس شو ح شونو ولي کردم مي حس لبم نزدیک لبها  هن گرما

... 
...  کردم باز چشددمهامو...  ن *و*سددیدن و ب*و*سددیدن بین بود دل دو انگار

 یشددونیمپ به رو پیشددونیش...  بود گرفته گاز لبشددو و بود بسددته علي چشددمها 
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سبوند ست من مال علي دونستم مي...  چ  و اولین شاید این دونستم مي...  نی
عا  در خودمو فقط کار این با دونسددتم مي...  اسدددت ب*و*سددده آخرین قط

 که حالي در خوامش مي قدر چه که کنم مي ثابت بهش و گذاشددتم اختیارش
ست نمي منو اون سیله براش من حتي شاید...  خوا شگذروني برا  ا  و  خو

 و داشددتم دوسددتش...  بود چیز همه من برا  علي که بود این مهم ولي... بودم
 بهترین نای...  داشتم برمي رو قدم بزرگترین باید بودیم، اومده اینجا تا که حاال

 راحت خیالم کرد مي ترکم علي اگر حتي...  بود ام عالقه دادن نشددون برا  راه
شقمو که بود شتم وجدان عذاب دیگه...  کردم ثابت ع  قهعال اگر شاید که ندا
 ... موند مي برام علي میدادم نشون امو

شیدم عمیقي نفس صمیممو...  ک صرف اینکه از قبل...  گرفتم ت ش من  باید مب
 ... کردم نزدیک لبهاش به لبهامو و کردم کج سرمو...  میدادم انجامش

 و ریدیمپ جا از هردو...  کوبید شیشه به انگشت با کسي...  تَـددق تَـددق تدَـدق
شتیم صدا سمت به شین...  برگ سي و بود کرده پارک ما از جلوتر پلیس ما  پلی

 امج سر و کشیدم بیرون علي آ*غ*و*ش از خودمو...  بود ایستاده ماشین کنار
ستم ش شیدم خجالت بدجور ...  ن  ینپای سرمو و گرفتم مي گاز لبهامو...  ک
شین از و داد تکون سر  علي...  بودم انداخته  دبع لحظه چند...  شد پیاده ما

 علي و کشددیدم عق  خودمو...  شددد خم سددمتم به و کرد باز رو ماشددین در
شبورد شو کیف داخلش از...  کرد باز رو دا سر... آورد بیرون مدارک شت اف  ،دا

 با رو ماشددین پالک و ماشددین جلو  رفت...  کرد مي چک رو علي مدارک
 دز شیشه به ضربه چند...  من طرف اومد هم بعد...  کرد مقایسه ماشین کارت

 :گفت افسر...  شدم پیاده ماشین از افتاده زیر به سر  و خجالت با من و
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 دارید؟ نصبتي چه آقا این با شما -
.. . گذاشت هم رو  هاشو پلک و آورد پایین سرشو...  انداختم علي به نگاهي

...  زندگیم همه...  ام خونه هم...  دوسددتم...  شددوهرم...  گفتم مي باید چي
 :گفتم کلمه یه فقط ولي...  نیست من مال دیگه که کسي...  عشقم

 همسرمه -
 ؟ هست همراهتون شناسایي کارت -
 ... نه راستش -

 :گفت علي روبه
 ... ببینم دیگه بار یه رو اتون شناسنامه -

 :گفت و کرد باز رو دومش   صفحه افسر و داد افسر به رو شناسنامه علي
 خانوم؟ چیه شما اسم -
 .رحیمي سارا -

 يعل و خودم مشخصات تمام... عقد تاری ...  تولد تاری ...  شناسنامه شماره
سید ازم رو سنامه تو که چیزهایي با و پر شته علي   شنا سهمقا بود، شده نو  ی

 افسر و گفتم رو بقیه تولدش تاری  و علي   شناسنامه شماره از غیر به...  کرد
 :گفت و زد لبخند ...  شوهریم و زن هم با ما که داد رضایت

 بار این ولي کنن مي فراموش رو خانومهاشددون تولد تاری  آقایون همیشددده -
 ... شده برعکس

 :گفت کمرنگي اخم با افسر...  نگفتم چیز  و انداختم پایین سرمو
 خیر به شبتون...  منزلتون بفرمایید...  نیست کارها این جا  که خیابون -
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سر شین سوار خجالت و شرمندگي کلي با علي و من و رفت اف  هب...  شدیم ما
 رو علي و بود رسددیده دیرتر اگر...  کردم شددکر خدارو افسددر حضددور خاطر

 لحظه اون تو واقعا...  بخشددیدم نمي خودمو عمرم آخر تا بودم، ب*و*سددیده
 عمرم آخر تا بود، افتاده اتفاق این اگر...  کردم مي عمل احسدداسددي داشددتم

 خودمو باید چرا میره داره وقتي...  فروختم علي به خودمو کردم مي احسدداس
شد بار یه...  احمق سارا  ا ...  کنم تقدیمش صمیم درست بتوني ن  گیر ب ت

... 
...  کردم مي نگاه هاش آدم و خیابون به و بودم گرفته پنجره طرف به صددورتمو

شمم شي ساغت مغازه به چ  رو ش  دوازده هاش، ساعت تمام که افتاد فرو
 ... میدادن نشون

 و شدددم پیاده ماشددین از کرد، باز رو در علي اینکه محض به...  خونه رسددیدیم
شغول و بود شده بهتر حالم...  اتاقم به رفتم شه خورده کردن جمع م  ها  شی

 تمام و بود شددکسددته ها ادکلن از تا دو یکي...  شدددم شددکسددته ها  ادکلن
شون  بود چیدهپی اتاق تو  زیاد  خیلي بو  و بود ریخته قالیچه رو  محتویات

شتم ادکلن بو  از...  شه خورده سریع...  گرفتم مي سردرد دا  جمع هارو شی
 تو  رو علي آزمایش ها  برگه...  گذاشددتم سددرجاشددون رو ها ادکلن و کردم

 حتي یا...  کنم پاره رو برگه خواسدددت مي دلم قدر چه...  گذاشددتم پاکتش
سوزونم شتم الزم رو مدرک این قطعا ولي...  ب شتم؟ الزم چي برا ...  دا . .. دا

 چه و.. . باشم داشته ام خانواده کردن قانع برا  دلیلي باید...  طالق برا  شاید
چه علي که این از محکمتر دلیلي چه...  داره ب  زاده حالل دونم نمي که ا  ب
ست  ازدواج درباره هم ضحي حتي...  نکرده ازدواج وقت هیچ که علي...  یا ا
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 ازش مادربزرگ که خطایي نکنه...  میترا و علي نکنه...  بود نگفته چیز  علي
 زا نامشددروع   بچه این نکنه...  هم با میترا و علي یعني...  همینه میزنه حرف

 همین بود، شددددنش برمال نگران علي که راز  اون پس باشددده؟ میترا و علي
 به مدرکي چنین خودش باشددم، خبر با من خواسددت نمي که علي چرا... بوده

 داد؟ دستم
 له مداشت فشار همه این زیر...  افتادم هق هق به و پوشوندم صورتمو دستهام با

شدم سته...  می ست مي دلم...  بودم خ  عطر بو  همه اون با ولي بخوابم خوا
 اناپهک رو  هال تو  رفتم و برداشددتم پتومو و بالش...  میشدددم دیوونه داشددتم

 ... خوابیدم
 صددورتش... علي به افتاد چشددمم...  زدم غلتي و دادم بدنم به قوسددي و کش

 و دز لبخند ...  شدم خیره بهش و کشیدم عق  خودمو... بود صورتم نزدیک
 :گفت

 شده؟ قضا نمازهات   همه وقته چند این نکنه -
هام یدم نمي...  رفتن هم تو خود به خود اخم گه چي فهم گاه وقتي...  می  ن
 با و گرفت روم روبه و برداشددت تخت کنار میز از سدداعتي ، دید منو اخمو 

 :گفت مالیمي لحن
 بخوني؟ نماز خوا  نمي -

 علي...  شددده چي فهمیدم تازه...  بود نیم و پنج...  انداختم سدداعت به نگاهي
شته شته علي...  بود برگ شه مثل و بود برگ شت همی  کرد مي مبیدار نماز برا  دا

 :گفتم و خاروندم سرمو... 
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 ... میشم بلند االن باشه -
...  خاروندم سددرمو و کردم فرو موهام انبوه تو  دسددتمو...  نشددسددتم جام سددر

سط تا که موهایي...  بود ریخته صورتم تو موهام  همنگا دوباره...  بود کمرم و
 کرد، حس که نگاهمو سددنگیني...  بود شدددده خیره موهام به که افتاد علي به

 ... شدم بلند تخت رو  از...  رفت بیرون اتاق از و انداخت پایین سرشو
 يعل تخت که این...  شددددم خیره بودم خوابیده روش که تختي به لحظه چند

تاق جا این...  بود  رو  که من...  ؟ کردم مي چیکار اینجا من...  بود علي ا
په نا یده کا تاق از و کردم پوفي...  بودم خواب  اله تو  علي...  رفتم بیرون ا
شت  بود شده تنگ سجاده سر دیدنش برا  دلم قدر چه...  خوند مي نماز دا

 از...  بود دیر کارها این برا  دیگه ولي کنم نگاش و بشینم خواست مي دلم... 
 ... دسشویي سمت رفتم و شدم رد کنارش
 ها قاتا تموم به اراده بي...  نبود علي از خبر  برگشددتم، کار سددر از که عصددر

 ؟ بود هرفت علي یعني...  نبود علي اما...  گشتم مي دنبالش و کشیدم مي سرک
باره...  خداحافظي؟ بدون...  رفت؟ سددرعت این به...   لعنتي اشددکها  دو

 ... کردم باز درو حالي بي با...  کشددوندم اتاقم در تا خودمو...  شدددن سددرازیر
 خورده عالمه یه...  پریدم عق  و کشددیدم جیغي اومد، چیز  ترکیدن صدددا 

 متخت...  کردم نگاه برم و دور به اخم با...  شدن پخش هوا تو رنگي ها  کاغذ
 شصدا اختیار بي! ... بود؟ شده خبر چه باز!! بود وارنگ و رنگ کادوها  از پر

 :زدم
 ... علي -
 :گفت و اومد بیرون در پشت از
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 ... دخترک نباشي خسته -
 :گفتم حوصلگي بي با و کردم تشکر 

 چیه؟ اینها -
 :گفت هیجان با و زد لبخند 

 ... هاته سوغاتي...  اینها...  ناقابله -
 رس رو بیفتم و بکشم موهاشو خواست مي دلم قدر چه...  کردم نگاش زل زل

...  کنه دیوونه هم منو خواسددت مي...  دیوونه   پسددره...  بزنمش و اش کله و
 داشت؟ معني چه کارها این

 ... بخر  سوغاتي نداشت لزومي -
 :گفت و شد هم در اش چهره...  شد گرفته حالش

 من ولي...  باش هم ما یاد نره، یادت سددوغاتي میگن همه میرم جایي وقتي -
سي یاد سفرهام تو وقت هیچ  این...  خریدم نمي هم سوغاتي و افتادم نمي ک

 هک چیز  هر خواست مي دلم و بودم کسي یاد مدت تمام که بود سفر  اولین
 ... بخرم براش میاد قشنگ چشمم به

 و رفت کارش اتاق به...  کردم نگاه رفتنشو...  رفت بیرون اتاق از و گفت اینارو
 شددده کنجکاو...  کادوها سددمت رفتم و کشددیدم آهي...  گذاشددت باز هم درو

 ... چیه توشون بفهمم که بودم
 مجسددمه یه...  کردم باز بود غری  عجی  و دار زوایه خیلي که رو کادو اولین

 تاپ و کوتاه دامن...  ا  قهوه ها  چشددم و خرمایي موها  با بود دختر  از
 !ا  مجسمه عج ...  خندیدم...  بود حلقه یه هم کمرش دور و بود تنش
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 سددتهب یه...  کردم باز رو بعد ...  بود گردنبند یه...  کردم باز رو بعد  کادو 
 یه...  بعد  کادو ...  خندیدم هم باز...  خوب خیلي جنس از کمر   حلقه
 تا ندچ...  کردم باز رو بعد ...  آبي کوتاه دامن و تاپ ویه بنفش شلوار و تاپ

 و مشددکي و قرمز ها  خواب لباس...  شددد تا چهار چشددمهام!! خواب لباس
 جفت هی بعد ...  زدم مي لبخند اختیار بي...  گرفتم گاز لبمو...  زرد و بنفش
 یه.. . بود شددده کار  نگین اش پاشددنه رو  که بود ا  نقره بلند پاشددنه کفش
 کاش...  بود هم ا  نقره ها  گل و کوتاه   پاشددنه با مشددکي صددندل جفت
سي به دوتاش هر! بود داده بهم زودتر اینارو شیدم تولد روز که لبا  هر! دمیوم پو

 لگ از پر...  کردم باز رو دیگه   جعبه یه! بودن پام سددایز دقیقا هم تاشددون دو
 ... مختلف رنگها ...  بود گیره و تل و مو کش و سر

سي...  کردم باز رو اولي...  بود کادوها بین هم لباس کاور تا چند س لبا  يمجل
 و بود قرمز حریر اش باالتنه...  بند  دو و بود ماکسددي که بود رنگي قرمز و

 پف کمي هم دامنش!  بود شددده پوشددونده دوز  خامه با اش سددینه رو  فقط
 ... بود قشنگي خیلي لباس...  داشت

ست یه...  کردم باز رو بعد  کاور  طفق...  رنگ شیر    زنونه شلوار و کت د
 مه کت   سینه زیر...  بود تاپ یه کت زیر و خورد مي اش سینه زیر دکمه یه

 ... شد تر عمیق لبم رو  لبخند...  بود شده دوز  منجق
.. . کوتاه رنگ یاسي مجلسي لباس...  درآوردم کاورش تو  از رو بعد  لباس

 یشددمابر لباس جنس...  کلوش تمام دامنش و بود دکلته و چسددبون اش باالتنه
ید مي هم رو  دامنش ها  چین و بود  خواسدددت مي دلم قدر چه...  لغز

 ... بود لطیف و نرم خیلي...  بپوشمش
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 این با...  نمونده ا  دیگه چیز بشددم مطمئن تا کردم رو و زیر هارو کادو کاغذ
 و کشددوها تو  کادوهارو!! گشددتم مي ا  تازه چیز دنبال بازهم سددوغاتي همه

...  چپوندم زباله سددطل تو  رو کادویي کاغذها  و کردم جاسدداز  کمدها
 قدراون...  کنم استراحت کمي تا کشیدم دراز تخت رو  و کردم عوض لباسمو
شتم ذهني درگیر  سته زود به زود خیلي که دا شدم خ  لقو به هم شاید...  می

 .... بودم شده ضعیف دکتر
 هفدهم فصل

 که ا  مهموني حاال تا. امون خونه بیان شددام برا  خواسددتن مي اش خانواده
 پزخونهآش تو. سراغم اومد علي قبلش روز دو. بودم نگرفته باشم پخته غذا توش
 :گفت و کرد اعالم حضورشو گلوش کردن صاف با ، همیشه مثل که بودم

 هست؟ اجازه -
 :گفتم احساس بي و خشک خیلي

 .بفرمایید -
 .کردم مي درست ساالد داشتم. کرد تماشا کردنمو کار کمي و داخل اومد

ست ها صندلي از یکي رو  روم، به رو ش شو و ن ستها ...  کرد قالب هم تو د
شه شو   گو شت...  گرفت گاز لب شو پ ش ستي...  خاروند گو  موهاش تو  د

 زبونم نوک تا بار ده...  کرد مي دل دل حرفي گفتن برا  و بود کالفه...  کشددید
 خودم به بار هر ولي"  بگي خوا  مي چي جونم، علي شده چي"  بگم که اومد

 شددنیدن برا  پس...  آخر   ضددربه زدن برا  اومده شددداید که میزدم نهی 
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 شدم خسته کردنش استخاره همه این از عاقبت... نباش هول اینقدر بدبختیت
 :گفتم و
 بگي؟ خواستي مي چیز  -

 :گفت و پایین انداخت سرشو...  کرد نگام ثانیه چند
 عهجم کنم دعوت اینارو بابام...  نمیشي ناراحت اگه خواستم مي...  راستش-

 .اینجا بیان ش 
 خانواده کردن دعوت برا ...  میگه؟ داره چي این...  کردم نگاهش واج و هاج
 خانواده اومدن برا  من مگه خواست؟ مي اجازه من از خودش   خونه به اش

 ها  احترام این...  کنم؟ باور باید کدومو...  گرفتم؟ مي اجازه اش خونه به ام
 آزادیشه؟ سند که آزمایشي   برگه اون یا اش منتظرانه غیر

 :گفتم و کردم سرگرم پیاز کردن خورد با خودمو
 .چشم رو  قدمشون...  پسرشونه   خونه -
 :دادم ادامه. شد خوشحال حرفم از که دیدم وضو  به
 دیگه؟ میان شام برا  -
له -  مي فقط. گیرم مي غذا بیرون از. بکشددي زحمتي نیسدددت الزم ولي. ب

 ... که کنم خواهش ازت و باشي جریان در خواستم
 :گفتم و پریدم حرفش میون عصبي

 .عادیه رفتارم باش مطمئن. هست حواسم نباش نگران -
 که بود شددده سددرد باهاش رفتارم بود، برگشددته علي که ماهي دو این تو اونقدر

 که االن...  بود؟ نگران چرا دیگه حاال...  چي؟ نگران...  بود شده نگران حاال
 القط برا  ا  زمینه پیش یه نباید مگه خودش زندگي دنبال بره خواسددت مي
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 خانواده جلو  که...  بخواد ازم همینو خواست مي هم شاید...  کرد مي ایجاد
 : زدم صداش رفته هم تو اخمها  با...  باشم دماغ گنده جور همین هم اش

 ... علي -
 :گفت گشت، برمي که همونطور...  بره بیرون آشپزخونه از خواست مي

  ... ِجان -
 :گفت و خورد حرفشو افتاد، هام اخم به که چشمش

 بله؟ -
 این با! شدددد پشددیمون ولي"  علي  ِ جان"  بگه خواسدددت مي. گرفت ام خنده

شتاد اخمها  شتي و ه  کرده سکته بود دیگه کي هر بودم، زده هم به من که ه
 :گفتم اخمو حالت همون با...  بود

 داشتي؟ خواهشي چه -
 منظورمو تا کرد مي فکر داشدددت انگار...  کرد نگام حرف بدون لحظه چند

 ... بفهمه
 من از که نفرتي   همه با که ممنونم...  شدددد  متوجه خودت که هموني -

 ... کني مي تحملم و پیشمي هم هنوز دار 
 ولگ برا  کردم مي احساس که حرفهایي...  بشنوم حرفهارو این خواستم نمي
 :گفتم بحث کردن عوض برا ...  گه مي من زدن

 .بگیر  بیرون از نیست الزم. کنم مي درست شام خودم جمعه برا  -
 :گفت برسه نظر به عاد  کرد مي سعي که متعجبي   چهره با
 .میشه زحمتت آخه...  مطمئني؟...  جد ؟ -
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 .بپسندن دستپختمو امیدوارم فقط... نیست زحمتي نه -
 ... بود هجده تو   نمره نرفته که یادت...  پسندن مي که نکن شک. ممنونم -

 ... آورد يم لبم به لبخند داشتیم که خوشي روزها  یاد...  نزنم لبخند نتونستم
 خواسددتم مي و بودم زده هیجان خیلي شدددم، بیدار خواب از که جمعه صددب 
ست زودتر شم کار به د ست یه خوردیم، علي با که رو صبحونه. ب ست لی  شد

. خونه جون به افتادم من و بیرون رفت خونه از علي. بخره شدد  برا  که دادم
شن رو CD مجردیم دوران عادت طبق  که کردم زیاد هم رو صداش و کردم رو

 راحت که بودم پوشددیده هم شددلوار  و تاپ.بیاد صددداش رفتم خونه هرجا 
 ،بود آورده برام علي که هایي کلیپس از یکي با همیشدده مثل موهامم و باشددم

 .کردم جمع سرم باال 
. کشیدم دستمال رو وجاکفشي شستم هارو پله. کردم شروع ورود  راهرو  از

شویي و کردم پاک رو آینه شون همه و ها اتاق سراغ رفتم! انداختم برق رو رو  وا
 .کشیدم جاروبرقي

ست و دوازده ساعت شد، تموم که گردگیر  کار  خاموش رو CD. بود دقیقه بی
 خواسددتم مي. شدددم ناهار کردن درسددت مشددغول و آشددپزخونه به رفتم و کردم

 ابهت تو  که رو کوکو   مایه.  نگیره زیاد  وقت که کنم درسددت کوکوسددبز 
تاقم تو رفتم ریختم، خت کشددوها  از یکي...  کنم مرتبش که ا  باز که رو ت

شمم کردم، شک...  علي آزمایش پاکت به افتاد چ  و شد جمع چشمهام تو  ا
 ... گذاشتم تخت رو  سرمو

شته مدت چه دونم نمي  دهبر خوابم...  شنیدم رو علي فریاد صدا  که بود گذ
 بود هپیچید خونه تو  عجیبي دود...  کردم بازش و اتاقم در سمت رفتم...  بود



wWw.Roman4u.iR  446 

 

 کنهن...  افتاد جونم به بد  ترس...  رقیق مه یک مثل...  رنگ سددفید دود ... 
 : شنیدم صداشو دوباره...  باشه اومده علي سر بالیي

 کجایي؟...  سارا -
 :گفتم آلود  بغض صدا  با
 ... کجایي؟ تو...  علي...  اینجام من -

 که ها پله از...  آشپزخونه سمت دویدم...  میومد آشپزخونه سمت از صداش
 هب حوله که دیدم آشددپزخونه تو رو علي گذاشددتم، سددالن به قدم و اومدم پایین

 نهخو تو  وحشتناکي بو ...  کرد مي هدایت پنجره سمت به هارو دود دست،
 :گفتم گریه با... میومد

 اومده؟ کجا از دودها این...  چیه؟ بو  این...  علي؟ شده چي -
 :گفت و گرفت هامو شونه...  سمتم اومد و کرد رها رو حوله علي

 نشده؟ چیزیت...  خوبه؟ حالت تو -
 :گفتم و کردم نگاش گیج

 نشده؟ چیزیت تو...  خوبم من...  نه -
 :گفت و کشید راحتي نفس

 فجرمن خونه تو چیز  کردم فکر...  دختر ترسوندیم بدجور ...  خداروشکر -
 ... شده

 :گفتم میرفتم آشپزخونه سمت به که همونطور
 ... شده خبر چه -
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شد بلند ازش غلیظي و سفید دود که گاز رو    تابه دیدن با  وکو ک بو  و می
 ادمی درگیر، فکرم و بود پرت حواسم که اونقدر...  شدم آب خجالت از سوخته

 بود مونده زیاد   شددعله رو  غذا مدت همه این و کنم کم غذارو زیر بود رفته
ساس...  بود شده جزغاله و صوص به...  کردم مي درموندگي اح  گرسنه که خ

 خونه تو  که وحشددتناکي بو  و سددوخته غذا  این با حاال و بود شددده هم ام
 ! مکیدم مي سماق باید بود، پیچیده

 و ردمک نگاش تعج  با!  زد قهقه بلند  صدا  با و افتاد خنده به علي دفعه یه
 : گفت علي

 حسرت بود نزدیک...  شد خراب غذات ها عروس تازه مثل بار یه عج  چه -
شکال...  ها بمونه دلم به سوخته غذا  شت بپزم برات غذایي یه نداره، ا  اتمانگ

 ... بخور 
 ونهش علي...  دادم تکون سر  و گرفتم گاز لبمو...  بود گرفته ام خنده خودممم

 :گفت بیرون میبردم آشپزخونه از که همونطور و گرفت هامو
ست چیز  یه منم بزن صورتت و سر به آبي یه برو تو -  مي هم با کنم مي در

 .خوریم
شمم و اتاقم تو  رفتم  بد  تبخ این به لعنت...  افتاد تخت رو  پاکت به چ

 میترا علي چرا...  داره بچه علي چرا...  نیست من مال علي چرا...  دارم من که
 ... بگیره طالق خواد مي میترا چرا...  داره دوست رو

.. . ایستادم در بین و کردم باز درو...  زد در و اتاق دم اومد علي بعد ساعت نیم
 :گفت و زد لبخند 

 دخترک؟ مید  افتخار...  است آماده ناهار -
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 سوسیس ... رفتم آشپزخونه به علي کنار و رفتم بیرون اتاق از حرفي هیچ بدون
 ... بود کرده درست بندر 

 ختنپ بر عالوه عصر تا. کنم درست ماهي با پلو سبز  خواستم مي شام برا 
 خواسددتم مي چرا دونم نمي. کردم تزیین و کردم درسددت هم رو سدداالد پلو،

شون ستم مي انگار. بذارم تموم سنگ برا شتر منو اش خانواده حداقل خوا  از بی
ست میترا شته دو شن دا  بز س. کردم تزیین رو ساالد ام سلیقه تمام با...  با

 هم علي کارها این تمام تو . شددسددتم و کردم پاک بود خریده علي که هایي
 !کرد مي کمکم
گه فه خونه تو بودنش از دی بال. بودم شدددده کال  خونه از که بودم ا  بهونه دن

 :گفت. داد دستم به رو بهونه این خودش که بیرون بفرستمش
 .دارن دوست خیلي زهرا و فاطمه بگیرم؟ داده بو ذرت خوا  مي ش  برا  -
؟ -  .کنم مي درست خودم من بگیر، ذرت پس خوب جدا 
 ندار ؟ الزم ا  دیگه چیز. بیام و بخرم میرم من پس. باشه -
 .ممنون نه -

گاه شنبه و ضحي و بیژن یاد ناخودآ  ما خنده و افتادم فیل چس و سور  چهار
 .شدم ها ظرف تو  ترشي ریختن مشغول و کشیدم آهي... گرفت

 سددارافن. شدددم آماده ها مهمون اومدن برا  و اتاق به رفتم شددد تموم که کارم
شکي  رنگ. کردم سرم هم زرد  شال. زرد بلوز هم زیرش. پوشیدم ماکسي م

 ! نفرته نشانه مردم بین گرچه داد، مي انرژ  بهم زرد
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. اومدن اینا مامانش که فهمیدم و نبود علي مثل زنگشددون نوع. زدن درو زنگ
 داخل آقا محمود و علي بابا . شدددیم احوالپرسددي مشددغول و کردم باز درو

 :پرسیدم خانوم سلیمه از. نیومدن
 رفتن؟ چرا پس -
 .میان اذان از بعد -
 نعمتي هم بودن اینجا کمتر سددداعت یه که گذره مي بد اینجا اینقدر یعني -

 !شده؟
 ه،ندار تعطیل غیر و تعطیل و آزاده شددغلش که حاجي دخترم؟ حرفیه چه این -

 ... که هم محمود
 :وگفتم شدم نگران. پایین انداخت سرشو ناراحتي با و نداد ادامه دیگه

 افتاده؟ اتفاقي چي؟ آقا محمود -
 :گفت فاطمه

 .مأموریتشه کارها  دنبال.نیست چیز . بابا نه -
 مأموریتي؟ چه -
 .سار  بره باید ماهي چند شرکتشون طرف از -
 کشه؟ مي طول ماه چند دقیقا   مأموریتشون گین؟ مي جد  -

 :گفت فاطمه.نزد حرفي و داد تکون سرشو باز خانوم سلیمه
 .سال یک یعني. ماه دوازده دقیقا   -
 باهاش ذارن نمي کنین؟ مي کار چي شددما پس. زیاده خیلي که سددال یک -

 برین؟
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ته االن محمود همین برا  - نه کار  یه خواد مي. رف  هم زهرارو و من که ک
 .ببره بتونه

ست کارتون شاالله ان -  و آب از هم سال یه این. رین مي هم با و شه مي در
 .بگذره تر راحت براتون تا ببرین رو استفاده نهایت خوبش هوا 

 .خواد مي چي خدا ببینیم تا -
ظه همون که خاطر به. زد رو ورد  در زنگ علي لح  اش خانواده جلو  این

تارمون بالش به در جلو  رفتم کنه، جلوه صددمیمي رف  اومد که علي. اسددتق
 محکم دسددتمو و زد عمیقي لبخند. شدددم قدم پیش دادن دسددت برا  داخل،
 و بود شددده خیره چشددمام به که کرد مي فکر چي به داشددت دونم نمي. فشددرد

 همچین...  میشددم رنگ به رنگ دارم کردم احسددداس. کرد نمي ِول دسددتمو
 !!کردم مي درک پرستهارو آفتاب احساس شدیدا مواقعي
 :گفت و خندید فاطمه

 .ان مجنوني و لیلي خودشون واسه. باش دوتارو این -
 و چیپس و پفک ذرت، بر عالوه توش که داد دسددتم نایلوني. کرد ول دسددتمو

شو طرف رفت! بود هم کیک و تخمه شپزخونه تو رفتم من مامان  فکر وت رفتم. آ
.. . مهربونه؟ هم هنوز چرا علي رفتار...  کنم؟ سددر خبر  بي تو قراره کي تا... 

 نمي یعني...  نداره؟ میترا از بچه یه مگه...  میترا؟ سددراغ بره خواد نمي مگه
 میترا شدداید...  کنه؟ قبول آورده وجود به خودش که ا  بچه مسددئولیت خواد

 ... قربانیه من مثل هم رضا شاید...  بگیره طالق نتونسته
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شنگ و سلیقه با خیلي میزرو شام، موقع ستپختم از همه. چیدم ق  ام قهسلی و د
 احسداس رو علي نگاه سدنگیني مدام هم من و کردن مي تعریف داریم خونه و

 .ندادم پاس  هاشو نگاه از کدوم هیچ و نیاوردم خودم رو  به اما کردم مي
! بود دعوا سرش و بود شده خوشمزه. آوردم و دادم بو هارو ذرت هم شام از بعد
 مادر مدت تمام.کردیم تماشددا تلویزیون و خوردیم تخمه و میوه ذرت، از بعد

 يعل ظاهرا! بود گرفته حالش انگار هم فاطمه. خندید نمي زیاد و بود َدَمغ علي
شون خداحافظي برا   يم بخند بگو مدام. بود داده ترتی  رو مهموني این باها
 خوابش علي بابا  کم کم. کنه پیدا ادامه شددون ناراحتي ذاشدددت نمي و کرد

 :فتگ مالیمي لحن با علي رفتند وقتي. کرد صادر رو رفتن فرمان و گرفت
 .گذاشتي تموم سنگ. ممنونم ازت واقعا   سارا -
 ... میذار  تموم سنگ همیشه من   خانواده برا  هم تو...  بود ام وظیفه -
 :گفتم خیالي بي با
 ... بخیر ش ...  در اون به این -

که بدون مده کش   چهره به توجهي این تاقم به رفتم بکنم، علي   او  و ا
 ... خوابیدم

سي چه و کردم مي درددل نفر یه با باید. بود گرفته خیلي دلم . شیرین زا بهتر ک
 یاد. نمک سبک خودمو و بزنم حرف باهاش کم یه که پارک بودم رفته شیرین با

! بود ظاهر  تأهلم و بودم مجرد هنوز جورایي یه که من! بخیر مجرد  دوران
 و آرمان از مدام.  زندگي تو بود افتاده حسددابي! بود باردار ماهه دو شددیرین اما

 .زندگیه مرد و مهربونه قدر چه اینکه. گفت مي هاش خوبي
 :گفت و دارم هایي حرف منم که افتاد یادش تازه شد تموم که تعریفاتش
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شید خدا تورو سارا آخ - سم ببخ صال   رفت یادم. شد پرت حوا  چي برا  ما ا
گه مدی قات رو ه یه ببینم بگو خوب. کردیم مال یه؟ قضدد  خواهرو هم هنوز چ

 !آورد ؟ عروسیتو شیریني برام یا برادرین
گه. نگو پرت و چرت - عه هر تو که بزنیم قولمون زیر خوایم مي ما م  منو دف

 پرسي؟ مي همینو بیني مي
 قولي؟ چه -
 .کنیم زندگي برادر و خواهر مثل همیشه برا  که همین -
 با عمرش آخر تا تونه نمي مرد  هیچ ؟ تو یا میگم پرت و چرت من حاال -

 باالخره. باشه داده قول که هم قدر چه هر. کنه رفتار خواهرش مثل خودش، زن
 ...کنه مي اعتراض و میشه خسته وضعیت این از

 :گفت آور  چندش لحن با و فشرد بازومو
 !!کنه اعتراض عملي هم شاید...  -

 :گفتم اکراه با و عق  دادم ُهلش که اومد بدم حرفش از اونقدر
 !ذارم؟ مي من مگه!  کرده غلط -
چاره - گه! بی نه، کار  بخواد اون ا  توني نمي مردني الغر تو  باش مطمئن ک

شو شت هفت از بعد که مقاومیه مرد خیلي دیگه علي! بگیر  جلو  هنوز ماه ه
 رحم هم خودشددون ومادر خواهر به مردم زمونه دوره این تو.  نکرده کار  هیچ
 .هستي قانونیش و شرعي زن دیگه که تو. کنن نمي

 .ها کنم فرار اش خونه از نکن کار  یه. ترسوني مي منو دار  تو شیرین -
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 خدا هب. بد  زندگیت به دل و بدوني رو علي قدر که گفتم اینارو! کرد  غلط -
 .نکن اذیتش قدر این. خوبیه خیلي مرد علي

ست دیگه یکي خاطرخواه هم خودش علي رفته یادت اینکه مثل - ضمن. ا  در
 همسددر براش که بخوام هم من اگر. کرد پیشددنهاد رو زندگي مدل این خودش

 .خواد نمي اون خواهر، نه ، باشم
 اوایل همون علي که من هم دوني مي تو هم.نزن گول خودتو ها حرف این با -

 ...کرد فراموش میترارو تون زندگي
 بچه یه آقا علي که ندار  خبر...  ا  سدداده تو قدر چه شددیرین...  زدم پوزخند

 برا  رو آزمایش   قضددیه خواسددت مي دلم چقدر...  داره جونش میترا از هم
شد روم ولي بگم شیرین ستم نمي...  نمی س علي که بفهمه شیرین خوا  تمدو

شم و برسه پرهام گوش به ترسیدم مي...  نداره صیر که کنه سرزن ...  دمهخو تق
 منو همه که این از ترسددیدم مي...  بدم نشددونش عشددقمو نبودم بلد خودم که

 ... بدونن مقصر
ته هم شددیرین با زدن حرف نه آرومم بود نتونسدد ید...  ک  سددراغ رفتم مي با

 ایيد...  مادربزرگ سراغ رفتم و اشون خونه به رسوندم رو شیرین...  مادربزرگ
سول  مدیدن محض به زندایي...  نبود خبر  راحله از و بودن و خونه زندایي و ر
 :گفت

 ... میگیره سراغتو خیلي روزه چند که برو...  اتاقشه تو رفیقت -
 : گفتم تعج  با...  پیشمونیم سقف به چسبید ابروهام

 یادشه؟ منو مادربزرگ یعني -
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 د اوم بس از کنم فکر...  داره یاد به تورو که بود عجی  هم ما برا  اتفاقا -
 ... شد  حک ذهنش تو دیگه دیدنش

 رو ...  داخل رفتم و کردم باز درو...  مادربزرگ سددراغ رفتم شددوق و ذوق با
 :گفتم هیجان با...  بود شده خیره پنجره به و بود کشیده دراز تختش

 یادتونه؟ منو...  مادربزرگ سالم -
 :گفت و چرخوند سمتم به سرشو

 نیومده؟ سارا...  عزیزم؟ خوبي...  دخترم سالم -
 خاطر به...  نشددناخت منو مادربزرگ اینکه برا  نه...  شدددم بلند نهادم از آه

ستم کنارش...  میگرفت منو سراغ جور  این مادربزرگ اینکه ش سته و ن شود  ا
 :گفتم و گرفتم دستم تو
سر...  هستم سارا من...  مادربزرگ -  اامریک بود رفته علي یادتونه...  علي هم

... 
 :گفتم بغض با و آوردم تر پایین صدامو تن
 ولدمت روز...  برگشدددت پیش ماه دو یادتونه...  امریکا رفت میترا با یادتونه -

شت  هب منو خدا رو تو...  مادربزرگ...  آورد خودش با مرگمو سند ولي...  برگ
 یشدديم اذیت دونم مي...  کنم دل درد کي پیش...  گرفته خیلي دلم...  بیار یاد
 کي برا  تو...  مادربزرگ...  دار  غصددده دونم مي...  بیني مي منو موقع هر

 هبچ...  داره بچه یه علي...  مادربزرگ...  گیره؟ مي دلت وقتي کني مي درددل
 خطایي اون...  مادربزرگ...  چي؟ یعني ها این...  سددت میترا مادرش که ا 
 ... داره بچه یه علي اینکه...  بود؟ همین گفتي مي که
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 را ب مادربزرگ...  بره بیرون صدددام ترسددیدم مي و بود گرفته شدددت ام گریه
ستن ش شتي تا چند و کردم کمکش...  کرد مي تقال ن شت ، پ شتمگ سرش پ  ذا

 :گفت لبخند با و کرد پاک اشکهامو...  بده تکیه که
 ... برگشته علي -

 :گفتم و زدم تلخي لبخند
 ... داره بچه یه اون ولي...  ولي برگشته -

 :گفت و کرد اخمي مادربزرگ
 ا ؟ حامله تو -

 :گفتم و زدم پوزخند 
 کدوم هیچ اوایل...  نداریم هم با ا  رابطه هیچ علي و من...  مادربزرگ نه -

ستیم نمي شه ا  رابطه چنین خوا  علي من...  مادربزرگ...  من االن ولي...  با
 گفتي چرا...  کرد ؟ امیدوارم چرا...  نداره دوسددتم اون ولي دارم دوسددت رو

 میگه؟ چي داده که ازمایشي این پس داره دوستم اگه...  داره؟ دوستم علي
 :گفت و کشید صورتم به دستي مادربزگ

 يچ که نگرانه...  نمیپرسددي چرا که نگرانه...  نگرانه علي... بپرس علي از -
 ... بپرسي تا منتظره...  شنید 

 :گفت بعد و کرد سکوت لحظه چند
 دوسددتش میگه علي...  ندار  تو ولي داره دوسدددت اون...  بگي تا منتظره -

 ... ندار 
 ه؟باش جانبه دو جاسوس مادربزرگ نکنه...  کرد خطور ذهنم به فکر  لحظه یه

 تهنرف هنوز علي که همینه واسه شاید میگه؟ علي برا  هم منو حرفها  نکنه... 
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 که میترایي...  کرده گیر میترا و من بین هم شددداید...  داره؟ وجدان عذاب... 
 ننشددو علي کارها  به نسددبت واکنشددي هیچ که من و کنه مي عالقه ابراز علنا

 گهمی مادربزرگ که طور این...  نباش لجباز و دنده یه اینقدر...  سارا...  نمیدم
ستش که میکنه فکر علي ستش کرد مي فکر هم پرهام...  ندار  دو ش دو  تيندا
صیر میگه شیرین...   یه سطو این باید هم تو که کن قبول...  سارا...  خودته تق

 نیسددتي حاضددر آوردنش دسددت به برا  که عشددقیه چه این...  بکني غلطي
 دلتو کرده خطایي یه فهمید  تا...  بود؟ همین عشددقت   همه...  بجنگي؟

 چه تو...  کنند توبه که اینه مهم ولي...  کنند مي خطا ها انسان   همه...  زد؟
 رفح علي با باید...  نشور گ*ن*ا*هشو پس...  نه؟ یا کرده توبه علي میدوني

 خ ...  بپرس خودم از بدوني خوا  مي چي هر نگفت بار ده مگه...  بزني
 ینقدرا دیگه پس بگي، که درازه پیشددش زبونت نداد، جواب اگر...  بپرس برو
. .. نداره فایده ها زدن غمبرک این پاشددو...  سددارا پاشددو...  بپرس خودم از نگو

 ... چیه ماجرا بفهمي باید امش  همین
 بزنم؟ حرف باهاش جور  چه...  بپرسم؟ جور  چه...  مادربزرگ -

 صافش کشیدو بود شده کج کمي که روسریش به دستي...  کرد نگام ثانیه چند
 :گفت و کرد

 ... باشه منتظرش باید زن خونه، میاد که مرد...  باش تمیز و مرت  -
 :گفت و زد ام شونه به دستي...  نگفت چیز  دیگه شدم منتظر چي هر
 ... کن آماده براش خودتو...  خونه برو -
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 کن آماده براش خودتو!! ... زد مي حرفهایي چه هم مادربزرگ...  شد داغ لپهام
 سددارا  ا ...  فهمیدم آهان...  کن آماده رو حجله بگو ه بار یه...  چي؟ یعني

 اومدنش منتظر که بده نشددون...  اسددتقبالش برو که اینه منظورش...  منحرف
 ... نباشه وقتي خالیه خونه تو  جاش و بود 
یدم رو مادربزرگ   گونه عد و ب*و*سدد حافظي از ب  زندایي، و دایي با خدا

 ... خونه سمت به کردم حرکت
ضارو ماجرا، پرسیدن برا  باید...  خونه رسوندم خودمو سرعت با  مي آماده ف

 شددام اول...  بمونم منتظرش و کنم درسددت خوشددمزه شددام یه باید...  کردم
 هک بخوریم شددام اول نه...  بخوریم؟ شددام بعد بگه اول یا...  بگه بعد بخوریم

 گم، مي بهش...  گفت خودش چي هر اصددال دونم نمي...  نشدده کوفتش غذا
 چي هر...  شددام از بعد یا بپرسددم االن ، بپرسددم ازت سددوال تا چند خوام مي

 ... کنم مي کارو همون گفت خودش
 غذا، شدن کامل محض به...  کردم درست فسنجون و شدم غذا پختن مشغول

شوار با موهامو...  گرفتم دوش و حموم تو پریدم شک س  ناولی برا  و کردم خ
 بود، آورده علي که تزییني ها  گیره از یکي... کردم رهاشددون دورم سدداده بار

 ل  رژ با که فرمژه کمي و چشمهام تو  سورمه کمي...  زدم موهام طرف یک
 سددرم از هم همین ولي بود کمي آرایش چند هر... شددد تکمیل مات، صددورتي

 ... بود زیاد
باس سددراغ رفتم باس کمي ها، ل تاد چشددمم و کردم رو و زیر هارو ل  به اف

سها  حاو  که کاورهایي  گرن شیر  شلوار و کت...  بودن علي سوغاتي لبا
 گاهن آینه تو  خودم به کمي...  پوشیدم بود، آورده که مشکي ها  صندل با رو



wWw.Roman4u.iR  458 

 

 ... نداشت فایده جور  این...  بودم شده رسمي خیلي...  کردم
 

 وردهآ که بنفشددي شددلوار و تاپ ، جاش به و آوردم در تنم از رو لباس تند و تند
 ها  نآستی...  زدم رضایتي لبخند دیدم، آینه تو  که خودمو...  پوشیدم رو بود

قه و بود ا  حلقه تاپ .. . بود زانوم زیر تا هم شددلوارکش...  بود هفتي اش ی
 پاها  و دسدددت به نگاهي...  بود گرفته قاب رو اندامم و بود ام اندازه کامال

 چشم تو خیلي...  انداختم داشتن تضاد تیره بنفش رنگ با بدجور  که سفیدم
 یرهگ...  بودم پوشیده شلوارک و تاپ علي جلو  هم قبال...  نبود مهم ولي میزد

 رو دمپایي با رو مشددکي ها  صددندل و کردم عوض بنفشددي تل با موهامو  
 ... بود تر طبیعي جور  این...  کردم عوض سفید فرشي

نه تو  خودم نیمرخ به گاه آی هام...  کردم ن یده کمرم پایین تا مو . .. بود رسدد
 دنشونش بلندتر که بودم نکرده نگاهشون و بودم بسته کلیپس با موهامو اونقدر

 نرمم و ل*خ*ت موها  و دادم تکوني سددرمو...  کردم مي احسدداس کامال رو
 ... لغزیدن هم رو 
 به تمخواس نمي...  کردم سرگرم شام میز چیدن با خودمو و آشپزخونه تو  رفتم

 رمسد تو دهنده آزار فکرها  مدام ولي...  کنم فکر بشدنوم بود قرار که چیزهایي
 چه با من ... میترا سراغ بره خواد مي بگه بهم علي نکنه... رفتن مي پایین و باال

شي صال...  بمونه؟ من با علي که امیدوارم دلخو  من که شکلي سرو این با ا
ست خودم برا   خودم،به دادن نمایش با خوام مي کنه نمي فکر علي کردم، در
 دارم؟ نگهش زور
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 ینچن دفعه یه سردیم، هم با که االن بود مسخره خیلي...  کشیدم کار از دست
 تو رفتم بدو بدو...  بدم مانور جلوش و بذارم باز موهامو و بپوشددم هایي لباس
 و کردم پاک هم رو لبم رژ... زدم باال همیشدده، مثل کلیپسددي با موهامو و اتاق
شپزخونه سمت رفتم  دش باز حیاط در که بودم خواب اتاق ها  پله باال ...  آ

...  کرد نگاهم...  کردم پیشدددسددتي کردن سددالم برا ...  داخل اومد علي و
شد باز هم از آروم آروم لبهاش...  چرخید مي صورتم و بدنم رو  نگاهش  می

 ... میشد تر عمیق لبخندش و
 ... میاد بهت ها لباس این قدر چه...  ماهت رو  به سالم -

گاه  :گفتم خنده با و رفت در دهنم از ناخودآ
 ... ممنونم...  مریخت رو  به سالم -

 خیلي خندید مي اینجور  وقتي...  شدددد معلوم دندونهاش ردیف و خندید
 ... میشد تر خواستني

 ... بودیا نگرفته تحویلمون جور  این بود وقت خیلي -
 :گفتم و انداختم پایین سرمو خجالت با
 ، اهم نگي تو وقتي...  بود  نگفته اینجور  که بود وقت خیلي هم خودت -

 مری ؟ بگم بهت جور  چه من
 و مرفت پایین هارو پله...  سمتم اومد و کرد آویزون کلید  جا از رو سوییچش

به  وقت هیچ مدت این تو...  همدیگه به بودیم زده زل...  گرفتم قرار روش رو
ستقبالش اینجور  صال...  بودم نرفته ا  دهش دوباره...  بود شده زهر زندگي ا

ثل بود  ولي...  کرد مي زندگي خودش برا  کي هر که اول روزها  همون م
 بدجور  دور  این بودم، چشدیده هاشدو خوبي و علي حضدور طعم که حاال
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 و ت که همونطور و کشددیدم عمیقي نفس...  بود شددده کننده خفه و گیر نفس
 :گفتم ا  درمونده لحن با کردم مي نگاه چشمهاش

 ... علي -
 تگرف هم منو دست نشست، مي کاناپه رو  که همونطور و شد تل  لبخندش

 :گفت و نشوند کنارش و
 دخترک؟ بگي خوا  مي چي...  علي جان -

 :گفت تابي بي با...  بودم کرده سکوت و بود پایین سرم...  بود دلخور لحنش
 نمیگي؟ هیچي چرا...  ساکتي؟ ماهه دو چرا...  نمیزني؟ حرف چرا...  سارا -

 ور خونه...  بزن جیغ...  بکش داد...  صددورتم تو بزن...  بده فحش حداقل... 
 نکن سکوت جور  این فقط بکن خوا  مي کار  هر...  کن خراب سرم رو 

 به تونم نمي که میگیر  فاصددله ازم اونقدر...  ندارم طاقت دیگه خدا به... 
له این کردن کم برا  قدمي ، بدم اجازه خودم  بارها و بارها...  بردارم فاصدد

ستم ساس که سرده اونقدر رفتارت ولي بزنم حرف باهات خوا  ماز کنم مي اح
سبت بودم مطمئن لعنتي، سفر این به برم اینکه از قبل...  متنفر   دیگه من هب ن

 مي...  هریخت هم به معادالتم   همه برگشتم وقتي از ولي...  نیستي تفادت بي
 انگار هک کني مي رفتار جور  تو ولي گذاشددتمت خبر بي که منه تقصددیر دونم

صال شي هیچ برات ا شتم ارز  ایدش...  کرده نمي فرقي هیچ نبودم و بود که ندا
 ... بودم گور  کدوم پرسي نمي کلمه یه که بود  خوشحالم نبودنم از حتي

 :گفتم دلهره با
 ... علي حرفیه چه این -



 461 زمستان داغ

ستم نمي...  دادم تکون سرمو کالفگي با  جور  چه و کنم شروع کجا از دون
سم ساس هم علي انگار...  بپر ش ، که بود کرده اح شت...  اعترافه ش  ام  پ
 :گفتم و خاروندم گوشمو

 ... بودم مادربزرگ پیش امروز -
 :گفت و داد تکون تایید   نشونه به سرشو

 برام چیزهایي یه مادربزرگ...  میام اونجا از دارم االن همین...  دونم مي آره -
 ... گفت

سم پس...  آخ آخ ست حد سوس مادربزرگ...  بود در  من و بوده جانبه دو جا
 دیگه هاش جووني...  زرنگه هنوزم پرتیش حواس   همه با...  نداشددتم خبر
 : گفتم من من با...  بوده چي

ستش...  علي - صال...  را سته دونم نمي ا سم که در  چه...  علي...  نه یا بپر
 ... بگم جور 

 :گفتم هم سر پشت کنم، نگاهش اینکه بدون و کشیدم عمیقي نفس
 نداشددته هم زندگي به کار  که بود این قرارمون اول از که دوني مي خودت -

 کارچی میر ، چرا میر ، کي با میر ، کجا نپرسددیم، همدیگه از که...  باشددیم
 کردم نمي فکر.  شدم شوکه خیلي رفتي تو وقتي...  چیزها جور این و کني مي

 اب همیشدده برا  کردم مي فکر...  باشدده قرارمون جزو هم رفتن خبر بي اینجور
 بر خ هیچ که خصددوص به...  گرد  برنمي دیگه کردم مي فکر...  رفتي میترا

 هب که یعني تو رفتار این که شدددم مطمئن دیگه...  نمیداد  بهم خودت از هم
 ... بکشددم سددرک زندگیت تو ندارم حق و حالي چه در تو نداره ربطي هیچ من

 نگشتي،بر دیگه اگر که کردم مي فکر این به فقط نبود  تو که ماهي دو اون تمام
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 بزنیم چي همه زیر دفعه یه که نبود این قرارمون...  بدم چي امو خانواده جواب
ید...  نه هامون، خانواده برا  اولش با  نشددون کم یه و کردیم مي چیني زمی

 ... رفتي خبر بي دفعه یه تو ولي...  داریم اختالف هم با که میدادیم
شک...  لرزید مي صدام و بودم کرده بغض شت ا شهام تو  دا  کرد مي لونه چ

 یدموکش نفسي...  میداد گوش حرفهام به سکوت در و بود پایین سرش علي... 
 :دادم ادامه

یه تکلیفم دونم نمي هم هنوز...  علي - جازه این دونم نمي هنوزم...  چ  رو ا
 از دارم سددوالي هر گفتي مي همیشدده تو...  نه یا بپرسددم ازت سددوالي که دارم

 اگر کنم مي خواهش...  علي...  اینجام االن که همینه برا ...  بپرسددم خودت
... 

ضم شت نمي و بود شده سنگین بدجور  بغ  به دهنمو آب...  بزنم حرف ذا
 اشک رهقط یه...  بود بسته گلومو راه سنگ تیکه یه انگار...  دادم قورت سختي

 ... دید نمي و بود پایین سرش علي که بود خوب چه...  افتاد چشمم از
 بهم االن همین بر  میترا با خوا  مي اگر...  بر  باز قراره اگر...  علي -

شه باورم...  ندارم رو دیگه   ضربه یه تحمل... بگو  شهنمی باورم...  علي نمی
 ... باشي زده رقم برام تو زندگیمو روزها  بدترین که

شو علي...  بود گریه از پر صدام شمهاش سفید ...  آورد باال سر  صورتي چ
 وت...  شدن سرازیر و شد تموم اشکهام صبر...  بود براق چشمهاش و بود شده

شک از صورتم لحظه یه شو علي...  شد خیس ا شو...  گرفت گاز لب ست  رومآ د
ستم نمي...  کرد دراز سمتم به ستم نمي ولي کنه چیکار خواد مي دون  یچه تون
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 به سرمو و گذاشت صورتم چپ سمت راستشو دست...  بدم انجام هم کار 
 آ*غ*و*ش تو...  گذاشت کمرم دور هم رو چپش دست...  چسبوند اش سینه
.. . ؟ علي کني مي اینکارو من با چرا...  بود اش سینه رو  سرم...  بودم علي

 :گفتم هگری با...  کردم مي دق وگرنه میزدم حرف باید...  بمونم ساکت نتونستم
 و من...  میفته اتفاقي چه داره فهمم نمي...  علي...  کني؟ مي اینکارو چرا -
 اینجور  برادر  کدوم...  برادر؟ و خواهر...  داریم؟ هم با نسددبتي چه تو

 خواهرش ب*و*سیدن برا  برادر  کدوم...  کشه؟ مي آ*غ*و*ش به خواهرشو
 خواهرش از سددراغي هیچ و سددفر میره ماه دو برادر  کدوم...  میلرزه دلش

گه...  علي...  نمیگیره؟  چرا...  پیشددمي؟ هنوز چرا پس بر  خوا  مي ا
  خبر بي با...  مید  زجرم...  علي  ِبد سردرگمي این...  ؟ کني نمي تمومش

 رارق اگه...  داد ؟ نشونم آزمایشتو چرا بگي خواستي نمي اگه...  مید  زجرم
 فتي؟گ برام میترا از خودت بار اولین چرا بدونم، زندگیت و تو از چیز  نیسدت

یه؟ من تکلیف...  چه اون تکلیف...  چ یه؟ ب  ندارم حق یعني...  علي...  چ
 ... کیه؟ ات بچه مادر بپرسم

 و گذاشت صورتم طرف دو دستهاشو...  کرد جدا اش سینه از سرمو شتاب با
 :گفت بود نمناک اشک از که صورتي و شده گرد چشمها  با
...  سددارا؟ میگي دار  چي...  ؟ بچه کدوم...  ام؟ بچه مادر...  ام؟؟؟ بچه -

 میزني؟ تو که چیه حرفها این
 :گفتم هق هق با
مایش   برگه اون پس - مایش...  بود؟ چي آز یت تعیین آز  جوابش...  هو

 ... بود مثبت
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 عصبي...  رفت مي هم تو کم کم اخمهاش...  کرد مي نگاهم واج و هاج علي
 :گفت و زد پشتم به دستي...  کشید مي عمیق ها  نفس و بود شده

 بیار ؟ رو آزمایش   برگه بر  میشه -
  جلو رو پاکت...  آوردم تخت کشددو  از رو آزمایش   برگه و اتاقم به رفتم
 :گفت و گرفت رو پاکت علي...  ایستادم منتظر و گرفتم علي

 شیني؟ نمي چرا -
 :گفت و درآورد پاکت از رو آزمایش ها  برگه علي و نشستم کنارش

 بود؟ کجاش مثبتش -
 و هول شدد  اون اونقدر...  کردم رو و زیر کمي و گرفتم دسددتش از هارو برگه

...  مبود دیده رو مثبت برگه تا سدده اون کجا  نمیومد یادم که بودم دسددتپاچه
شتم مي که طور همون شمم گ شمهام... negative   کلمه به خورد چ  چهار چ

 برگه تو  که جایي همون دقیقا کردم، نگاه رو بعد    برگه تعج  با...  شد تا
   برگه... positive بود نوشددته برگه اون تو  ، negative بود، نوشددته قبلي  

شته negative باز هم سوم   برگه پایین...  کردم نگاه هم رو بعد   با...  بود نو
 :گفتم و گرفتم علي سمت هارو برگه و خاروندم سرمو گمي سردر

 مثبت؟ یکیشون منفیه ها برگه تا دو چیه؟ قضیه -
 :گفت و داد تکون سر  لبخند با علي

 بود؟ کي مال ها آزمایش این ببیني خوند  اصال -
 :گفتم جان  به حق

 ... رضایي علي بود نوشته اول   برگه همون...  خوندم که معلومه -
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 خوند ؟ هم رو سومي و دومي ها  برگه ولي...  آره اول   برگه -
 خوندم؟ مي باید چي برا  دیگه رو سوم و دوم ها  برگه -

   برگه... مودت میترا... داد نشددونم رو دوم   برگه مشددخصددات قسددمت علي
 و دبو منفي سوم و اول   برگه دقیقا و... رضایي رضا...  کردم نگاه هم رو سوم
 :گفتم عاجزانه و کردم نگاه علي به گمي سردر با...  مثبت دوم   برگه

 بزني؟ حرفي خوا  نمي...  میشم دیوونه دارم...  علي -
 :گفت و انداخت پایین سرشو

 دونم مي...  نیست هم جالبي چندان ماجرا ...  طوالنیه ولي بگم خوام مي -
شي متنفر ازم ماجرا شنیدن از بعد که  یادب بدت من از که میدم حق بهت...  می

 بشنو ؟ خوا  مي االن همین که مطمئني ولي بگم برات باید...  سارا... 
 : گفتم سماجت با
 ... بدونم خوام مي االن همین آره -

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهي
نه داد که بوش بد ؟ منم به ات خوشددمزه شدددام از خوا  نمي یعني -  میز

 .پختي فسنجون
ستم مي که افتاد یادم تازه و گفتم اهاني سمب ازش بعد بخوریم شام اول خوا  پر

 :گفت ليع و برگشتم سمتش به...  گرفت دستمو علي که شم بلند خواستم... 
بل خوام مي...  سدددارا - که از ق مه این عد بگم، برات چیزو ه  با ها مدت از ب

 ... بخوریم خوشمزه شام یه هم کنار خوشي و خوبي
 :گفت ناراحتي با و انداخت پایین سرشو

 ... بشه امون نفره دو شام آخرین اینکه از ترسم مي -
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ستمو بار اولین برا  شتم اش چونه زیر د شو و گذا س با...  آوردم باال سر  تد
 :گفتم بغض با...  گرفت بود اش چونه زیر که دستمو مچ اش، دیگه

 علي؟ میر  دار ...  آخرین؟ چرا -
 :گفت و داد تکون طرفین به سرشو

 بینيب منو نخوا  دیگه تو که این از میترسددم...  نبود این منظورم اصددال نه نه -
... 
 :گفتم اصرار با
 ... رسید لبم به جونم...  بزن حرف علي -
 کامال که شددوخي لحن با و کرد حلقه کمرم دور دسددتشددو شددد، بلند جاش از

 :گفت ساختگیه بود مشخص
 ... شبانگاهي   قصه بعد شام اول -

 خنده به هم منو و خندید مي و گفت مي علي خوردیم مي شددام که مدتي تمام
 مي سددرکه و سددیر مثل دلم...  داشددتم عجیبي   دلشددوره ولي...  انداخت مي

شید صال...  جو  نیم   اندازه ساعت نیم اون...  خورم مي چي فهمیدم نمي ا
 درآوردم دستکشهامو شستم، رو ظرف آخرین اینکه محض به...  گذشت قرن

 :گفتم و
 ... بگو خ  -

 :گفت بود، گرفته اش خنده من عجله همه این از که علي
 رداف برا  مونه مي اش بقیه برد، خوابت جا هر از...  بکش دراز اتاق تو بریم -

 ... ش 
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 :گفتم و زدم بازوش به مشتي
 شددوخیت تو میمیرم دلشددوره از دارم من...  علي نکن لوس خودتو اینقدر -

 گرفته؟
 :گفت و گرفت صورتم جلو  دستهاشو

 ... میگم برات بشین دار  دوست جا هر...  نشو عصباني...  باشه باشه -
 علي... منشست نفره سه   کاناپه رو  و سالن تو  کشیدمش و گرفتم دستشو

 مکرد کز مبل   گوشه و کردم جمع ام سینه تو  زانوهامو...  نشست کنارم هم
 :گفت و کرد بهم نگاهي علي... 

 ... ها طوالنیه اش قضیه...  راحتي؟ اینجا مطمئني -
 :گفت و انداخت باال ابرویي علي...  کردم نگاش چپ چپ فقط

 ... میشي تر جذاب میشي خشن -
 :گفتم و خنده زیر زدم پقي

 بگو...  میشددم دیوونه اخرش منم هات باز  دیوونه و تو دسددت از علي وا  -
 ترامی عاشددق تو...  دونم مي جاهاییشددو یه تا البته...  کرد  لبم به جون دیگه
 ... هم رضا و هستي و بود 
 :گفت دلخور  با و پرید حرفم وسط

سته...  نکن تکرار حرفو این وقت هیچ دیگه - ست رو میترا قبال در شتمد دو  ا
ست ما بین هیچي االن ولي شق نگو دیگه پس...  نی ستي"  میترا عا  میترا " ... ه
 ... نیست ما بین احساسي و نسبت هیچ دیگه...  همین...  عمومه پسر زن

 :گفتم و کردم تایید حرفشو شرمندگي با
 ... رفتي میترا با خبر بي تو که اونجور ولي خوام مي معذرت -
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 ... دارم هم دالیل سر  یه ولي...  متاسفم کردم که کار  خاطر به -
 چشمش جلو  داشت اش گذشته انگار...  دوخت پامون زیر فرش به نگاهشو

 : گرفت مي جون
 ... بود پیش سال شش تقریبا -

شجو ...  سي اول ترم دان سي سوم ترم هم میترا...  بودم ارشد کارشنا  کارشنا
 کيی...  کارشناسي آخر سال و بود هفت ترم ولي بود میترا   همرشته رضا...
 راغس میرفتم وقتها بعضي که هم من و بود هم با میترا و رضا ها  درس از تا دو

ضا، شون تو  رو میترا ر  کم ... بود زیر سربه و ساده خیلي...  دیدم مي کالس
شون تو  رفتم مي...  کرد جل  امو توجه کم ست مي رضا کنار و کالس ش  و من

...  بود درس به حواسددش   همه کالس، سددر...  گرفتم مي نظر زیر رو میترا
 ... خونه رفت مي یکراست...  کردم دنبالش بار  چند هم کالس از بیرون

 خوش رو  اصددال کردم مي فکر...  کردم باز باهاش رو صددحبت سددر کم کم
شون  که کرد قبول...  پذیرفت منو راحت خیلي اول برخورد همون تو ولي نده ن

ست هم با مدت یه شیم دو شنایي برا  با شتر آ  و ودب داغ ام کله موقع اون...  بی
 لیلد فهمیدم بعدا ولي...  کرد قبولم راحت اینقدر میترا چرا که نبود مهم برام

سي که بود این فقط سادگیش و زیر  سربه شت شیطنت برا  رو ک  از.. . ندا
 يم خودش به بیشدتر...  شدد عوض اش قیافه و تیپ شددیم، آشدنا هم با وقتي

ید،  این   همه ولي...  مختلف ها  آرایش و وارنگ و رنگ مانتوها  رسدد
سطي حد در کارها شه زننده که نبود جور ...  بودن متو شم از رو میترا و با  چ
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شو این منم خ ...  بندازه من ساب به کارها شتم خودم به اش عالقه ح  و میذا
 ... میشدم هم خوشحال تازه

شگاه از بیرون هم با بار  چند شتیم قرار دان ست...  گذا شتم دو  یه اب تنها ندا
 مه با از هدفشددون نیسددت معلوم که پسددرهایي و دختر مثل و بذارم قرار دختر
 رو ضددار خاطر همین به...  بگیرم قلوه و بدم دل و بشددینم میترا کنار چیه، بودن

 يب پسر رضا...  بود ما   رابطه جریان در بیش و کم رضا...  بردم خودم با هم
 باید فقط زن گفت مي همیشدده...  دخترها ابرو  و چشددم عاشددق و بود خیالي

 از یرونب میترا با که هم بار  اولین...  نیست مهم چیزها بقیه...  باشه خوشکل
شگاه شتیم، قرار دان شتر میترا گذا شه از بی سیده خودش به همی  که ور ج بود ر

 از...  بود اومده خوشددش بدجور  رضددا ولي...  نشددناختمش اول   لحظه
 تیکه عج  میترا این گفت مي مدام...  شد شروع رضا ها  زمزمه روز همون

 تموم گرون برام رضدددا حرفها  اینکه با...  بودم نشدددده متوجه من و بوده ا 
 میترا و من بین نصددبتي نه چون...  بگم بهش چیز  تونسددتم نمي ولي میشددد،

 وامبخ که بود کرده کار  رضددا نه و بدم نشددون غیرت رگ براش بخوام که بود
 ... بشم درگیر باهاش

 پسرها الدنب چشمش...  بود زیر سربه و سنگین...  بود خوب خیلي میترا رفتار
 و افکار و داشددت که پوشددشددي نوع همین میداد، آزارم که چیز  تنها...  نبود

 لباس خواد مي دلش جور هر که دید مي این در رو آزاد  میترا...  بود عقایدش
...  بره خواد مي دلش که جا هر و کنه رفتار خواد مي دلش جور هر...  بپوشدده

 رضددا که هم بار  چند...  میشددد بحثمون هم با وقتها خیلي مسددئله این سددر
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 صدددا هم ، باهم دوشددون هر و گرفت مي رو میترا طرف بود، بحثمون شدداهد
 ... حجره عصر مال عقایدم من که میشدن

 قبول من ولي...  کوه برم باهاش جمعه صددب  خواسددت، ازم میترا بار یه یادمه
 اینکه محض به میترا...  بود مادربزرگ مختص صددب  ها جمعه چون نکردم
مد، مادربزرگ اسددم نه رو مادربزرگ خواد مي که کرد اصددرار او  منم...  ببی

ستم  موقع اون. .. مادربزرگ دیدن بردم رو میترا و بکنم مقاومتي برابرش در نتون
مت و سدددالم مادربزرگ ها و بود سددال  اینکه محض به...  کرد مي زندگي تن

 و تنگرف تحویل رو میترا اصال...  هم تو رفت اخمهاش افتاد میترا به چشمش
 رگردمب و اش خونه برسددونم رو میترا گفت، بهم نبود حواسددش میترا که موقع یه

 ... کنه صحبت باهام خواد مي که پیشش
حت، خیلي میترا هار موقع تا را نه نا ند مادربزرگ   خو عد و مو هار از ب  نا

 مبرگشددت دوباره و اش خونه رسددوندم رو میترا...  داد رضددایت رفتن به باالخره
 ازش ارب اولین برا  دید، تنها منو مادربزرگ اینکه محض به...  مادربزرگ پیش

 عکس چه باید فهمیدم نمي که بودم مونده واج و هاج چنان...  خوردم سددیلي
شون العملي صباني حد  به مادربزرگ...  بدم ن صورش وقت هیچ که بود ع  ت

 هی با راحتي این به که دختر  که بود این هم حرفش تمام...  کردم نمي هم رو
سر سي چه دونه نمي که ا  خونه تو میره غریبه پ شه، اونجا ممکنه ک  ردد به با

 میترا اب اصال و بود نیومده خوشش میترا   قیافه و تیپ از...  خوره نمي زندگي
 داشددت قرار جریان در مادربزرگ میترا، با آشددناییم اول همون از...  نبود موافق
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شو ولي شه میترا مثل دختر  من انتخاب که کرد نمي فکر  ایيه آزاد  با...  با
 ... بود من عقاید مخالف کامال که
 ترامی که بود چیز  همون رضا چون...  شد کشیده رضا سمت به میترا کم کم
 یترام کارها  از اتفاقا و نداشددت کار  میترا   قیافه و تیپ به...  خواسددت مي

 وابر و چشم عاشق که هم رضا و بود خوشکلي دختر میترا...  برد مي هم لذت
ضور برا  دلیلي دیگه...  شیدم کنار خودمو...  نبود من ح ضا و ک  ودز خیلي ر

 برخ محض به مادربزرگ...  داد رو بله هم میترا و رفت میترا خواسددتگار  به
 شا نوه سر از میترا شر کرد مي فکر...  شد شوکه خیلي ماجرا این از شدن دار
شت، خبر ولي شده کم شو نوه از دیگه یکي دامن ندا  این به خیلي... گرفته ها
 همه دست رو پاکیو آب رضا ولي بزنه هم به رو وصلت این که زد در اون و در

 ... گذشته کار از کار دیگه و داشته رابطه میترا با که گفت و ریخت
ضا که حرفي این با ستن عق  همه زد، ر ش شون صیغه هم عمو...  ن  که کرد ا

 ... باشن محرم حداقل و نکنند گ*ن*ا*ه این از بیشتر
 دهشدد صددیغه درواقع و بودن کرده نامزد میترا و رضددا که بود ماهي شددش تقریبا
 گاهي از هر و بود مونده قلبم کنج ، میترا به ام عالقه و حس هم هنوز...  بودن

تادم مي یادش نار ها مهموني تو  که وقتي خصددوص به...  اف  مي رضدددا ک
 اولین باالخره ، بود چي هر ولي نداشددتیم تناسددبي هم با چند هر...  دیدمش
.. . نمیشددد فراموشددم راحتي این به و بود کرده جل  امو توجه که بود دختر 

 دمیدا گوش صددبورانه فقط اون و گفتم مي مادربزرگ برا  هامو دل و درد تمام
... 
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شون ها  زمزمه کم کم شم به امریکا به رفتن سید گو  نم برا  جور  این...  ر
 هفته ود تقریبا... کنم فراموشددش تونسددتم مي تر راحت...  بود بهتر خیلي هم
شون از قبل شون که بود رفتن ستها شون دو  هم...  ودنب گرفته پارتي گودبا  برا

هام ، میترا هم و رضدددا ماس با  مي...  رفتم هم من و کردن دعوتم و گرفتن ت
 ... مکن بیرون دلم از مهرشو همیشه برا  و ببینمش بار آخرین برا  خواستم

 ... افتاد وحشتناک اتفاق اون که بود مهموني تو
 ودب گرفته درد ام معده هیجان شدت از...  رفت فرو فکر به و شد ساکت علي

 :گفتم خواهشي پر لحن با...  داشتم عجیبي اضطراب و
 افتاد؟ اتفاقي چه بگو...  وحشتناکي؟ اتفاق چه...  علي -

 :گفت و کرد نگاهم لحظه چند
 بفهمي هم تو دونم مي...  نبخشیدم اتفاق اون خاطر به خودمو هنوز...  سارا -

  جا خودتو هم ثانیه چند کنم مي خواهش ولي بشي متنفر شاید و دلخور ازم
 طاقت...  سارا...  کنم مي سر وجدان عذاب این با دارم عمره یک...  بذار من

ست نمي دلم وقت هیچ...  ندارم رو تو از شنیدن زبون زخم سي خوا  این از ک
 برات مه شاید... دونند مي نفر چند ناخواسته یا خواسته ولي بشه خبر با ماجرا

 ... باشن کرده تعریف
 حيض که ماجرایي و افتادم سور  چهارشنبه یاد...  بود ضحي منظورش شاید

 فهکال...  کرد مي دل دل گفتنش، برا  هم علي حاال و رفت طفره گفتنش از
 :گفتم

 بد ؟ دق منو خوا  مي یا میزني حرف علي -
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 :گفت و گرفت دستمو
 ودز و بشنو  آخرشو تا بده قول...  سارا...  نزن حرفو این دیگه...  نکنه خدا -

 ... نکني قضاوت
 :شد خیره میز رو  گلدون به بار این علي و کردم تایید سر با
 دست تو و بودن م*س*ت همه...  نداشت درستي وضع کس هیچ ش  اون -

 همدیگه پا  رو پسددرها و دختر...  سددیگار یا و بود م*ش*ر*و*ب یا کي هر
 تنها هک میترا کنار از نداشتم، رو جو  چنین انتظار اصال که من و بودن نشسته

ضا حتي...  خوردم نمي تکون بود، اونجا عاد  آدم  بود خورده خرخره تا هم ر
.. . کرد مي نگاهشددون فقط هم میترا و بود دیگه دختر یه گردن دور دسددتش و

 ابرو  و چشددم عاشددق مرد  وقتي قطعا...  سددوخت میترا برا  دلم بدجور 
 ... کنه مي فراموش زنشو اون از خوشکلتر یکي دیدن با باشه، زنش

...  آورد گیالسددي هم من برا  و م*ش*ر*و*ب سددمت رفت هم میترا کم کم
 ات گفت اش مزه و طعم از و کرد اصددرار اونقدر میترا ولي بخورم خواسددتم نمي
شیدم سر رو جام تمام...  خوردم و شدم کنجکاو هم من  مزه چه نفهمیدم و ک
.. . داشت تلخي طعم بار این...  کرد پر جاممو باز و خندید میترا...  داشت ا 

 عوض دهنمو طعم که داد دسددتم دیگه نمونه یه میترا شددد، مچاله ام قیافه وقتي
 هم خودش و داد خوردم به گیالس تا پنج چهار مختلف ها  بهونه به...  کنه
 ... خورد من برابر دو

 تهوع...  نبودم بند پا رو  و رفت مي گیج سددرم...  بود شددده بد خیلي حالم
 ماا کنم اسددتراحت که برد اتاقي به منو میترا...  بود آشددوب ام معده و داشددتم
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شید دراز کنارم هم خودش ست رفتارش اختیار انگار...  ک  نچو نبود خودش د
 ... پیرهنم ها  دکمه کردن باز به کرد شروع... 

...  بود حلقم تو قلبم...  گرفتم دهنمو جلو  دسددت با و کشددیدم بلند  هین
 رساسدت و دلشدوره از داشدتم...  بود؟ کرده چیکار علي بود؟ کرده چیکار میترا
 :گفتم و دادم تکون رو علي بازو ...  مردم مي

 ... کرد  ام دیوونه علي بگو زود...  شد؟ چي بعدش -
ستمو ستش تو د  و رفتهگ بدجور  صورتش و بود افتاده هاش شونه...  گرفت د

یداد عذابش داشدددت خاطرات اون یادآور ...  بود شدددده دمغ گاه با...  م  ن
 :کرد خالص خودشو جمله یه تو و شد خیره بهم غمگیني

 ... شد میشد نباید که کار  -
شیدم آه وجودم تمام با ستهام با سرمو...  ک  اب...  زدم چنگ موهامو و گرفتم د

 :گفتم ناباور 
 ... کرد ؟ چیکار میترا با تو...  شد؟ میشد نباید که کار  -

 :گفت نگراني و عجله با و پرید حرفم میون
 حال اصال من...  کرد کارو این خودش...  نکردم کار  هیچ من...  نه...  نه -

 انعشم خواستم بار چند و کنه مي چیکار میترا فهمیدم نمي...  نداشتم خوشي
 بدم نشون العملي عکس تونستم نمي اصال که بود بد حالم قدر اون ولي بشم
شو ها  لباس که هم وقتي...  شمهامو...  آورد، درمي خود ستم چ  و نبینم که ب

 چشمهامو که لحظه همون تو...  بود شده روشن هوا کردم، باز چشمهامو وقتي
ستم  افتاده اقياتف چه که فهمیدم تازه شدم بیدار که وقتي...  بودم رفته حال از ب
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 که ادافت یادم موقع همون...  نبود تنش لباسددي هیچ و بود خواب کنارم میترا... 
 ... آورد درمي خودشو و من ها  لباس داشت میترا قبل ش 
.. . زد پوزخند افتاد، وضددعیت اون به چشددمش وقتي...  کردم بیدار رو میترا

 میترا ولي...  زدم صورتش تو  محکمي سیلي و بگیرم خودمو جلو  نتونستم
 سددکوت پیش ماه هفت شددش همین تا...  بود کرده سددکوت...  نگفت هیچي

 رضایي ... رضا با حتي بود نزده حرف کس هیچ با باره این در میترا...  بود کرده
 ... بود گذرونده کي آ*غ*و*ش تو صب  تا رو ش  اون دونم نمي که

 هب بارداریش خبر هم بعد وقت چند... امریکا رفتن و شددد برگزار عروسددیشددون
 ندگيز باشه من از میترا،   بچه اینکه ترس با ها سال این تمام... رسید گوشم

 دفهمی وقتي...  بود مادربزرگ کردم مي دل درد براش که کسددي تنها...  کردم
 ... کرد سکته افتاده میترا و من بین اتفاقي چه

 :گفت لرزوني صدا  با...  شد روون علي چشمها    گوشه از اشک
هایي اون تو -  که بود بیژن فقط مادربزرگ، هم بودم داغون من هم که روز

شترکي درد یه فهمید ست مادربزرگ و من بین م  ميصمی بیژن با اونقدر...  ه
نه درک روزمو و حال که بودم باره ولي ک ته بهش چیز  میترا در .. . بودم نگف

 یه هب نداشت خوشي حال مادربزرگ وقتي...  گفتم براش چیزو همه هم عاقبت
.. . مادربزرگو مریضي علت هم و بگم خودم از هم که داشتم نیاز صبور سنگ

شم نمي خودمو وقت هیچ  با من اگر...  آوردم مادربزرگ سر رو بال اون که بخ
 لعنتي مهموني اون به اگه...  نمیومد سددرش بال این نمیزدم حرف مادربزرگ

 ... افتاد نمي ها اتفاق این رفتم نمي
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 ستمتون مي نه...  بگم تونستم نمي هیچي...  بودم ساکت منم...  کرد سکوت
 :داد ادامه و کشید آهي...  کنم سرزنشش تونستم مي نه و بدم دلداریش

شنبه -  هسیزد ش ...  زد حرف باهام بچه   درباره میترا که بود سور  چهار
یا  باهام خواسددتم هم تو از...  دیدنش رفتم هم بدر  میترا...  نیومد  ولي ب

ضا به نه شباهتي هیچ شده بزرگتر بچه چي هر که گفت شته ر ...  یترام به نه دا
 خودش از بچه که فهمه مي و ازمایش میبره رو بچه میترا، از خبر بي هم رضددا

 يم همین برا  و میشدده دعواشددون و میشددن درگیر بدجور  میترا با...  نیسددت
 رفتم...  بود کشددیده وسددط منو پا  هم میترا...  بده طالق رو میترا خواسددت

شه برا  بار یه که امریکا سئله این همی شن م شه رو  واقعیت با باید باالخره...  ب
 ... هنباش هم شاید یا باشه ضررم به بود ممکن که واقعیتي...  میشدم رو روبه

 با هک بار یه...  نمیزدیم حرفي باره این در کدوم هیچ میترا مادر حضور خاطر به
 ستد من و شدیم درگیر هم با بدجور  بودیم، رفته ازمایش کارها  برا  رضا
 هک بود روم روحي و عصبي فشار اونقدر...  منو سر هم رضا و شکستم رو رضا

 يب این با و باشدده من از بچه نکنه اینکه خیال و فکر...  میشدددم داغون داشددتم
کار آبرویي نه کنم، چی که فکر...  کرد مي ام دیوو ...  بگم تو به طور  چه این

 یه کارم طرف از هم موقع همون...  بگم چیز  و بزنم زنگ بهت نمیشددد روم
 خاطر به...  کانادا رفتم مي باید که بودن داده بهم کشددور از خارج ماموریت

 امو خانواده...  شد طوالني قدر این رفتنم که بود هم موقع بي ماموریت همون
 رویي چه با...  میرم دارم چرا نپرسید  حتي تو ولي کردم قانع ماموریت اسم با
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  ا بچه برا  میدم هویت تشددخیص ازمایش دارم گفتم مي و میزدم زنگ باید
 ... باشه؟ من از ممکنه که

مام ماس در مادرم با ماه دو اون ت  وقتي...  گرفتم مي رو تو سددراغ و بودم ت
 دمش ات شرمنده خیلي زنم، مي زنگ برات روز هر گفتي همه به تو که فهمیدم

یه ندار  دوسدددت که فهمیدم...   مادرم اینکه بدون منم...  بفهمن چیز  بق
شکوک شه، م  ات عمه   خونه که ش  اون...  گرفتم مي ازش رو تو سراغ ب

 بدم خودم از...  شددددم خبر با بعدش روز دو من...  بود خورده هم به حالت
 مال بچه اون اگر...  نداشددتم ا  چاره ولي انداختم روز این به رو تو که میومد

 مسردرگ...  کنم نگاه ات خانواده و تو چشم تو خواستم مي رویي چه با بود من
 و من...  دادیم ازمایش مون سه هر...  بیاد ازمایش جواب تا بودم تکلیف بال و

 هم من مال بچه گفت دکتر و اومد ازمایش جواب که روز ...  میترا و رضدددا
ست سط این ولي خوندم شکر نماز نی  يسوم نفر چون...  رفت میترا آبرو  و

 ... بود کار در هم
شو میترا شم امریکا راهي باهاش آزمایش برا  من که کرد نمي فکر  ضار از و ب

سم آوردن با کرد مي فکر...  بود کرده پنهون ضیه من ا شه تموم ق  قتيو ولي می
 تو . .. شدن درگیر بدجور  میترا و رضا رفت، لو قضیه و دادم ازمایش و رفتم

 جداش رامیت از بدبختي کلي با...  میترا جون به افتاد رضدددا که بودیم خیابون
 شدد  اون که گفت باالخره...  بود شددده خون از پر صددورتش و سددر...  کردم

 طهراب... داشددته رابطه میترا با هم ا  دیگه شددخص...  مهموني اون تو  لعنتي
...  بودن کرده ت*ج*ا*و*ز بهش واقع در...  بود شدددده انجام اجبار به که ا 

 رامیت برا  اون از بعد اتفاقي چه نفهمیدم اصددال و بودم شددده هوش بي که منم
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 بخوره مه به رضا با ازدواجش بزنه حرفي اگه بود ترسیده هم میترا...  بود افتاده
... 

.. . نبود میترا به ام عالقه خاطر به بودم فرار  ازدواج از که هایي سال اون تمام
جدان عذاب خاطر به ته که بزرگي گ*ن*ا*ه از عذاب...  بود و  و خواسدد

 ... بودم شده مرتک  ناخواسته
 :داد تکون تاسف با سرشو و پوشوند دستهاش با صورتشو

 حنهص همین...  آورد درمي لباسشو و بود نشسته ام سینه رو  میترا که یادمه -
 دونم نمي...  خوره مي وجودمو خوره مثل داره عمره یه مونده ذهنم تو  که ا 
.. . بیام کنار خودم با خواسددتم مي جور  چه بود مونده یادم اتفاقات تمام اگر
 اون   خاطره و میترا   چهره اش همه کردم، ازدواج وقتي اینکه از ترسیدم مي

 آ*غ*و*ش در رو همسددرت که این فکر...  بشدده ظاهر چشددمم جلو  شدد 
 ... کرد مي ام دیوونه ببیني چشمت جلو  رو ا  دیگه زن ولي بگیر 

 ونهش و گذاشت چشمهاش تا دو رو  شصتشو و اشاره انگشت...  کرد سکوت
ستم نمي... لرزید هاش شو گریه تون سي...  علي   گریه...  ببینم ا  همه هک ک

 پاش و ت خار یه ببینم تونستم نمي و بودم عاشقش که کسي...  بود زندگیم  
 عذاب این با هم هنوز و باشه داشته روحي عذاب عمر یه اینکه به برسه چه بره

 ... باشه درگیر
ضاوت علي   درباره عجوالنه قدر چه ضافه دردش به و کردم ق  چرا...  کردم ا

 به نيدرثا نداشددته طبیعي حال که علي...  میشددم متنفر ازش کرد مي فکر علي
 گیجي از میترا واقع در...  بود نشددده خواب هم میترا با هم خودش خواسددت
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ستفاده سوء علي  عيطبی حال اگر هم بیچاره میترا  همون شاید... بود کرده ا
 رونف چند زندگي لعنتي م*ش*ر*و*ب یه...  کرد نمي کار  چنین هرگز داشت

 ... کرد تباه
 نتونسته هنوز سال شش از بعد که داشت وجدان عذاب اونقدر... علي طفلک

شو بود شه خود شت دلیلي...  ببخ شم رو علي ندا صال...  نبخ  چیکاره من ا
شم که بودم شید مي منو باید علي... نه یا ببخ  کار  ندونم با جور  این که بخ
 ... بودم کرده اذیتش هام

 : مزد صداش داشتم بهش که عشقي تمام با و گذاشتم اش شونه رو  دستمو
 ... جونم علي -

شو شمهام به و آورد باال سر شو صورت...  شد خیره چ ستم با مرطوب  پاک د
 :گفتم و کردم

 اون...  نبوده تو از بچه اون که خداروشکر...  علي شده تموم چي همه دیگه -
 خودت واستخ با که تو...  نبود تو تقصیر که افتاد میترا و تو بین که هم اتفاقي

به خدا باش مطمئن...  نکرد  کارو اون  وقتي...  پذیره مي هاشددو بنده   تو
 حالش که هم مادربزرگ...  نمیبخشددي؟ خودتو چرا تو بخشددیده رو تو خدا

یدمش که امروز...  بهتره خیلي ند د قدر...  علي...  میزد لبخ  خودخور  این
 شدد  اون االن تا بود  بخشددیده خودتو پیش سددال شددش همون اگر...  نکن

 ... بود  کرده فراموش هم رو لعنتي
 :گفت و گذاشت صورتم رو  دستشو

 موني؟ مي من با...  سارا -
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 علي حرف معني اصددال...  بگم باید چي دونسددتم نمي...  کردم نگاهش فقط
 فشار هم رو  هامو پلک فقط...  بودم؟ نمونده علي با االن تا مگه...  بود چي
 بودم نکرده باز چشددمهامو هنوز...  چکید بیرون هام پلک بین از اشددک و دادم

شید منو علي که شش تو ک ستهاش و بود اش شونه رو  سرم...  آ*غ*و*  دور د
 دستهامو...  شنیدم مي بلندشو ها  نفس صدا ...  شد قفل کمرم و ها شونه
هایي حس...  داشددتم عجیبي حس...  گذاشددتم کمرش رو   حس...  ر

 که  بار سنگیني انگار...  شد مي رو و زیر قلبم علي نفس هر با...  سرخوشي
شته علي دوش رو  از ساس بود، شده بردا ست مي دلم...  کردم مي اح  خوا

 که بود زیاد علي دسددتها  فشددار اونقدر ولي بگیرمش آ*غ*و*شددم تو محکم
 این هک بود عجی  و بود شددده تنگ نفسددم...  بکنم تونسددتم نمي حرکتي هیچ
 یترام یاد دوباره...  بشه تموم خواست نمي دلم... داشتم دوست رو تنگي نفس

 میشد؟ چي رضا با تکلیفش...  افتادم
 ... علي -
 عزیزم؟ جونم...  علي جون -

 ... داشت برام لذتي چه علي زبون از حرفها این شنیدن که آخ
 بده؟ طالقش خواد مي رضا...  شد؟ چي میترا -
 اوني؟ فکر تو هنوز تو -
ست - ست خودم د  براش دلم جورایي یه...  کرده درگیر ذهنمو بدجور ...  نی

...  نداشددته تقصددیر  هم اون...  مونده اونجا از و رونده اینجا از...  میسددوزه
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 که هم نامرد  اون...  کرد نمي رو اشددتباهي چنین وگرنه نداشددته عاد  حالت
 ... نیست میترا گردن گ*ن*ا*هش که گذاشت دامنش تو نامشروع   بچه یه

 به طرفه یه همه درباره...  کردم مي قضدداوت عجوالنه اینقدر همیشدده من چرا
باره...  رفتم مي قاضددي یا و پرهام حتي و میترا...  علي در  مي حاال و...  لع
 تهداش دوست رو رضا میترا...  داشته دالیلي خودش برا  کسي هر که فهمیدم

 چهب خاطر به...  بود کرده پنهون رضددا از رو اتفاق اون زندگیش، حفظ برا  و
شته قرار علي با که بوده  درباره هک فکرهایي چه من و میرفتن شاپ کافي و میذا

 ... بودم نکرده اشون
 واقع در...  داده انجام رو بود شده مرتک  میترا که اشتباهي هم خودش رضا -

ضا با میترا درباره...  کردن خطا یه دو هر .. . نباش نگران...  زدم حرف خیلي ر
 ... ابروشه و چشم عاشق هنوزم چون...  نداره دادن طالق قصد رضا

سیده آرامش به...  خندیدم منم...  خندید ریز و  بهترین آرامش حس...  بودم ر
 دسددتهاش...  اومد در حرکت به کمرم رو  علي دسددتها ...  دنیاسددت حس
 سددمت رفت دسددتش...  میشددد مورمور تنم و رفتن مي پایین و باال کمرم رو 
 :گفت آروم خیلي بعد و کرد مکث لحظه چند...  کرد نوازشش و بازوم

 شده؟ دون دون قدر این پوستت چرا -
 :گفتم و انداختم پایین سرمو و اومدم بیرون آ*غ*و*شش از
 ... شد سردم کم یه...  هیچي -

 :گفت شیطنت با و ببینه صورتمو تا آورد پایین صورتشو
 ؟... یا شده سردت که مطمئني -



wWw.Roman4u.iR  482 

 

ستمو و گرفتم گاز لبمو   گوشه...  خجالت از گرفتم ُگر شتم د  سینه رو  گذا
 :گفتم خجالت با...  عق  دادم هلش و اش

 ... بخیر ش ...  بخوابم میرم دیگه من...  شد تموم شبانگاهي   قصه -
شون العملي عکس یا بزنه حرفي بتونه علي اینکه از قبل  رفتم عتسر با بده، ن

 راونقد...  بسددتم چشددمهامو و خزیدم پتو زیر...  تخت رو  پریدم و اتاقم تو
 خیلي...  خوابیدم ابرها رو  کردم مي حس که داشدددت آرامش روحم و فکر
 کنارم حضددورشددو که بود نبرده خوابم کامل هنوز...  شددد گرم چشددمهام زود

قدر...  کردم احسددداس  رو ...  نکردم حرکتي هیچ که بودم خواب گیج اون
سهاش...  شد خم صورتم  ودب لبهام نزدیک لبهاش...  خورد مي صورتم به نف

 ........ رفت و ب*و*سید امو چونه لبهام، جا  به ولي
 هجدهم فصل

شت ش  همون...  گذره مي ش  اون از ماه سه  سوء که شبي...  ساز سرنو
شته خونه به آرامش...  شد برطرف ها تفاهم  و خواهر مثل شدیم حاال...  برگ

 پرو به مدام و زنند مي هم   کله و سددر تو و دارن شددوخي هم با که برادرهایي
شه لذت علي با زندگي...  پیچن مي هم پا   آرامش هم داره هیجان هم...  بخ
شتي هم داره قهر هم...  ضي...  تلخي هم داره مهربوني هم...  آ  غذا وقتها بع
بار یکي ها تازگي...  پزه مي ها ...  زده جارو هم دو  اون رو صددبحونه ظرف

 علي دونم نمي و نیسددتم من که هم ناهار...  منه با شددام ظرفها  و میشددوره
 که مجهوالتي...  ذهنمه تو علي زندگي از مجهوالتي هنوز...  کنه مي چیکار
صیش زندگي به مربوط شه شخ  هک مجهوالته از یکي هم شغلش همین...  می
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 ندگيز این تو من تکلیف که اینه مجهول بزرگترین...  بپرسددم نمیشدده روم من
 علي احساس که دونم مي...  باشم؟ خواهرش باید عمر آخر تا یعني...  چیه؟

 اونقدر  ... حدیه؟؟ چه تا بودن بیشتر این ولي...  برادریه حس از بیشتر من به
 این هب اونقدر وقتها بعضي...  باشه؟ داشته قبول همسر عنوان به منو که هست
 مکن خالي سرش دلمو دق خواد مي دلم و میشم عصبي که کنم مي فکر چیزها

شه خونه که وقته اون و ستمون دم چي هر...  جنگ میدون می سه برسه د  هم وا
 پتو اسم.. . پتو و بالش و کوسن تا گرفته دمپایي و صندل از...  کنیم مي پرتاب

 )!( ... افتادم جال  اتفاق یه یاد اومد
سته کاناپه رو  تلویزیون پا  علي با ش  یه ش  با...  یدیمد مي فیلم و بودیم ن

 خودم دور محکم رو پتو و بود سددردم بازم من ولي بود روشددن بخار  اینکه
...  نم دور از پتو کردن باز به کرد شددروع علي بعد دقیقه چند...  بودم پیچیده

 توپ زیر دوتایي وقتي...  بپیچه خودش دور هم رو پتو از قسددمتي خواسددت مي
 :گفت علي گرفتیم قرار

 ... بخیر بدر سیزده یاد -
 شجیب از موبایلشو علي...  بودم افتاده روز همون یاد دقیقا خودمم...  خندیدم
 :گفت و درآورد

 ... بخونمش برات بذار...  اومده برام جال  اس ام اس یه -
 :خوندن به کرد شروع و کرد حلقه ام شونه دور دستشو

 ... چسبد مي لبو که زم*س*تان فصل در -
 :داد ادامه ا  موذیانه لبخند  با و شد خیره چشمهام تو
 ... چسبد مي گفتگو و فشار و آ*غ*و*ش -
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 بدجور  من تعج  از که علي...  هوا تو رفت ابروهام و شددد گرد چشددمهام
 :داد ادامه خنده با بود کرده کیف

 ... کن کم بخار  باال    شعله پس -
 :گفت عجیبي لحن با گوشم کنار و کرد فرو گردنم تو سرشو

 ... چسبد مي پتو زیر فقط عشق چون -
 وگردنم و کرد ب*غ*لم محکم بدم، نشددون العملي عکس بتونم اینکه از قبل

 تونسددتم نمي زدم، مي پا و دسددت و خوردم مي وول چي هر...  ب*و*سددید
شش از خودمو شم بیرون آ*غ*و* شانه هم علي...  بک  مي و خندید مي سرخو

 :گفت
 ... بر  در توني نمي نخوام خودم تا...  نزن خود بي  ِزور اینقدر -

گه یه و آوردم باال پامو پایي از لن  مامت با...  گرفتم دسددتم تو بود، پام که دم
 چنین انتظار اصددال که علي...  علي ب*ا*س*ن رو  زدم داشددتم که نیرویي
 زل تعج  با و شد شل دستهاش لحظه یه برا  و شد شوکه نداشت، رو کتکي

شمهام تو زد صت از...  چ ستفاده فر شتم پا و کردم ا  به هم علي...  فرار به گذا
 و بدوم تر راحت هم بتونم اینکه برا  و بود دسددتش دمپاییم   لنگه...  دنبالم

 دور...  دسددتم گرفتم و درآوردم هم رو لنگه یکي اون کنم، دفاع خودم از هم
 ،مبل رو  از پرش یه با علي...  کردیم مي همدیگه دنبال و دویدیم مي ها مبل

شو سوند من به خود ستم که کار  تنها من و ر  رو توپ که بود این بدم انجام تون
 ترکم رو دمپایي درد خواستم مي...  پیچیدم پام دور و زدم چنگ کاناپه رو  از

ساس ستش یه با علي...  کنم اح ست با و کرد مي باز دورم از رو پتو د  گهدی د
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پایي که اش هام رو  بود، توش دم ل  و...  زد مي پا جا جا  هیچ که بود این
 و...  بزنه محکم نمیومد دلش!! ... نمیداد دسددت بهم نوازش حس جز حسددي

 !زدمش محکم اونقدر که بودم بیرحم چقدر من
 برطرف پیش روز چند همین داشددت، وجود علي درباره که مجهوالتي از یکي
 هک بود روز  چهار سه تقریبا...  بود بد حالش و بود خورده سرما علي...  شد
 همه هامون خانواده...  بود گرفته مرخصددي و کرد مي اسددتراحت خونه تو 

سابي که بیژن...  اومدن هم ضحي و بیژن و عیادتش اومدن  شوخي دور رو ح
 :گفت بود افتاده خنده و
 هآخ...  شده تنگ علي برا  دلمون میگن...  گرفتن مي سراغتو همه ها بچه -

 !!میشه قشنگ خیلي میشه ل*خ*ت علي
 علي به اخمو و طلبکارانه هم بعد و بودم زده زل بیژن دهن به واج و هاج من و

 افتاد خنده به دارش، خش ها  سرفه و مریضش حال اون با علي...  کردم نگاه
 :گفت سرفه و خنده میون و
 سرمون پشت نمیگي...  زدنه حرف طرز چه این آخه...  بیژن نده مرگت خدا -

 حق مردم خ ...  مني دنبال جوجه عین اش همه که هم تو میارن؟ در حرف
 ... نعلبکي قد شده چشمهاش سارا ببین...  بکنند ناجور فکرها  دارن

 :گفت و کشید بازوم به دستي
 ... گه مي هذیون نکن باور بیژنو این حرفها  -

 :گفت بیژن
 هگند بازوهارو و رون این باشگاه میر  هي وقتي...  آقا علي تلخه حق حرف -

ستخر میا  هم بعد کني مي شي ل*خ*ت ا ش همین گیر  مي فیگور و می  همی
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سرها ...  دیگه شن در به راه از مردم پ شون خوش رو  که هم تو... می شون  ن
شون...  نمید  شکنه دل شه کنن مي نفرینت می ...  يبین مي االن که همیني می
 ... خونه گوشه میفتي میشي مریض

شغش همه شیده نگاهم من و خندیدیم غ سته بازوها  سمت شد ک    برج
 فبرخال...  بود عضددالني و محکم اینقدر بدنش که نبود بیخود پس...  علي

 ورایيج یه نظرم به که ورزشي تا دو...  بدنساز  و شنا...  بودم پنبه عین که من
 ... بودن همدیگه مکمل

??? 
 اراحضدد دفترش به منو امیر  آقا  و خورد زنگ تلفن که بودم آزمایشددگاه تو

یا کردن اضددافه   درباره بود قرار و بود کارخونه معاون امیر . کردم  هب ، سددو
 بهونه از بعد رفتم که دفترش به. کنیم صددحبت هم با تولیدیمون محصددوالت

 مدیر هاینک شددرط به البته بده انجام کارو این که کرد قبول مختلف، ها  گیر 
 رامونب باید اقتصدداد  نظر از که بود این نظرش. کنه قبول کارخونه مالي امور

شه زا درآمد  میداد تشخیص باید ا  دیگه شخص ظاهرا هم رو مسئله این و با
 .گذاشت خودم   عهده به هم رو مالي مدیر کردن راضي... 

 کارخونه ز مرک دفتر به مالقاتش برا  باید و نبود کارخونه تو  مالي مدیر دفتر
 مطمئن.برم مرکز  دفتر به که بود نشدددده الزم موقع اون تا. کردم مي مراجعه

 جلوش تا کرده طرف اون با منو امیر  که)!(  دماغیه گنده آدم مالي مدیر بودم
 .بشم منصرف کار این از و بیارم کم
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 دانچن نه وضددع با شددرکت منشددي. کردم پیدا رو مرکز  دفتر ُپرسددون ُپرسددون
 رو بشل ُرژ همزمان و میزد حرف تلفن با داشت!  بود نشسته میز پشت مناسبي
! بود پیدا گردنش که بود کرده سددرش طور  هم رو شدددالش!  کرد مي تجدید
 رفت و اومد بیرون ا  ساله سي مرد و شد باز ها اتاق از یکي  ِدر موقع همون

 و شد بلند پاش جلو  کرد، قطع رو تماس سریع هم منشي.  منشي سمت به
 :گفت گر  عشوه با
 ؟ قربان داشتین امر  -

 منشي، شال داخل برد رو دستش مرد اون. نبودند من حضور متوجه کدوم هیچ
 :گفت خودموني خیلي و کرد نوازش رو گردنش

 !میایي؟ دیگه که امش  -
 هم رو  هاشددو پلک و کرد نثارش لبخند  گرفت، رو دسددتش مچ منشددي

 داره اوضدداع دیدم که من و هم سددمت به بردن رو سددرشددون دو، هر. گذاشددت
 زدم  ا شیشه در به محکم ضربه چند پایین، انداختم رو سرم شه، مي افتضا 

 .ندیدم چیز  و رسیدم تازه که کردم وانمود و
 اما. برگردم در جلو  همون از خواسددتم مي و خورد مي هم به داشددت حالم

 .بیارم کم امیر  جلو  که داد نمي اجازه غرورم
صله هم از آوردم باال که رو سرم شون هم پرونده تا چند و بودن گرفته فا ست  د

 :گفتم و جلو رفتم تفاوت بي ظاهر  با!  بود
 داشددته مالقاتي مالي امور مدیر با خواسددتم مي من. نباشددید خسددته سددالم، -

 .باشم
 :گفت بود کرده جور و جمع خودشو که منشي
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 داشتین؟ قبلي وقت شما. هستن جلسه تو االن ایشون -
 درباره باید و اومدم کارخونه آزمایشددگاه از من. دارم ضددرور  کار ولي. نه -

 .کنم صحبت ایشون با تازه محصول تولید
 :گفت مرد اون

 .کنم کمک شما به بتونم من شاید -
 :پرسیدم احتیاط با و رفت باال راستم ابرو 

 جنابعالي؟ -
 .کارخونه ریز  برنامه مسئول. هستم بهرامي بنده -
 مي ی ترج پس. کنم صددحبت مالي مدیر با باید که گفتن من به امیر  آقا  -

 .شم نمي شما مزاحم. بشه تموم اشون جلسه تا بمونم منتظر دم
 نرم هپنج و دسته باهاش باید من که نیست کسي اون بهرامي که بودم خوشحال

 نگاه زنها به چشددمي چه با نبود معلوم که آدمهایي چنین هم اون...  کردم مي
ند مي گاه...  کن تادم میترا یاد ناخودآ  ات دادم تکون سددرمو و کردم پوفي...  اف

 وقتي.. . افتادم مي میترا یاد وقتها بعضي هم هنوز...  کنم بیرون سرم از فکرشو
شته رابطه علي با که کردم مي فکر این به  مي دلم...  سوخت مي خیلي دلم دا

 این هب کردم مي فکر وقتي ولي باشه شاکي اتفاق این خاطر به علي از خواست
 وادخ مي دلم که اونوقته...  بوده تقصددیر بي علي واقعا که رسددیدم مي نتیجه

 اون به متعلق که مرد  از داد اجازه خودش به چرا...  بجوم رو میترا   خرخره
 ... بگیره کام نبود،
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 کارها  زمان گذر برا . خودش اتاق به رفت هم بهرامي. صندلي رو  نشستم
شي شمم دفعه یه و گرفتم نظر زیر رو من  شتشانگ تو  که ا  حلقه به افتاد چ

 : پرسیدم ناگهاني خیلي بخوام اینکه بدون و گذشت ذهنم از فکر ! بود
 !دارین؟ نسبتي بهرامي آقا  با شما -

 :گفت عاشقانه خیلي منشي
 ! کردیم نامزد که ماهه دو -

 که بگیر  یاد و بشددي آدم خوا  مي کي...  خانوم سددارا بگیر تحویل...  بفرما
 نمي اونا اینکه با. کردم موردشددون در فکرهایي چه...  نکني؟ قضددداوت زود

 کونت سر ! کردم مي شرمندگي احساس ولي بودم کرده فکر  چه من دونستن
 : گفتم و دادم

 .باشه مبارک. سالمتي به -
 : گفتم بعد دقیقه چند

 شه؟ مي تموم ِکي جلسه -
 .دیگه ساعت یه کنم فکر -
 طور  این شدداید ببینمشددون؟ خوام مي من که بدین اطالع بهشددون شدده مي -

 .کنن تموم زودتر رو جلسه
 .کنید صبر لحظه چند...  بله -

 :گفت بعد لحظه چند. گرفت ا  شماره و برداشت رو گوشي
 شگاهآزمای از خانومي یه. شدم مزاحم جلسه وسط که ببخشید. نباشید خسته -

 .اومدن امیر  آقا  طرف از اینکه مثل. کنن مالقات شما با خوان مي و اومدن
 :گفت و سمتم برگشت هم بعد و داد گوش لحظه چند منشي
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 ؟ ... ِخانوم شما ببخشید -
 . هستم رحیمي -

 :گفت گوشي تو  منشي
 ... هستن رحیمي خانوم -
- ... 
 .چشم بله -

 :گفت و گذاشت رو گوشي منشي
 .بمونین منتظر دیگه ساعت نیم ممکنه اگر گفتن -
 .نیست ا  مسئله. باشه -
 باهاش خوردبر برا  تا بگیرم اش درباره اطالعاتي نباشه بد شاید گفتم خودم با

 :پرسیدم خاطر همین به. باشم داشته بیشتر  آمادگي
 کنین؟ مي کار اینجا وقته چند شما -
 مگه؟ طور چه. شه مي سالي یک -
قا  این بدونم خواسددتم مي - ید طور چه داره؟ اخالقي طور چه مدیر آ  با

 نه؟ یا تشریفاتن تابع خیلي کرد؟ برخورد باهاش
 :گفت داره بهش خاصي ارادت انگار که لحني با
 هی فقط. برخوردن خوش و ساده هم خیلي برعکس. نیستن طور این اصال   نه -

 و ار انگ سهل با خواد نمي دلشون. حساسن دارن، که مسئولیتي به نسبت کم
 .نشناس وظیفه خیلي درواقع. کنن وارد کارخونه به فشار  بیهوده، ها  خرج



 491 زمستان داغ

شد اتاق در بعد ساعت نیم  که حالي در خندون، ها  چهره با مرد تا سه و باز
 و خورد زنگ منشددي تلفن رفتن، که اونا. اومدند بیرون کردن مي خداحافظي

 :گفت من به دادن، جواب از بعد منشي
 .هستن شما منتظر مهندس آقا . داخل بفرمایید -

یدم عمیقي نفس ند و کشدد ند. شددددم بل به چ "  گفت وقتي و زدم در به ضددر
 فترشد تو  که گلدوني به داشددت و بود من به پشددتش. داخل رفتم." بفرمایید

 من. داد جوابمو و برگردوند صورتشو. بستم درو و کردم سالم. داد مي آب بود،
 !!شدم ِولو زمین رو  در، پشت همونجا هم
 که ا  کارخونه مالي مدیر شددد نمي باورم! زدم نمي پلک و بهش بودم زده زل

شه علي کنم مي کار توش  زهنو علي، با زندگي سال یک حدود از بعد من و با
 !باشم نفهمیده اینو

. مسراغ اومد و برداشت آب لیوان یه سریع. بود من از بهتر وضعش انگار علي
 :وگفت لبم رو  گذاشت رو لیوان

 خودت زدم حدس گفت، فامیلیتو که منشددي...  شدده مي بهتر حالت بخور -
 ... باشي

 :داد ادامه خنده با
.. . دادین افتخار...  فرمودین منور...  کرد ؟ گم راه...  دخترک طرفها این از -

 ... بریدیم مي سر پاتون جلو  چیز  گوسفند  گاو  گفتین مي
 سددردرگمي با و کردم نگاهش. کشددیدم عق  رو سددرم و خوردم رو آب از کمي
 :گفتم
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 هسددتي؟ مالي مدیر تو...  یعني میکني؟ چیکار اینجا تو خبره؟ چه اینجا -
 تو کنم؟ مي کار توش هم من که کني مي کار ا  کارخونه اون واسدده تو یعني

 دونستي؟ مي
 :گفت و داد تکون سرشو علي

 ... ازدواج اوایل همون من. بود درست گفتي، هرچي. بله -
 :گفت بعد و کرد مکث لحظه چند

 ... خونگي هم اوایل همون -
 :داد ادامه و زد چشمکي

 دمکر مي فکر...  شدم شوکه تو مثل هم من اتفاقا...  فهمیدم رو موضوع این -
 .دوني مي هم تو

 :گفتم و زدم کمر به دستي و شدم بلند جام از طلبکارانه
 فهمید ؟ کجا از تو دونستم؟ مي باید کجا از من -

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو
 . گفت نمیشه...  اسراره جزو اینها -
.. . گرفتم بازوش از نیشددگوني...  بارید مي بازیگوشددي و خنده چشددمهاش از

ست تو و بود سفت بازوهاش شگون بودم مجبور منم نمیومد د  اخنمن با ریز نی
 :گفتم بدجنسي با...  شد بلند آخش!! ... بگیرم

 ... کنم ول تا بگو -
 ... انصاف بي میگیر  بد قدر چه...  بده امون دقیقه یه...  میگم باشه باشه -

 ... ایستادم سینه به دست و کردم ول بازوشو
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 ... کردیم تعقیبت...  راستش...  خ  -
 :گفتم تعج  با
شمم...  تعقی ؟ - شن چ "  تعقیبت میگي که بودین نفر چند مگه حاال...  رو

 " ... کردیم
 بیژن؟ جز باشه همراهم تونسته مي کي...  معلومه خ  -

 :داد ادامه... کردم نگاش حرفي هیچ بدون
 حق درسددته...  شدددم کنجکاو زندگیت و تو درباره اوایل همون من راسددتش -

 ... کردم کارو این من خ  ولي بکشم سرک زندگیت تو نداشتم
 ودب گرفته ام خنده...  کرد نگام چشمي زیر و انداخت پایین سرشو ها بچه مثل
 :گفت هیجان با و شد راحت خیالش دید که لبخندمو... 

 نبالتد بودیم افتاده پلیسي ها  فیلم عین...  بود شده وضعي چه دوني نمي -
 نبالتد موتور با بعدش   دفعه از همین واسدده کردیم گمت ترافیک تو بار یه.. 

قک چه هم بیژن این که وا ...  کردیم مي  از...  آورد مي در هایي باز  دل
 ... شدیم مي بر روده خنده

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو دار  خنده حالت با
 باورم...  نبود دلم تو دل میر ، رو کارخونه مسددیر دار  دیدم که روز اون -

 تصددادف واقعا...  بود جال  خیلي...  باشددیم همکار جورایي یه که نمیشددد
 ... بود جالبي

 هم ژنبی... بودن کرده تعقیبم بیژن و علي که بود گفته درسدددت ضددحي پس
 :گفت بعد لحظه چند و کرد سکوت علي...  بود دیده منو اینجور 

 جا؟ این اومد  که شد چي راستي -



wWw.Roman4u.iR  494 

 

...  شد شروع بحثمون و گفتم براش رو موضوع...  داشتم چیکار افتاد یادم تازه
 يم بحث موضددوع سددر غریبه، همکار دوتا مثل و رفت یادمون نسددبتمون دیگه

 دمکر مي ثابت بهش باید و خواسددت مي کار انجام برا  محکم دالیل. کردیم
 زپیرو و شدددم موفق باالخره. نیسددت اضددافي هزینه و بیهوده خرج کار این که

 يراضدد رو علي بتونم شددد نمي باورش که امیر . برگشددتم کارخونه به مندانه
 !داد مرخصي بهم روز چهار کنم،
 ایترض چراعلي بفهمه، اینکه برا  امیر  گفت، اومد کار سر از علي که عصر
 بین زا باالخره، تا بود کرده پیچ سؤال رو علي اونقدر. بوده زده زنگ براش داده،

ستیم و زن ما که بود فهمیده علي ها  حرف  علي با چون هم امیر !  شوهره
 !بود داده مرخصي چهارروز هم اون به بود، رفیق

 علي.باباش خونه رفتیم مون، مرخصددي از اسددتفاده شددروع برا  شدد  همون
شنهاد  هرا،ز و فاطمه و محمود نبودن خاطر به ولي من، بابا  خونه بریم کرد پی

 ...زدیم رو زنگ که بود نه ساعت. بود مهمتر اونا پیش رفتن
 هم خانوم سلیمه. شکفت گلش از گل دید، مارو تا و کرد باز درو علي بابا . 

 : گفتم. بود شده جمع چشماش تو  اشک
 کنین؟ مي گریه چرا -
 جوونا؟ شما معرفتي بي از -

 :گفت علي
 کردیم؟ ا  معرفتي بي چه -
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 هی ماهي شددمال رفته وقتي از که فاطمه از اون...  دونین؟ نمي خودتون یعني -
 شددده براتون نزدیکي این به راه که شددما از هم این. زنه مي زنگ زور به هم بار
 .ها طرف این میاین بار یه سالي و قاف قله

 بهتون این از بیشتر باید دونم مي البته. بودیم اینجا پیش هفته دو که ما مامان -
 .ذاره نمي برامون هم خاروندن سر وقت گرفتار  و کار دیگه ولي بزنیم سر

 فتنگ خودشون جووني از کرد شروع بود، پر خیلي دلش انگار که خانوم سلیمه
 :گفت هم هاش حرف   همه آخر. 
 !قدیم جوونا  هم جوون -

 :گفت علي بابا 
 نمي نگاه هم سددرشددون پشددت دیگه و رن مي. خانوم نکن اذیتشددون قدر این -

 !ها کنن
مه گفت، که اینو گه خانوم سددلی باش و علي. نزد حرفي دی  به شددروع هم با

 انومخ سلیمه. اومد پیش مرخصي موضوع اینکه تا کردن کار به راجع صحبت
 :گفت هیجان با داریم، مرخصي هردومون فهمید، تا
 اینا؟ فاطمه پیش شمال بریم طوره چه -

 :گفت علي بابا 
 زن؟ بریم پاشیم کجا سال وقت این آخه -
 .ذوقمون تو بزن زدیم، حرفي یه ما وقت هر که هم شما حاجي -
 :گفت دلجویانه علي بابا  و خندیدیم تا سه ما
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 ما بریم؟ کجا زم*س*توني این تو. شدیم پیر دیگه تو و من جون، خانوم آخه -
 ناجوو این. افتیم مي َپس و زنیم مي ی  بخوریم، ُجم بخار  پا  از اگه حاال
 .مسافرت برن باید

 هیچ مردمو دختر عروسیشون، از بعد که هم علي این. حاجي گي مي راست -
 .کرده بهونه کارو اش همه. نبرده جا
 :داد ادامه و کرد نگاه علي به
 یه هم. تماشا هم و فال هم. شمال برین سفر یه. ندارین ا  بهونه دیگه حاال -

 .بکنین تفریحي یه خودتون هم بزنین، فاطمه به سر 
 کار  چه دونسددتم نمي...  بودم دل دو بدجور . بودیم سددداکت علي و من

شهد، سفر از غیر به...  غلط کار  چه درسته  دو حاال تا ا  دیگه جا  هیچ م
ست...  بودیم نرفته نفر  شتم دو سافرت برم علي با دا  علي دمترسی مي ولي م

 ... بشه مجبور و باشه نداشته دوست
گاهم علي. بودن جواب منتظر و بودن زده زل ما به مادرش و پدر  با و کرد ن

 :گفتم باالخره...  چیه؟ جوابم که پرسید مي ازم نگاهش
 !نه که چرا باشه، موافق علي اگه -
شیدم راحتي نفس...  بود لبخند از پر صورتش...  کردم نگاه علي به  پس.. . ک

 و ودب افتاده تکاپو به بود کرده ذوق که خانوم سددلیمه...  نبود میل بي هم علي
 :گفت مي مدام
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شون که دارم پرت و خرت عالمه یه - ستم برا شو دلم قدر چه که وا . بفر  نبرا
. فتیمر ما انگار برین شما خوب ولي. بیایم تونستیم مي هم ما کاش. شده تنگ
 ... بزنه بهشون سر  یه بره یکي. پوسید تنهایي از اونجا ام بچه

 خونه به... کردیم مي همراهیش لبخند با هم ما و زد مي حرف خانوم سددلیمه
 :گفت هیجان با علي برگشتیم که
 مي چي هر...  ا  خونه مدیر که هم شددما...  کنم چک ماشددینو میرم من -

 بردار میشه الزم دوني
 ومن علي که یعني این...  خونه مدیر...  چسددبید دلم به حرفش...  زدم لبخند

 ... حرفهاش با رفت مي ویلي قیلي دلم...  دونه مي خونه این زن
 بعد...  کنم جور سفرو وسایل تا آشپزخونه تو  رفتم منم و حیاط تو رفت علي

شغول هم اون از ستن م ...  زد صدام و اومد حیاط از علي...  شدم چمدونم ب
 :گفت رسیدیم که هم به...  ایستادم اتاق در دم رفتم

 کني؟ کمکم میشه...  ببندم چمدون نیستم بلد من -
 :گفتم تعج  با...  کردم نگاهش لحظه چند و گرفتم دندون به انگشتمو

کا رفتي که ماه دو اون پس...  کنم؟ باور یعني...  میگي؟ جد  -  کي امری
 بست؟ چمدون برات
 :گفت و داد تکون سر 

 جا که چیزهایي و خرید برم شدددم مجبور بار صددد لعنتي مسددافرت اون تو -
 ... بخرم بودمو گذاشته
 :گفت و کرد نگام عاجزانه

 نیار ؟ یادم سفرو اون دیگه کنم خواهش میشه...  سارا -
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 :گفتم و اتاقش سمت رفتم
 ... ببندیم چمدون بریم بیا حاال...  نداشتم منظور ...  خوام مي معذرت -

 رد چارچوب به و بود ایسددتاده طور همون... سددمتش برگشددتم... نیومد دنبالم
 و تمگرف دستشو...  کرد مي نگاهم دلخور  با داشت... بود داده تکیه من اتاق

 يحت تونسددتم نمي که بود سددنگین اونقدر...  خودش اتاق سددمت کشددیدمش
 مي و افتادم دسددتهاش از یکي جون به دسددتي دو...  کنم جاش جابه قدمي

 و ایسددتادم سددرش پشددت رفتم...  خورد نمي جم جاش از ولي کشددیدمش
 انگار نه انگار هم باز ولي...  دادم هلش و گذاشددتم کمرش و بازو به دسددتهامو

 مي ور  یه و بود شددده شددیطون چشددمهاش...  ایسددتادم روش روبه دوباره... 
 :گفتم عصبي...  بود گذاشته کار سر منو دیوونه   پسره...  خندید

 بیارمت؟ زور به یا میا  -
 :گفت پوزخند با و انداخت باال ا  شونه

 بریم؟ مي زور به جور  چه ببینم دارم دوست -
 خیره چشددمهاش تو...  کردم قالب سددینه رو  دسددتهامو و دادم بیرون نفسددمو

شغول و شدم ستم نمي قطعا...  شدم کردن فکر م .. . بدم تکونش جاش از تون
 تونمب جانانه نمایش یه با شدداید...  بیاد خودش که کردم مي کار  یه باید پس

 !! بدم شکستش
 :گفتم و کردم نگاش

 ... میام االن باش جا همین لحظه چند -
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 امولباسه کشوها  از یکي...  کردم مي احساس رو علي نگاه...  اتاقم تو رفتم
 تو تمرف...  برداشددتم بود خریده برام علي که رنگي آبي دامن و تاپ و کردم باز

 اش یقه و داشددت بازوش باال  کوچیکي ها  آسددتین...  پوشددیدمش و حموم
 کمرمو   حلقه...  کلوش کمي و بود زانوم باال  تا هم دامنش...  بود قایقي

شتم ست، به گوشي و بردا  فتمر کنم نگاهش اینکه بدون و شدم رد کنارش از د
 ... اتاقش سمت

سیدم که اتاق در دم شتم و کردم مکثي ر شمهاش...  سمتش برگ شت چ  رت در
 هک کردم مي احسداس رفتم مي راه وقتي...  بود شدده خیره پاهام به و بود شدده
 ... میشه معلوم رونم از کمي و لغزه مي بدنم رو  دامن

 نمبد دور رو حلقه و گذاشتم شاد  آهنگ...  اتاقش تو  رفتم و زدم پوزخند 
 داشددتم چند هر...  ببینه خوب که ایسددتادم هم اتاقش در دم عمدا...  دادم تاب

 شددده جور هر باید...  بیارم کم نبودم حاضددر عمرا ولي مردم مي خجالت از
 تونسدددت مي این هم جورایي یه...  بخوره تکون جاش از کردم مي مجبورش

 به نسددبت العملي عکس چه که این...  باشددده علي کردن امتحان برا  راهي
شون کردنم دلبر  ستم اگه! ... میده ن شته دو شه دا  نهک ب*غ*لم باید حداقل با

... 
 سینه رو  از رو حلقه...  چرخیدم مي و میدادم تکون بدنمو آهنگ با هماهنگ

 هر با دامنم...  دادم مي تکون پاهامم و بردم مي پایین و باال ب*ا*س*نم تا ام
 شددده ا  حرفه حسددابي زدن حلقه تو دیگه...  ر*ق*صددید مي هوا تو حرکتم

 ...بودم
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 تپشدد از دسددتهاش...  افتاد و کرد گیر جایي به حلقه که چرخیدم مي داشددتم
...  پایین ریخت هر  دلم...  گرفت قرار ام شونه رو  سرش و شد حلقه دورم

 : شنیدم گوشم کنار صداشو
شي شلوار بعد   دفعه نفعته به ولي...  سارا برد  تو -  شد يچ هر وگرنه بپو

 ... خودت پا 
 مگرفت گاز لبمو و بستم چشمهامو...  شدن داغ حرفها این شنیدن از هام گوش

 شمچ به منو یعني...  داره دوستم یعني حرفش این...  داره دوستم علي پس... 
 علي جلو  نبود درسددت ولي...  آوردم مي در بال داشددتم...  بینه مي همسددر

شش از خودمو...  بدم وا اینجور  شیدم بیرون آ*غ*و* شمکي...  ک  و زدم چ
 :گفتم

 ... کنیم جمع وسایلتو تا بیار چمدونتو برو حاال...  خودم به ایول -
ستن از بعد ستي...  من چمدون سراغ رفتیم علي، چمدون ب سایلي از لی  هک و
 که تولیسدد علي بودم، گذاشددته تخت رو  و بودم کرده تهیه داشددتم، مي بر باید
 بر خوند، مي که کدومو هر...  خوندن به کردن شددروع و دسددتش گرفت دید،

 ... زد مي خطش لیست از علي و میداشتم
 پالتو، کاله، و شدال حوله، ، لیف صدابون، شدامپو، دندون، خمیر ، مسدواک -

 ارهد مشکي ها  گل که  ِسبز شال...  مشکي لي شلوار ، مشکي و سبز مانتو 
... 

 :گفت و کنار گذاشت لیستو...  خندید
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سه اونوقت...  ها کني ست خودتو ها  لباس بلد  خوب -  دم چي هر من وا
 هجاب مبادا که نوشتي دقیق هم قدر چه...  چمدون؟ تو  گذاشتي اومد دستت

 ... بردار  جا
 انتخاب خودت تو بردار ، چیو گفتم مي فقط من...  ام؟؟ چیکاره من...  وا -

 ... بردار  کدومو که کرد  مي
 :گفت و داد تکون سر 

 . یمبخواب کم یه بریم شد ش  نصفه...  بردار وسایلو بقیه حاال...  باشه -
 مونده؟ چي دیگه ببینم بخون خ  -
 ... صورتیه پلیور -

 ... میزد نیشخند خوند مي که طور همون
 ... داره خاکستر  توپي توپ که سفید جوراب ، مشکي ماکسي دامن -

 : خوند مي و خندید مي ریز ریز
 ... سوتد تا دو...  شورت تا دو...  پلیسه شلوار  دامن -

 دستش زا رو برگه و بخونه اشو بقیه نذاشتم...  سرش رو پریدم و کشیدم جیغي
 از نم و خندید مي علي...  پیچید اتاق تو علي   قهقه صدا  و کشیدم بیرون

 ... میشدم آب خجالت
 ..... خوابیدیم و شد بسته هم من چمدون باالخره

 و ت وسایل چیدن مشغول علي صبحونه، خوردن از بعد شدیم، بیدار که صب 
 وبرادرهام سددیما از تلفني...  تلفن پا  نشددسددتم هم من و شدددد صددندوق

حافظي ید وقتي و زدم زنگ هم شددیرین برا . کردم خدا  ریم مي داریم فهم
 :گفت بدجنسي با شمال،
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سل ماه میر  دار  سوخته پدر - ست بود  نگفته...  نامرد؟ آره...  ع  ارک به د
 ... شدین

ند - نه توهم خودش واسددده...  فکو بب  به باش مطمئن خانوم خنگول...  میز
 ... شد  دار خبر تو بذاره بهم دست اینکه محض

 اب ولي! داریم فیزیکي تماس هم با قدر چه نداشدددت خبر!! ... خندیدم دلم تو
 ... تره حریف من از شیرین فهمیدم زد که حرفي

 با رو همدیگه   سایه و بودین درگیر هم با که موقع اون... ات عمه جون آره -
 عالمه داخ دیگه آفتابیه هوا که حاال...  کرد مي کبود اتو چونه زیر میزدین، تیر

کارها  هک نذار خبر بي منو ولي...  بکنین...  نکنین گم نمي...  کنین مي چی
 ... نباشم لیاقت بي تو  نگران
 خنده صدا ...  بود حال با خیلي...  بودم شیرین عاشق...  خندیدم غش غش

 :گفت بیداد و داد با و کرد داغ شنید که امو
 سددداخت کارتو...  ند  لو خودتو اینجور  که مخت تو خاک...  مار زهر -

 آره؟؟؟
 بلند اونقدر جیغش صدددا ...  بود کرده ام خنده از برداشددتي عج ...  اوه اوه
 دسددتپاچگي با...  کردم دور گوشددم از شددد مي که جایي تا رو گوشددي که بود

 :گفتم
 هم پیش هم بار یه حاال تا ما...  چیه حرفها این بکش خجالت شیرین بابا نه -

 ... دیرشد...  کنم قطع من ندار  کار  دیگه اگه...  نخوابیدیم
 .بیار کلوچه برام دارم، کارت چرا -
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 خاطر به نه راهه تو که ا  بچه اون خاطر به البته. آوردم مي هم گفتي نمي -
 !تو
 دست از بیچاره علي اون دونم مي شناسم، مي تورو که من. جنسي بد خیلي -
 ... نداره روز و ش  تو
 ... خ  آره -

ست پاهام به که همونطور و انداختم پام رو  پامو شیدم مي د شوه و ناز با ک  ع
 :گفتم

شو و َپر و بگرده شلوارک و تاپ با خونه تو هلو دختر یه وقتي -  بیرون هبنداز پا
 ... باشه داشته روز و ش  هم نباید

 ... مردني الغر دار  پا و پر هم خیلي که نه -
 اندام که میدوني خوب خودت وگرنه...  بگي اینو هم باید دار  ورم که االن -

 ... نداره لنگه فامیل تو من
 شستهن کاناپه رو ...  علي به افتاد چشمم دفعه یه که دادم گردنم و سر به قر 
شو پا  و بود ست شته کاناپه رو  هم را شو بود، گذا ش زانوش رو  آرنج  تهگذا
 شصورت از نیمي و بود کرده خم کمي سرشو بود، اش شونه رو  دستش و بود

 ... بود پیدا چشمهاش فقط و بود شده پوشیده ساعدش با
 : بگه خط طرف اون از شیرین شد باعث که کشیدم بلند  هیني

 میشه؟ سقط ام بچه نمیگي...  ترسیدم؟ رواني شد مرگت چه -
 :گفتم کردم مي نگاه علي به و میزدم نفس نفس که همونطور

 ندار ؟ کار  دیگه برم من شیرین -
 :گفت بود تیز همیشه که شیرین
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 شنیده؟ پرتهاتو و زرت...  اونجاست؟ علي...  االغت سر بر خاک -
 :گفتم فقط

 ... آره -
 :گفت و خندید غش غش

 ... نذار  کالس من واسه باشي تو تا حقته...  شد خنک دلم آخیدددددددش -
 :گفت و شد موذیانه صداش لحن

 جل  داغونت هیکل اون به توجهش جور  این...  شددد نفعت به خره ولي -
 ... کني مي جذبش جنسي ها  راه از حداقل و میشه

 :گفتم گوشي تو  آروم خیلي
 خداحافظ...  شیرین بمیر  -

 :گفت و خندید
 .باشین خودتون مواظ . خداحافظ -

شي شتم جاش سر رو گو  اقياتف هیچ انگار که جور  تفاوت، بي خیلي و گذا
   گوشدده و بودن شددده کشددیده و باریک چشددمهاش...  کردم نگاهش نیفتاده

 چشددمها  از ولي نبود، معلوم لبهاش اینکه با...  بود افتاده چین چشددمش
شش که بود معلوم خندونش  صاف وگلوم ا  سرفه تک با...  بازه بناگوش تا نی

 :گفتم و کردم
 خواستي؟ مي چیز  -
 :گفت ا  خنده از پر صدا  با
 خواستي؟ مي چیز  یه تو کنم فکر ولي...  نه که من -
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 :گفتم و کردم اخمي
 ؟ خواستم مي چي مثال...  نه...  من؟ -

شو ست شت صورتش جلو  از د  تسم میرفت که همونطور...  شد بلند و بردا
 :گفت حیاط

 . بخوابي من پیش شبها که این مثال -
 رسددید، ذهنم به که کار  تنها...  کرد نگام خندونش چشددمها  با و برگشددت

شیدن جیغ سن کردن پرت و ک سن و داد خالي جا که بود کو  واردی تو خورد کو
... 

... کنیم خداحافظي ازشددون که مامانم   خونه رفتیم و شدددیم ماشددین سددوار
 ... کردیم حرکت و ریخت آب سرمون پشت و گرفت قرآن برامون مامان

 « نوزدهم فصل »
. ودیمب افتاده راه که بود سدداعتي یک. بود دقیقه ده و یازده کردم، نگاه سدداعتم به

 حرف به داشتم مدت تمام.بود خاموش هم ضبط. زدیم نمي حرفي کدوم هیچ
 کشددیدم مي خجالت و کردم مي فکر بودیم زده شددیرین با که ا  احمقانه ها 

... 
شت فایده اینجور  ولي سافرت...  ندا شد کوفتم م  ایدش شیرین قول به...  می

 بردم دسددتمو!!  دیگه داره احسدداس و مرده هم اون باالخره!!  بود نشددده هم بد
 :گفتم و کردم نگاهش...  ماشین پخش سمت

 .رفت سر ام حوصله هست؟ اجازه -
 :گفت خوشرویي با علي

 .ا  اجازه صاح . کنم مي خواهش -
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 .کردم گوش آهنگ به و کردم روشن رو ضبط
شت که ا  دقیقه چند سته هم کردن گوش آهنگ از گذ  صندلي رو . شدم خ

 :گفتم کالفگي با. نشستم علي روبه و چرخیدم
 رفت؟ سر ام حوصله بگي؟ چیز  خوا  نمي -
 دخترک؟ بگم چي -
 اممد مسافرت تو دارم عادت من. بشکنه سکوت این که چیز  یه. دونم نمي -

 .بزنم حرف
 :گفت و زد لبخند 

 کنم مي همراهي هم من شد الزم وقت هر. خانوم شیطون بزن حرف خوب -
 خوبه؟... 

 .بزنم حرف اش درباره که رسه نمي ذهنم به موضوعي من آخه -
 : گفت خنده با علي

 ... کني مي پیدا زدن حرف واسه سوژه خوب که میشي جفت شیرین با -
ست شتم دو صبي...  بیاره روم به ندا شتي و شدم ع  و کردم بازوش   حواله م

 :گفتم
سرها شما که نه - شین جفت هم با وقتي پ  اخد...  زنید نمي حرفها این از می

 ... زنید مي حرفهایي چه خان بیژن جناب این با عالمه
کت دومون هر باز... نگفت چیز  و کرد بلند    خنده علي . شددددیم سدددا

 مي نگاه جاده به هم علي. کردم مي نگاهش و بودم نشسته علي روبه همونطور
 ذهنم تو اونقدر  اش چهره از. بودم نشددده دقیق اش چهره به موقع اون تا. کرد
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 صورتشو جزء به جزء داشتم حاال اما. بدم تشخیصش بقیه از بتونم فقط که بود
 :کردم مي وارسي

شوني شیده، ابروها  بلند، پی شت، پر اما کوتاه ها  مژه ک  ل  سط،متو بیني پ
...  بود خوب کل در. تیره ا  قهوه موها  و گندمگون صددورت قیطوني، ها 

ته و...  بود دلنشددین مرد یه عنوان به اش چهره  دلنشددین از فراتر من برا  الب
 :گفت علي...
 پسند ؟ مي -

 :گفتم و برگردوندم نگاهمو.اومد خودم به تازه
 چیو؟ -
 :گفت خنده با
 !منو؟ -

 :گفتم و شدم دستپاچه
 چیه؟ منظورت...  وا -

شید عمیقي نفس شو بار چند...  انداخت بهم کوتاهي نگاه و ک  ستهب و باز دهن
.. . کرد مي سنگین و سبک قدر این که بگه خواست مي چي دونم نمي...  کرد

 :گفت باالخره
 ... دارم ازت سوالي یه...  سارا -
 ... بپرس -
 ... بگي راستشو بده قول -
 بگم؟ دروغ قراره مگه -
 ... بگي دلته تو که چیز  اون که اینه منظورم نه -
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 :گفتم و دادم تکون سر 
 خوا  مي چي دونم نمي که من...  کنم مي سعیمو ولي نمیدم قول...  خ  -

 ... بپرسي
 :گفت رمق بي خیلي بعد و کرد مکث کمي

 کني؟ مي فکر...  میگم پرهامو...  ات عمه پسر به...  هنوزم -
 عنيی این...  بود سوال این پشت حرف دنیا یه...  پرسید سوالي عج ...  وا 

 نه ای کنم مي فکر بهش که نبود مهم براش قبال...  مهمه علي برا  احساسم که
سم به نسبت که دارم اهمیت براش من حتما پس...  شده مهم االن ولي سا  اح

 ... کنجکاوه
 ؟ بد  جواب خودت اول سوالو این میشه -
 توق خیلي میترا به من   عالقه...  پیش وقت خیلي...  دادم جواب قبال من -

 بعذا...  نیسدددت عالقه میندازه میترا یاد منو که چیز ...  رفت بین از پیش
 ... وجدانه
 تيلعن اتفاق اون یاد که زدم حرفي یه دوباره باز...  شدم ناراحت...  شد ساکت

 :گفتم کنم پرت حواسشو اینکه برا ...  بیفته
 دار ؟ قبول حرفمو تو -
 :گفت و شد خیره جاده به دوباره و انداخت بهم نگاهي نیم تعج  با
 ... دارم قبولت که معلومه...  چیه؟ حرف این از منظورت -
 رفموح باید نفر صددد یا...  کافیه؟ تو برا  من گفتن صددرف که اینه منظورم -

 بشه؟ باورت تو تا کنند تایید
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 نمي خودت از اصددال باشددم نداشددته باور خودتو حرف بود قرار اگر...  سددارا -
 ... پرسیدم

 :گفتم و کشیدم راحتي نفس
 هر القب...  نیفتادم یادش دیگه وقته خیلي...  که بگم باید خ ...  ممنونم -

شو شبها حتي...  بودم یادش به لحظه هر و روز  ماه... االن ولي دیدم مي خواب
 ... ندیدم باشه توش پرهام که خوابي دیگه که هاست

 : گفتم و کردم فکر لحظه چند
 شددبي همون دیدم پرهامو خواب که بار  آخرین دقیقا...  اومد یادم...  آهان -

شتي تو که بود شتم...  برگ  ینچن دیگه ش  اون از...  دیدم مي کاب*و*س دا
 به که بار  آخرین نمیاد یادمم...  ماهه پنج تقریبا یعني...  ندیدم خوابهایي

ها کنم مي فکر...  بوده موقع چه کردم فکر پرهام یل این  اموشفر برا  کافي دل
 با لعیا...  ندارن فرقي برام بقیه با بینمشون مي وقتي که همین...  باشن کردنش

 معني چه همه اینها...  نداره برام فرقي برادرهام با پرهام و خودم ها  داداش زن
 ... که این جز باشن داشته تونن مي ا 

 :گفتم شیطنت با
 ... باشم انداخته آشغال سطل تو زباله یه مثل پرهامو عشق اینکه جز -

 :گفت و خاروند پیشونیشو...  هم تو رفت اخمهاش
 بود؟ چي آخر   جمله این از منظورت -

 :گفتم و خندیدم
 ... گفته برام چیو همه پرهام...  فهمید  درست -
 چي؟ یعني چي همه -
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 :گفتم بدجنسي با
 ... حرفها این و پرهام با دعوا و کار  کتک   قضیه یعني -
 :گفت دلخور  با
 زد؟ تو پیش رو حرفها این چي برا  پرهام -

 :گفتم و زدم لبخند 
 هک حرفهایي به پرهام، و تو   قضددیه این...  نکن اذیت خودتو نداره اشددکال -

 !َدر زدم، شیرین با تلفن پا 
 .موافقم...  باشه...  آهان -

 ارانگ که لحني با علي...  بودیم کرده سددکوت دومون هر که بود ا  دقیقه چند
 :شکست رو سکوت کنه مي سیر رویا تو
 ... من رو  بخواب آرام و بیا -
 هک چرخوندم طرفش به سرمو سرعت با و شد سی  تنم به مو شنیدم، اینو تا

 گشدداد تعج  از اونقدر چشددمام و بود مونده باز دهنم! گه مي داره چي ببینم
 !بیرون میوفتن جاشون از االن کردم مي احساس که بود شده

 ... من تن دارد نیاز گرمایت به -
 تو نفس! هزیوني چه هم اون. گفت مي هزیون داشددت و بود بد خیلي حالش

 .بود شده حبس ام سینه
 !!!نرمینه پتو  با خواب همینه دردم   چاره -

 ازهت!  خنده زیر زد دید که امو وقیافه کرد نگاهم برگشدددت علي. بود برده ماتم
 نخندیده اونقدر حاال تا. خنده زیر زدم هم من! گفت مي ُجک داشددت فهمیدم
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شک. بودم شمام از ا شنگ واقعا بلندش   خنده صدا . بود شده سرازیر چ  ق
 :گفتم شد تموم که هامون خنده...  بود قشنگ من گوش به هم شاید... بود

 .بود هنذاشت کار سر اینجور  منو کس هیچ حاال تا هستي؟ کي دیگه تو بابا -
 يیک. گفتن جک به کردیم شروع که شد طور  این... خندیدیم هردومون باز

 ... بود گرفته درد دلم بودم خندیده که بس از. من یکي و گفت مي اون
 مي جلوتر هرچي و اومد مي ریز ریز برف...  چالوس جاده به بودیم رسددیده

شتر رفتیم،  اتج میوه و تنقالت خوردن و زدن حرف سرگرم اونقدر. شد مي بی
 :زد داد علي دفعه یه هام حرف بین. کردیم نمي احساس سرمارو که بودیم

 !ابالفضل یا -
 ماشددین و جاده تو ریخت کوه از برف عالمه یه. کردم نگاه جلو به وحشددت با

 پرت و شکست رو جاده کنار حصار رفت، دره سمت به ماشین. شد منحرف
 ...دره تو شدیم

 صداها ...  بودم ور غوطه مه از عظیمي حجم تو انگار...  بود سفید جا همه
 دا ص...  سور  چهارشنبه آتیش مثل صدایي... پیچید مي گوشم تو عجیبي

 میشدن کمتر و کم صداها...  میگن چي فهمیدم نمي ولي...  میومد زدن حرف
شنا صدا  یه...  صدا دوباره...  شد برقرار سکوت...  سي انگار... آ  صدام ک
 :زد مي

شه طور  این نباید. نذار تنهام خدا رو تو. شو بلند سارا -  لتحم من خدایا.ب
 .برگردون من به رو سددارا خدایا. سددنگینه خیلي من برا . ندارم رو امتحان این

. نک باز چشددماتو. شددو بیدار خدا تورو سددارا. ببریش نباید زوده خیلي حاال



wWw.Roman4u.iR  512 

 

 يم چرا ؟ بود  نبخشددیده منو مگه.  بموني من با نداد  قول مگه...  دخترکم
 ... کني ترکم خوا 

 :پیچد گوشم تو فریادش صدا 
 من دخترک... من سارا ...  سارااااا...  تونم نمي تو بدون...  نددددددددددده -

 ... من عزیز... 
 :زدم صداش. شناختمش هاش لباس از دیدم، مي تار. کردم باز چشمامو کمي

 ... علي -
. بیام هوش به که داد مي تکونم. کرد مي صدددام داشددت هنوز. نشددنید صدددامو

 پاهام تو . بود ضددعیف خیلي صدددام. نشددنید باز ولي کردم صددداش دوباره
ساس  علي.  بودم علي آ*غ*و*ش تو. بود داغ بدنم بقیه اما.کردم مي سرما اح

 رموس نشنید، صدامو وقتي. کرد مي صدام و بود گذاشته صورتم کنار دستشو
 و ت توانمو تمام. کنه مي گریه فهمیدم بدنش، لرزش از و فشددرد اش سددینه به

 و ردک جدا اش سینه از سرمو هیجان با علي. گرفتم بازوشو و کردم جمع دستم
شمام دیگه. کرد نگام ستم مي و نبود تار چ شو تربلند بار این. ببینمش تون سم  ا
شک شنید، صدامو که همین. گفتم  و افتاد هاش گونه رو  سرعت با هاش ا
 : گفت

 ... سارا...  سارا...  ممنونم. شکرت. شکرت خدایا -
 ها  ب*و*سدده حرفش، ادامه جا  به و بزنه حرفي دیگه نداد اجازه بغضددش

 ! نشست مي صورتم و سر رو  که بود گرمش
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 از نداشددتم دوسددت اینکه با. بودم آ*غ*و*شددش تو که بود مدت چه دونم نمي
 با. ..شددده خبر چه بفهمم تا میشدددم بلند باید ولي بیام، بیرون آ*غ*و*شددش

 :گفتم خستگي
 .شم بلند کن کمکم علي -

 سددوزش گذاشددتم، زمین که راسددتمو پا . کرد بلندم و گرفت بازوهامو زیر
 برا  .کردم جدا زمین از پامو و گفتم بلند  آخ. کردم احساس پام تو  عجیبي

 :گفت ترس با علي. کردم تکیه علي به نیفتم اینکه
 شد؟ چي -
 .سوزه مي پام. پام -
 کنه؟ مي درد یا سوزه مي -
 .سوزه مي -
 پات؟ کجا  -

ستم ش شون پامو ساق و ها برف رو  ن  پام. زد باال شلوارمو   پاچه...  دادم ن
 احسدداس دفعه ویه. ترسددیدم خون دیدن از. شددده چي نبود معلوم و بود خوني
شنش علي. لرزیدن به کردم شروع. کردم سرما  رو  انداخت و درآورد رو کاپ
 :گفت. هام شونه

 سددردیشددو کم یه. نیسددت ها خون این کردن پاک برا  برف جز چیز  اینجا -
 .شده چي پات ببینیم بتونیم تا کن تحمل

 اسحو اینکه برا . شد برف با ها خون کردن پاک مشغول علي و کردم موافقت
 :گفت کنه پرت منو
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 هب چي نبود معلوم وگرنه. بودیم بسددته کمربند دومون هر که کرد رحم خدا -
 .رفت مي سرمون

 شد؟ چي ماشین -
 .شد سوراخ باکش و زمین افتاد باک طرف از ماشین. گرفت آتیش -
 هستیم ما که اینجا کجاست؟ ماشین بیرون؟ اومدیم ماشین از طور  چه ما -

 تاد؟اف اتفاقي چه پایین افتادیم دره از وقتي.نمیاد یادم هیچي من کجاست؟
 بودیم، رفته خیلي اگر. بود راه اول تازه. نبود زیاد دره ارتفاع که آوردیم شانس -

 اشینم. بودیم مرده...  ماشین گرفتن آتیش از قبل شاید و شد مي تر عمیق دره
 هوش به اون از قبل تا. شددد  هوش بي و اش بدنه به خورد سددرت افتاد، که

 من ولي. دیده صدددمه پات االن همین برا  و افتاد تو طرف از ماشددین. بود 
 ماشددین از خودمو بودم هوش به که هم من. شددده خراشددیده کم یه دسددتم فقط

یدم عد. بیرون آوردم هم رو تو و بیرون کشدد  ماشددین انفجار اینکه برا  هم ب
 .ها درخت بین اینجا اومدم و شدم دور ازش نزنه، ا  صدمه بهمون

 :مگفت و گرفتم دستشو...  شد پام بررسي مشغول و نگفت چیز  دیگه
 ... علي -
 ... علي جان -

 ... بود شده جمع چشمهام تو اشک
 ... ایم زنده نمیشه باورم -

ست شو دیگه د ستم رو  ا شت د شمهاش...  گذا شک و شد براق چ  توشون ا
 ... شد جمع
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سوندیم بدجور ...  سارا -  هدیوون بود  اومده هوش به دیرتر کم یه اگه...  تر
 ... بودم شده

 ... علي -
 و دمبو اومده در شددوک از تازه انگار... افتادم گریه به و بزنم حرفي نتونسددتم

 ورتمص زود خیلي و کردم مي گریه بلند صدا  با! کنم گریه باید بودم فهمیده
 کرد ب*غ*لم...  چکید علي چشمها  از اشک   قطره...  شد خیس اشک از
 خواسددت مي دلم قدر چه...  ب*و*سددید سددرمو...  کرد گریه من پا  پابه و

سمش سمو تمام اما...  ب *و* سا شتر با اح  شا سینه تو  سرم کردن فرو بی
 شددکر خدارو بار هزار دلم تو بودنش، سددالم و زنده خاطر به!! ... کردم تخلیه
 ... کردم
 هک کرد مي پاک خونهارو داشت...  پام سراغ رفت دوباره شدیم، آروم که کمي
 ...اومد در آخم

 شد؟ چي -
 .گرفت درد زد  دست که بهش. دیده آسی  همینجا کنم فکر -

شک ها  خون تمام علي صلي زخم به و کرد پاک رو شده خ سید ا  دورش. ر
 علي. اومد نمي خون دیگه و بود بسددته َدَلمه زخم رو  خون و بود شددده کبود

 :گفت
 خونریزیش نگران نیسدددت الزم. شدددد حل خودش هم یکي این اینکه مثل -

 .باشه تهنشکس و باشه نخورده بد    ضربه استخونش به امیدوارم فقط. باشیم
 کنیم؟ کار چي حاال -

 :گفت و کرد فکر کمي
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ید کنم فکر. بریم باال تونیم نمي که دره از - یاده با  به. هرانت طرف برگردیم پ
 هم بعدش.  جاده تو بریم تونیم مي و شددده مي تموم دره برسددیم که جاده اول

 .گیریم مي ماشین
 شدیم؟ دور تهران از قدر چه -
شتیم، که هم سرعتي با. بودیم افتاده راه که بود ساعتي دو -  تقریبا   نمک فکر دا

 .داریم فاصله تهران با کیلومتر  پنجاه و صد
 :گفتم وحشت با
 این با هم اون. برگردیم پیاده طور  چه راهو همه این کیلومتر؟ صدددوپنجاه -

 .سرما این تو. من چالغ پا 
 باید یا  بر راه توني مي ببینم شددو بلند حاال. کنیم مي کاریش یه. بزرگه خدا -

 بدم؟ کولي
 صددالنه هم من و بود گرفته بازومو زیر. شددددم بلند علي کمک با و خندیدم
ما برم راه خودم تونسددتم و کرد رها بازومو کم کم. رفتم مي راه صددالنه  مي ا

 :پرسیدم! بود هیچي از بهتر حال هر به. شلیدم
 چنده؟ ساعت -
 :گفت. نبود روش ساعت اما کرد نگاه دستش مچ به
 شد؟ چي ساعتم بابا ا  -

 :گفت و کرد فکر 
 ... باشه سالم کنم مي فکر. بود کاپشن جی  تو.ببین گوشي رو  از -
 : زدیم داد هم با بعد و شدیم ساکت دومون هر لحظه یه
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 .کاپشنه جی  تو گوشي -
 دنبال کردم شددروع بود من تن که کاپشددن ها  جی  تو  من و خنده زیر زدیم

شي شتن گو ست دادم. کردم پیداش و گ شو شماره علي و علي د  که گرفت بابا
 و ردک جدا گوشش از رو گوشي امیدانه نا بعد لحظه چند.افتاده اتفاقي چه بگه

 :گفت
 .ده نمي آنتن -
 چرا؟ آخه -
 از که ا  فاصددله این با و ها درخت این بین گرفته، مه و برفي هوا  این تو -

 .بده آنتن هم نباید داریم، شهر
 :گفتم و پایین انداختم سرمو

 چنده؟ ساعت نگفتي حاال -
 .نیم و دو -
 جنگل این تو. شه مي تاریک هوا دیگه ساعت سه. شه نمي که جور  این -

شه، که هم ش  بمونیم؟ طور  چه سم مي من وا .  شه مي سردتر هوا ب . تر
 کنیم؟ کار چي کنه حمله بهمون چیز  گرگي اگر

. نیمک مي پیدا سددرپناهي یه گردیم مي هم حاال بود؟ کجا گرگ.  بابا نترس -
 .نباش نگران

شتیم که بود ساعتي دو سابي هوا.کردیم مي رو  پیاده دا  و بود شده سرد ح
 ایسددتاده دره کنار هم سدداعتي نیم من پیشددنهاد به...  بارید مي آروم آروم برف

سي شاید زدیم مي داد و بودیم ستنمونو کمک صدا  ک شنوه خوا  هیچ اما. ب
 هچ دیدیم نمي هم خودمونو متر  یه که بود شددددید مه اونقدر. نیفتاد اتفاقي
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سه سي اینکه به بر  َدمق ليخی من دید که علي. ببینه مارو دره باال  از بخواد ک
 :گفت خنده با ترسیدم و شدم

 ای کنم مي پیدا رو کسددي ببینم و برم باال ها درخت از تارزان مثل طوره چه -
 نه؟

 :گفتم و خندیدم
 .ما به برسه چه بینه نمي پاشو جلو  هم تارزان مه این تو -

شت دیگه هوا سابي دیگه. شد مي تاریک دا  هی دفعه یه. بودیم شده امید نا ح
 گشتان با و گرفتم رو علي دست. باشه واقعیت شد نمي باورم که دیدم چیز 
 :گفتم و دادم نشون بهش رو جلوتر

 چیه؟ اون.  علي -
 :گفتم تردید و شک با. کرد نگاه سمت اون به هم علي

 است؟ کلبه یه -
 .است کلبه...  آره -
 با و رفت یادم پام درد. کلبه طرف دویدیم دوتایي و کردیم نگاه هم به شاد  با

صار رو  از.دویدم مي سرعتم تمام سیدیم و شدیم رد کوتاه و چوبي ح  به ر
ستادیم درش دم. کلبه ستم. زدیم مي نفس نفس دومون هر. ای  نمک باز درو خوا

 :گفت علي که
 .بزنیم در بذار. باشه داخلش کسي شاید. کن صبر -

ستمو شیدم عق  د سي و زد در بار سه. زد در علي و ک  هم علي. نداد جواب ک
 کلبه. هنبود اونجا کسددي وقته خیلي فهمیدیم تازه رفتیم که داخل. کرد باز درو



 519 زمستان داغ

ند جز و بود متروکه گه چیز داغون و درب و قدیمي ظرف تا چ  توش ا  دی
به، درزها  ال  از... نبود  ها  فیلم یاد... اومد مي باد هوهو  صددددا  کل

 .ودب سرپناهي بي از بهتر ولي بود داغوني   کلبه درسته!  افتادم ترسناک
 هب کردم شددروع. بودن شددده حس بي پاهام. نشددسددتیم گوشدده یه و داخل رفتیم

ساژ شون ما سنگي وگرنه بودیم خورده زیاد راه تو  شد خوب. دادن  به هم گر
 وزانوهام و دادم تکیه کلبه چوبي دیوار کنار. شددد مي اضددافه مشددکالت بقیه

 .کنم احساس کمتر سرمارو که کردم ب*غ*ل
 ر بخو در به چیز هیچ...  کلبه داخل وسایل کردن رو و زیر به کرد شروع علي

 ... بود خاک و گرد از پر روش که داغون و درب و پاره زیلو  یه جز نبود اونجا
به از بیرون علي عد و تکوندش کمي کل ت...  کرد پهنش دیوار کنج هم ب  ایيدو
ستیم روش هم کنار ش شو علي...  ن شغول و درآورد موبایل  دش گرفتن شماره م
 .برد خوابم دیوار به داده تکیه جا همون که بودم خسته اونقدر... 

یدم خواب از گرگ زوزه صددددا  با گاه برمو دورو. پر  دیوار کنار علي. کردم ن
شن. بود شده قرمز سرما از صورتش. بود برده خوابش و بود شده مچاله  شکاپ

شن. شد ریش دلم... بود تنش پلیور یه فقط. بود من تن که هم  آوردمدر رو کاپ
 علي به طور  چه بودم مونده. لرزیدن کردم شددروع خودم اما روش، بندازم که

 .کنم کمک
 سددرفه بار چند...  بدم انجامش کشددیدم مي خجالت اما رسددید ذهنم به فکر 

. مشد نزدیک بهش... کردم مي عملي فکرمو باید بخوره سرما بود ممکن کرد
ید زیرش قرمز پلیور یه. درآوردم تنم خودمواز پالتو  و علي کاپشددن  هپوشدد
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 .انداختم پاهامون رو  رو پالتو... کشددیدم دراز علي کنار آروم خیلي... بودم
 .امون باالتنه رو  روهم کاپشن

شن زیر اینکه برا  شم،کامال کاپ سبیده علي به با شو نفس صدا  و بودم چ  ها
 افتادم ا  لحظه اون یاد. کردم نگاه اش شده قرمز و آروم صورت به. شنیدم مي
. برگردون من به رو سددارا خدایا گفت مي اش همه. ُمردم من بود کرده فکر که

 داره؟ دوستم علي که بود مونده باقي شکي چه دیگه
. وردمآ بینیش باال  تا و پیچیدم گردنش دور گردن، شال مثل و درآوردم شالمو

 صددورتم رو  و گردن دور و کردم باز موهامو نشدده، سددردم خودم اینکه برا 
 داشتم يوقت. کنم نگاهش بتونم که بودم گذاشته بیرون چشمامو فقط. انداختم

 .ردب خوابش دوباره و کرد باز چشماشو لحظه یه بستم، مي گردنش دور شالو
 جور  این بود قرار کي تا. بزنم حرف باهاش و کنم بیدارش خواسددت مي دلم

شیم دور هم از ست همدیگرو دومون هر وقتي...  با شتیم، دو  روزهایي چرا دا
 اتفاقي تصادف این تو اگر...  بدیم؟ دست از باشیم هم کنار تونستیم مي که رو

 ریختم؟ مي سرم تو خاکي چه من بود افتاده علي برا 
شون که برفي خاطر به موهاش سته رو ش شو به و بودن شده خیس بود ن  نیشپی
 !کرد باز چشماشو علي که زدم مي کنار موهاشو انگشتم با. بود چسبیده

ستم شک طور همون د  ماا. ببره خوابش دوباره شاید بودم منتظر. بود شده خ
ستم آورد، پایین صورتش رو  از رو شال. بود شده بیدار دیگه  زهنو که رو د
 ...ب*و*سید و گرفت بود، پیشونیش رو 
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 دست با.بود دستش تو همچنان دستم. دزدیدم ازش نگاهمو. شد داغ صورتم
 و ام چونه زیر گذاشددت رو دسددتش. زد کنار صددورتم رو  از موهامو اش دیگه

 ولي بود نگاهش تو  چیز  یه. افتاد چشددماش به نگاهم. آورد باال رو سددرم
 :گذاشت گردنم رو  و برداشت ام چونه زیر از رو دستش. چیه فهمیدم نمي

 ...سارا -
 :گفتم خجالت با
 ... بله -
 ... دخترک -
 بله؟ -
 من؟ عزیز -

 :گفتم و کردم نگاهش پرسشگرانه
 ... شده؟ چیز  -
 :گفت و کرد نگام دلخور  با
 بدت من از هم هنوز...  ؟"  سدددارا جان"  یا" جانم"  نمیگي وقت هیچ چرا -

 میاد؟
 :گفتم ناراحتي با و شد مچاله ام قیافه

 ... نمیاد بدم ازت که معلومه کني؟ مي تو که فکریه چه این -
 :گفتم خجالت با و دزدیدم نگاهمو

 ... میاد خوشمم...  ازت تازه -
 :گفت دوباره و کرد سکوت لحظه چند

 ... سارا -
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 :گفتم و زدم عمیقي لبخند" ...  سارا جان"  بگم منتظره فهمیدم
 ... سارا جان -
 شردف مي خودش به منو که همونطور...  ب*غ*لش تو  کشید منو گفتم اینو تا

 :گفت
 تو از تونم نمي گفت و داد پیشددنهاد بهم رو تو مادرم که روز اون...  سدددارا -

 بینمتب خواسدتم مي فقط اما...  ببینمت که بودم کنجکاو خیلي بگیرم، ایراد 
ستم مي چون... کنم پیدا ایرادتو بتونم تا ست درکار ازدواجي دون  لیلشد...  نی

 ... بودم فرار  ازدواج از چرا میدوني که هم
 :داد ادامه...  دادم تکون تایید   نشونه به سرمو

 ينم فکرشددو اصددال...  خریدم زنبق گل ، اومدم خواسددتگاریت به که شددبي -
ست زنبق هم تو کردم شته دو شي دا ستي ازم وقتي...  با  ام خانواده به که خوا
 ودمب آورده کم جلوت جورایي یه...  شدم شوکه جور  بد نپسندیدم رو تو بگم
 تو حاال و نپسددندیدن منو بگن که خواسددتم مي دخترها از خودم همیشدده... 

 فرار  ازدواج از دومون هر فهمیدم وقتي...  خواسددتي مي من از اینو داشددتي
 هم مادربزرگ موقع همون...  رسددید ذهنم به صددور  ازدواج فکر هسددتیم،

 به...  کنم ازدواج خواسدددت مي ازم مدام...  بود وخیم حالش و بود مریض
 مبمون مجرد عمرم آخر تا ترسددید مي...  بود نگرانم خیلي میترا ماجرا  خاطر

 مطمئن ودمب گرفته که تصمیمي از بیشتر دیدم مي مادربزرگو وضعیت وقتي... 
 ... شد قانع ازدواجم خبر شنیدن محض به مادربزرگ... میشدم
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 همب شدددیدا...  کرد  نمي نگاه من به اصددال...  بود جال  خیلي برام تو رفتار
 یه که بود جال  برام...  میومد خوشددم کارهات این از و کرد  مي محلي کم

 دیده میترا از که رفتار  با خصوص به...  باشه پایبند عشقش به اینجور  دختر
 کسددي ازدواج از بعد حتي تو ولي شددد من خیال بي راحت خیلي اون...  بودم

 به رایيجو یه راستش...  بود  پایبند عشقش به همچنان داشتي عالقه بهش که
 ... میشد حسودیم داشتي، عالقه بهش که کسي

 : داد ادامه...  خندیدیم دو هر حرفش این با
ید دلم بدجور  خوا  مي طالق حق گفتي که روز اون -  دونم نمي...  لرز

 دلم ولي نداشتم بهت ا  عالقه هیچ اینکه با...  بدم دستت از ترسیدم مي چرا
ست مي شي من مال خوا سي   همه با...  ب شتم طالقت حق از که تر  قبول دا

 ... زد  مي چیزو همه قید تو کردم نمي قبول اگه چون...  کردم
شقي اینکه اول...  فهمیدم چیزها خیلي عقد روز  بین زا راحتي به قلبته تو که ع

 که هایي تلخي   همه با فهمیدم...  متنفر  من از شدیدا اینکه دیگه...  نمیره
ستي شیطوني و شیرین دختر ، دار  سل از اینو...  ه  اب و فهمیدم خوردنت ع

صلي   جرقه کنم مي فکر...  شدم مطمئن دیگه گرفتیم که هایي عکس  و ت ا
 کله پس بزنه یکي انگار...  گرفتي گاز انگشتمو که شد زده موقعي همون ذهنم

شمهام دفعه یه کردم حس...  کنه بیدارت ساله چند خواب از و ات  شد باز چ
 ... دیدمت بهتر و

 خبر خودم و بودم کرده کار  عج ...  خندیدم خجالت با هم من و خندید
 ... نداشتم
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 وستد...  گذشت سخت خیلي برام مشهد به رفتنمون تا عقد بین   فاصله -
شتم شتر دا سمت بهتر و ببینمت بی شنا  دم رو گربه ر بدجو رفتارت با تو ولي ب
 ...بزنم بهت زنگ یه حتي کردم نمي جرئت من و بود  کشته حجله

 داشددت علي...  بود عروسددي دلم تو...  افتادم خنده به منم و زد بلند    قهقه
 بمونم ساکت داشتم دوست...  بردم مي لذتي چه من و گفت مي اش عالقه از
 ... بدم گوش علي صدا  و حرفها به فقط و
ماز برا  که روز اولین - یدارت ن  و داد  جوابمو اونجور  وقتي...  کردم ب

...  ردمک خیانت بهت من و بود  کرده اعتماد بهم گفتي...  نامردم خیلي گفتي
 شد باعث تو عذرخواهي ولي شدم پشیمون کارم از...  اومد بدم خودم از واقعا

 ... بشم امیدوار بیشتر
شتر زمان چي هر شت، مي بی شتر گذ شنا باهات بی شتر...  شدم مي آ  يم بی

...  پوشیدنت لباس...  خندیدنت...  گاهت بي و گاه شیطنتها ...  شناختمت
.. . داریت بچه...  داریت خونه...  آشددپزیت...  کردن باغبوني...  زدنت حلقه

نت گردش نت ذوق...  رفت نت...  مداد  سددر عروسدددک برا  کرد ید  تو پر
 ... ب*غ*لم

 :گفت آروم و فشردم آ*غ*و*شش تو بیشتر
 ... سارا -
 ... بله -
 :گفت دلخور  با
 ... سارا -
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 :گفتم و افتاد دوزاریم
 ... جانم -
 :گفت مالیمي لحن با
 ... من دخترک...  دخترک...  سارا...  سالمت جانت -
 بگي؟ خوا  مي چي...  علي بگو -
 ... نخند  بده قول -
 :گفت اعتراض با علي و افتادم خنده به
 ... خند  مي دار  االن همین که تو...  اِ  -
 میگیره اش خنده ناخوداگاه آدم میگي، تو که جور  این...  کنم چیکار خ  -

... 
 ... بخند بعد بگم اول بذار حداقل خ  -
 : گفتم و خوردم امو خنده زحمت به
 ... بگو...  باشه -

 شیریني...  چشمهام تو  زد زل...  داد قرار صورتش جلو  و آورد باال رو سرم
 دوست و شیرین حس یه نگاهش تو انگار...  کردم مي حس چشمهاشو عسل

 :گفت آروم و کشید ام گونه رو  اش اشاره انگشت با...  بود داشتني
 نباشي؟ دخترکم دیگه میشه...  سارا -
شت خنده حرف این کجا ...  شد زهر ام خنده...  رفتم وا  خواست مي...  دا

 :گفت و کشید چشمهام به دستي...  بده؟ زجر منو
 مي فقط...  مني دخترک همیشدده تو...  دخترکم؟ شددد  حیرون اینقدر چرا -

 ... بشي همسرم...  بشي خانومم...  دوني مي قابل منو اگه خوام
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شک سته دلم به بدجور  حرفاش. شد جار  هام ا ش شنگي   خنده.  بود ن  ق
 :گفت و نشست لباش رو 

 بشیم؟ اتاقي هم بودن، خونه هم جا  به بعد به این از میشه...  سارا -
 و آرامش با علي...  شدددد تر شددددید ام گریه خندیدن جا  به چرا دونم نمي

له هامو حوصدد فه بي من و کرد مي پاک اشددک یه وق  مي دلم...  کردم مي گر
 تحمل مدت همه این که هایي اضددطراب و ها نگراني اون تموم از خواسددت

 مدل تو  ها ماه که ا  گریه...  کردم مي گریه باید...  بشددم خالص بودم کرده
 ... عشق سر از ا  گریه...  بود مونده

 :تگف پریشونش نگاه با...  شد خیره چشمهام به و گذاشت سرم زیر بازوشو
 حرفت دونم مي...  گیره نمي آروم دلم نشدنوم تا خدا به...  دخترکم...  سدارا -

شنوم خوام مي ولي...  چیه دلت تو دونم مي...  چیه شم مطمئن که ب  اسار...  ب
 خوا ؟ مي منو هم تو خوامت مي من که اونقدر... 

 :گفتم گریه میون
 ... علي -
 ... عزیزم جونم...  دخترکم جونم...  علي جون -

 : بگم بتونم و بشه برطرف بغضم از کمي تا دادم قورت دهنمو آب
 ... دارم دوست...  علي -

شو شمها ست چ شک ها  قطره...  ب  عمیقي نفس...  ریخت صورتش رو  ا
 :گفت و فشرد اش سینه به سرمو و کشید

 ... شکرت خدایا -
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 بود شده قفل هم به نگاهمون کرد جدا اش سینه از وسرمو ب*و*سید موهامو
 دسددتش تو  موهامو متقابال... کردم فرو موهاش تو  رو دسددتم اراده بي... 

 :گفت و کرد فرو موهام تو  صورتشو...  کرد بو عمیق و گرفت
ج  - هایي ع  خواسدددت مي دلم قدر چه دوني نمي...  دخترک دار  مو

شون س شد وقت هیچ...  کنم لم ست ن سابي و در شون ح شه...  ببینم  ماز همی
 ... کرد  مي قایمشون

 :گفت شیطنت با و خندید
 شددصددت دامن و تکوني خونه اون قربون...  کردیا مي قایم هم خودتو البته -

 ل ط فرصددت که منم...  درآورد بندیل بقچه اون از رو تو باالخره که برم متر 
 ... کردم مي براندازت خوب... 

 :گفتم و کوبیدم اش سینه به مشتي اعتراض با
 ... پررو   پسره -

. ودب دستهاش حصار تو ام باالتنه...  کرد ب*غ*لم دوباره و خندید سرخوشانه
 داغ تنم تمام خجالت از...  گذاشددت پاهام تا دو رو  و کرد بلند چپشددو پا 

ما کلي به...  بود شدددده  جور ...  بودم کرده فراموش جنگلو و برف و سددر
 وامن گرم چقدرآ*غ*و*شددش. کنم فرار میترسددید انگار که بود کرده ب*غ*لم

یه بهترین کردم مي احسددداس. بود ند ...  ِ گاه تک ظه چ  تو طور همون لح
 انگشت. کردم نگاهش و برداشتم اش سینه رو  از رو سرم. بودم آ*غ*و*شش

شو شمام، ابروهام، رو  ها شید لبام و بیني چ ...  دمبو گرفته دندون به لبمو.ک
شمامو سته چ شتاش نوازش به صورتمو و بودم ب  حظهل چند...  بودم سپرده انگ

 :گفت بعد
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 ... سارا -
 ... کردم باز چشمهامو

 ... کنیا مي ام دیوونه...  نکن اینجور  -
 :گفتم گیجي با
 جور ؟ چه -

 :گفت لبهامو سمت رفت نگاهش
 ... نگیر گاز لبتو -

 :گفتم چیه منظورش بفهمم اینکه بدون
 میشه؟ چي مگه...  چرا؟...  وا -

 :گفت و خندید شیطون
 ؟ میشه چي بدوني دار  دوست -
 :گفت و رفت باال ابروش یه...  دادم تکون سرمو آره   نشونه به
 ... کن تکرار کارو این دیگه بار یه بدوني، خوا  مي مطمئني اگه -
 ادافت زاریم دو دفعه یه...  میزد حرف مشکوک بدجور ...  کردم شک لحظه یه
گاه و شددد گرد چشددمهام تعج  و خجالت از و ...  گرفتم گاز لبمو باز ناخودآ

 حصددار از لبمو...  زدم گند  چه فهمیدم تازه من و زد برقي علي چشددمها 
ستم و کردم خارج دندونهام شم مانعش که بگم چیز  خوا  هشد دیر دیگه اما ب

 ... بود
 جبران که گرفت لبام از ا  ب*و*سده چنان و خودشدو سدمت برد سدرمو علي
 حس و لغزید مي لبهام رو  داغش و نرم لبها !! شدددد دور  روزا  اون تمام



 529 زمستان داغ

صال که بودم شوکه اونقدر...  کرد مي تزریق وجودم به عجیبي س نمي ا  تمتون
 بودم بسته چشمهامو...  کشیدم مي خجالت هم جورایي یه...  کنم همراهیش

 خشکم...  کردم مي احساس صورتم رو  هاشو نفس...  زدم مي نفس نفس و
 هک سددرشددو... ... میکردم تجربه رو چیز  چنین که بود بار اولین... بود زده

 ندهخ با علي...  گرفتم گازش باز و کشددیدم دهنم تو پایینمو ل  برد، عق 
 :گفت

 گرفتي؟ گاز لبتو باز -
 لبهام رو  علي لبها  دوباره که بگم چیز  خواسددتم و کردم باز چشددمهامو

 ودب خورده گره نگاهش به نگاهم...  تر طوالني و تر مالیم بار این...  نشددسددت
تاه خیلي و دادم جرئتي خودم به...  ها ...  کردم همراهیش کو  علي چشددم

 :گفت پرمحبتي صدا  با و گرفت فاصله ازم...  شد خندون
شتم رو لحظه این آرزو  چقدر نمیدوني...  سارا ممنونم -  که ا  لحظه...  دا
 ... خوا  مي منو بد  نشون هم تو

ست صورتم رو  و کرد مي نوازش موهامو که همونطور شید، مي د شو ک  سر
هام به داشدددت. جلوتر آورد گاه لب  مثل قلبم. چیه قصددددش فهمیدم. میکرد ن

شک ست مي دلم. میزد گنج سمش خوا شد روم ولي ب *و*  به لعنت...  نمی
 و بسددتم چشددمهامو...  وجود ابراز برا  بود آورده گیر وقت...  خجالت این

 ...کردم احساس لبهاشو گرما  دوباره
 به محکم منو علي. بودم شدددده گرم  ِ گرم.میرفت باالتر بدنم دما  لحظه هر

شار اش سینه سید و میداد ف  هتجرب رو چیز . بود شده منقل  حالم. می *و*
 هک علي... کنه زیرورو وجودمو طور  اون نمیکردم فکر وقت هیچ که میکردم
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صله ازم کمي خرابه، حالم فهمید  اهشنگ. شد خیره بهم نگراني با و گرفت فا
 :گفت ، کردم که
 شد ؟ اذیت...  جونم سارا -

 که بود احسدداسددي چه این پس! نه بودم؟ شددده اذیت. بگم چي نمیدونسددتم
 :گفتم زحمت به...  آهان داشتم؟

 .شدم غافلگیر...  راستش -
 :گفت شرمندگي با
 ... کردم رو  زیاده دونم مي...  سارا خوام مي معذرت -

 :داد ادامه و شد شیطون لحنش
 ... هستي خوردني و خواستني اینقدر که خودته تقصیر -

 فکر ليع اینکه ترس از...  بگیرم گاز دوباره لبمو بود نزدیک و کشیدم خجالت
   قهقه علي و دادم بیرون ماهي لبها  مثل لبهامو دفعه یه بکنه، اشددتباهي

 دمش قایم و کردم فرو اش سینه تو سرمو...  افتادم خنده به خودمم و زد بلند 
 مک...  بود گرم  ِ گرم علي آ*غ*و*ش تو جام...  بده انجام کار  نتونه دیگه که
 ... برد خوابم کم

. افتادم قبل ش  یاد. میکرد نگاهم داشت و بود بیدار علي شدم، بیدار که صب 
لت باز جا مه خ به آ*غ*و*شددش تو خودمو کمي. کرد پر وجودمو ه  جا جا

شو.کردم ستها شت هام شونه دور از د ستم و بردا شینم تون س هم علي. ب ش . تن
 :گفت و زد لبخند 

 .بخیر صبحت. دخترکم سالم -



 531 زمستان داغ

 :دادم جواب لبخند با
 .بخیر هم تو صب . سالم -
 خوابید ؟ خوب -

شو...  کردم تایید سرم تکون با و انداختم پایین سرمو ست  و برد ما چونه زیر د
 :گفت خنده با و کرد ام حواله چشمکي...  آورد باال سرمو

 ... میشه برآورده زود آرزوشون که باشي آدمهایي اون از کنم فکر -
 :گفتم تعج  با
 مگه؟ طور چه -
شتي صب  دیروز همین - شش خوام مي گفتي مي شیرین به دا ...  مبخواب پی

 ... شد م*س*تجاب دعات نشده روز یه هنوز
 :گفتم و گرفتم بازوش از نیشگوني...  خندید بلند بلند و
یل خودتو قدر این - ناب نگیر تحو  من...  نذار من دهن تو هم حرف...  ج

 ... بخوابم پیشت خوام مي نگفتم...  خوابیم نمي هم پیش گفتم فقط
 :گفت و کرد باز هم از هامو اخم اش، اشاره و شصت انگشت با
 ... بیفتیم راه شو بلند و بخند حاال...  تسلیم...  دخترک باشه -
 یدادم جون و بود تمیز و پاک هوا...  بود اومده بند برف زدیم، بیرون که کلبه از

 رو . بود شدددده عوض زندگي رنگ انگار...  کني حبس هات ریه تو  هوارو
ست نفر یه اینکه حس. میرفتم راه ابرها ستم که ه شم همه من و داره دو  ،زندگی
 هم باو رفتیم مي راه کنارهم... ببینه حالمو که بود کجا شدیرین. میلرزوند دلمو

 .خندیدیم ومي گفتیم مي
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شونو شماره شاید گرفتیم، مي رو همه شماره موبایل با گاهي از هر . یرهبگ یکی
سمت یه به رسیدیم شت و نبود درختي که ق  یه. ودب شده سفید برف از کامل د

 و شددد کار به دسددت هم علي. علي کمر به زدم محکم و برداشددتم برف گلوله
 که م،کردی پرتاب برفي گوله همدیگه به قدر اون. باز  برف به کردیم شددروع

 کمي و شدددیم ولو زمین رو . بود شددده حس بي و قرمز هردومون دسددتها 
ستراحت شیم بلند زود خیلي کرد مجبورمون برف سرما  ولي. کردیم ا  به و ب

 ... بدیم ادامه راهمون
 ارژش. گرفت مي شماره گوشي با داشت باز علي. رفتیم راه هم دیگه ساعت دو

 :پرسیدم...  شد مي تموم داشت گوشي
 چنده؟ ساعت علي، -
 .دوازده -
 ماهه؟ چندمه امروز -
 .بیستم -
 .مونده باقي دیگه ماه دو یعني. د  بیستم -
 چي؟ به -
 .گم مي بهت شد که وقتش. گم نمي زرنگي؟ اِ  -
 هست؟ ِکي وقتش -
 !دیگه ماه دو -
 .ها شد  بال خیلي -
 !دید  کجاشو حاال -
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 .گرفت. گرفت -
 گرفت؟ چي -
 :گفت و کرد اشاره گوشي به
 شنو ؟ مي صدامو محمود... محمود الو -
- ... 
 .افتادیم گیر جنگل تو. خوبه حالمون ما -
- ... 
شده چیز  نه -  زنب زنگ بهش تو. گیره نمي زنم مي زنگ بابا به چي هر من. ن

 الو...  الو.... 
 شد؟ چي -
 .شد خاموش گوشي -
 .سالمیم ما دونن مي و نیستن نگران دیگه حداقل ولي. شد حیف -

شت از ناگهاني خیلي شو سر پ ست  ندمبرگردو صورتمو. کرد حلقه کمرم دور د
صت از علي ولي کنم نگاهش بتونم که ستفاده فر سید ولبمو کرد ا  با.. . ب*و*

 :گفت خوشحالي
 .بود زندگیم مسافرت بهترین این -
 تا شدددم بلند پام   پنجه رو . کردم ب*غ*لش و چرخیدم آ*غ*و*شددش تو

...  کرد بلندم زمین از نمیرسدده، بهش قدم دید که علي...  ب *و*سددمش بتونم
 سراغمو اومد خجالت باز...  گرفت قرار سرش از باالتر کمي سرم که جور 

 هب دار  خنده فکر دفعه یه...  بشددم قدم پیش ب*و*سددیدن برا  نمیشددد روم
 :فتگ و کرد بلند  خنده علي!! گرفتم گاز لبمو و زدم چشمکي...  رسید ذهنم
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 ... گرفتیا یاد رمزشو خوب...  شیطون ا  -
 :شنیدیم زنونه صدا  یه دفعه یه که ب*و*سیدیم مي رو همدیگه داشتیم

 !دیگه بسه علي -
شت که بود کي. کردیم نگاه هم به تعج  و ترس با دومون هر  داص رو علي دا
. شددنیدیم رو صددداش باز.کردیم نگاه اطراف به و گرفتیم فاصددله هم از. زد مي

 :گفت و کرد بلند    خنده
 .سرده. دیگه نپاش. کردم ی  علي -

 :گفت و اومد ا  مردونه   خنده صدا 
 .کنم نمي ها غلط این از دیگه بگو -
 .کردم غلط. باشه باشه -

 :گفتم علي به. شد بلند هردوشون خنده صدا  هم بعد
 بریم جااین از باید طور  چه دونن مي اینا حتما  . کنیم پیداشون بریم بیا علي -

 .بیرون
 .بزنیم صدا رو علي بیا.  ِعلي هم آقائه این اسم. باشه -
 :زدیم داد هم با دوتامون هم بعد. کردم نگاهش تعج  با
 ... علدددددددددددي -

 مرفتی مي طور همون و کردیم صداش باز. نیومد صداشون دیگه. شدن ساکت
 :داد جواب آقا اون باالخره. بودیم شنیده صدارو که سمتي به
 اونجاست؟ کي -

 :گفت علي
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 کنین؟ کمک بهمون شه مي شدیم گم اینجا ما -
 فتادها برامون که اتفاقاتي علي. بودن ما تراز جوون مرد و زن یه. بهشون رسیدیم

 با من .باشیم دزد ترسیدن مي. شد نمي باورشون انگار ولي... کرد تعریف بود
 کم کم باالخره. دادم نشددونش پامو زخم و ماشددین پشدددت رفتم خانوم اون

 .شد باورشون
. ردیمبرگ خواستیم مي ما و شمال برن خواستن مي اونا. شدیم ماشینشون سوار

 چه فهمید که خونه قهوه صدداح . رفتن و رسددوندن مارو خونه قهوه یه کنار تا
 آب و چا  و ناهار برامون بگیره، پول ازمون اینکه بدون افتاده، برامون اتفاقي

 یه برامون خوردیم، که رو غذا. بودیم تشددنه و گرسددنه حسددابي دومون هر. آورد
 ...تهران برگشتیم و گرفت هم دربست ماشین
ستان رفتیم که جایي اولین ست مي علي...  بود بیمار  پا  تباب از خیالش خوا

 قطف و نیسددت مهمي چیز که کرد تایید معاینه از بعد دکتر...  بشدده راحت من
 نمک پانسمانش روز  چند که گفت و نوشت پماد برام...  عمیقه کمي زخمش

ستان از...  شین همون با هم بیمار شتیم بود، مونده منتظرمون که ما  و ونهخ برگ
 ...داد رو ماشین   کرایه و برداشت پول خونه از علي

 ستمنش من و بگیره دوش رفت علي. رسیدیم خونه به که بود ش  هفت ساعت
 تو یدمچپ و اتاقم به رفتم هم بعد. خونه رسیدیم که دادم خبر همه به. تلفن پا 

سابي بدنم... حموم  به تعاقب تا بودم حموم تو ساعتي یک. بود شده کثیف ح
 تاقوا در...  رفتم بیرون اتاق از و پوشددیدم لباس...  دادم رضددایت اومدن بیرون

 و زد برقي چشددماش دید که منو بیرون، اومد اتاقش از هم علي کردم، باز که
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 پریشونمو و خیس موها  از ا  دسته کرد، حلقه کمرم دور دستشو. طرفم اومد
 :گفت و گرفت دستش تو
 .ها کني مي دلبر  حسابي دار  -
 .بلدن دلبر  خودم از بیشتر موهام -

 :گفت. زدن درو زنگ که کنه ب*و*سم خواست مي
 .کنم باز درو رم مي. مالقاتي اومدن -
س  لباس رفتم منم. کنه باز درو بره که شد رد کنارم از شم منا  ستمود که بپو

 و رفتگ لبام از ا  عجوالنه   ب*و*سه داره، کار چي ببینم برگشتم تا. گرفت
 .اتاقم به رفتم و گرفت ام خنده! در سمت دوید

 همه و گرفت غذا بیرون از علي شام، برا . امون خونه اومدن همه ش  آخر تا
مک با رفتن، که ها مهمون. خوردیم هم با  رو مونده باقي ها  ظرف هم ک

 :فتمگ علي به. بخوابم برم زودتر خواستم مي و بودم خسته خیلي. شستیم
 .بخوابم برم من ندار  کار  اگه خوب -

 :گفت دلخور  با بعد و کرد نگام لحظه چند! بود شده گیج
 ... من بدون -

 مانز هنوز...  بخوابم پیشددش بخوام که بود زود خیلي...  نگفت چیز  دیگه
 :گفتم! شدم مي آماده موضوع این برا  باید...  داشتم الزم

 .زوده خیلي االن. بده فرصت بهم. علي کنم مي خواهش -
 :گفت و ب*و*سید امو گونه

 .بخیر ش . هستیم راضي هم همین به ما. راحتي که طور هر -
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صر، فردا شین رفت علي ع  ماهش چهار. شیرین سراغ رفتم هم من و بخره ما
 .بود اومده جلو کمي شکمش و بود شده
سمت حذف با بود افتاده که اتفاقاتي تمام صش ها  ق صو  ریفتع براش)!( خ
 خیلي شددد تموم که حرفهام. میشددد مرگ ذوق داشددت خوشددحالي از. کردم

 :گفت عجوالنه
 رسیده؟ کجاها به اتون رابطه -

 :گفتم و کشیدم خجالت! فهمیدم منظورشو
 .میکني فکر چیزها همین به فقط که شیرین نده مرگت خدا -
 معناش ازدواج اصددال. نمیکني فکر چیزها این به اصددال که خنگي خیلي تو -

 .همینه
 :گفتم و کردم ِمدن ِمدن کمي

 .سراغت اومدم موضوع همین خاطر به راستش -
 :گفت کنجکاوانه

 !ُخدددددددد ؟ -
 :گفتم و کشیدم نفسي

 !میترسم -
 :گفت چندش با و شد هم تو شیرین قیافه

له چهارده دخترها  مثل. ببرن شددورتو مرده - تار سدددا  26 دیگه تو. نکن رف
 الس یک همون جنابعالي،  ِتمکین عدم خاطر به که کن شکر خدارو برو.سالته
 .نگرفته زن یواشکي پیش

 دادنته؟ دلدار  عوض -
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 .باشه سرت باال زور باید...  نیست حالیت خوش زبون تو آخه -
 .نویسیم مي یادگار  کي دیوار رو باش مارو -
 کارت به کار  حاال تا که صددبوریه و شددرف با مرد والله خوب، دختر آخه -

 .داد نمي امونت هم ماه دو بود، ا  دیگه مرد هر. نداشته
 ... میشه چندشم بدتر نگو جور  این شیرین -
 .لیاقت بي. میزدم کتکت فصل یه بود علي جا  اگه من خدا به. مار زهر -
 .میترسم خوب. کن درکم شیرین -
 مگه. دنیاسددت تو شددوهر و زن همه این. بکشدددت میخواد مگه. نداره ترس -

ما یه با فرقي چه شدد یا ؟ عشددوه و ناز قدر این که دارین بق  به هم کم یه م
شحالي  یلم به تو هم ش  یه کرده، رفتار تو دل به  ِسال یک. کن فکر اون خو

 .کن رفتار اون
 ... آخه -

 :گفت حرص با و بزنم حرفمو نگذاشت
شه من که بفهمي میخوا  کي! کوفت و آخه -  زا بهتر رو تو صال  و خیر همی

 به کم یه زندگیت اتفاق هر تو اگه. کن مرور زندگیتو کم یه. میفهمم خودت
 !میرفت مدرسه ات بچه االن بود ، داده گوش من حرف

... غلط من کارها  و بود درست شیرین ها  راهنمایي همیشه. بود اون با حق
 :گفتم بعد و کردم فکر کمي

 هس دو تازه ولي میکنم زندگي علي با من ساله یک. من جا  بذار خودتو تو -
 عقد ماهي چند پسرها دختر همه...  شده شوهرها و زن مثل رفتارمون که روزه
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 د ؟نبو عقد ماه چند مگه خودت. بیاد کنار قضددیه با بتونه دختر که میمونند
 ... نشده هفته یه سر دار  توقع من از حاال
 :گفت چیه دردم بود فهمیده که شیرین. ندادم ادامه دیگه

 بسددپر  خودتو هم بعد بگذار  درمیون علي با مشددکلتو که اینه اش چاره -
 .کنه آماده رو تو طور  چه میدونه اون باش مطمئن...  علي دست

 چي؟ یعني -
 هرخوا دیگه... کن برخورد شوهرت با واقعي زن یه مثل خونه، رفتي که االن -
 لخوشددک براش خودتو...  بریزه خجالتت تا کن دلبر ...  شددد تموم برادر  و

 ... بپوش باز لباسها  و کن آرایش...  کن
 ... پوشم مي شلوارک و تاپ جلوش وقته خیلي که من -
 باید تاپ...  خوره مي خودت درد به میپوشددي تو که شددلوارکي و تاپ اون -

 ... باشه نافي باال باید...  بند  دو نهایتا...  باشه دکلته
 :داد ادامه و خندید ریز ریز

 دامن...  بگیره ب*ا*س*نتو فقط که اینقدر ...  باشه روني باال باید شلوارک -
 راه هک جور همین و باشدده کلوش خیلي اینکه یا...  باشدده تنگ و کوتاه باید هم

 ... بیرون بریزه قلیونت ني پا  و پر اون میر 
 :گفتم و اش کله پس زدم یکي

 ... شد  بشکه دیگه االن...  بود  البته...  خودتي قلیون ني -
 که گفت و گرفتم تماس علي با. خونه برگشتم و زدم حرف ساعتي دو شیرین با
 واستممیخ. داشتم وقت ساعتي چهار سه برگشتنش، تا. برمیگرده ش  ده و نه
 !کنم عمل شیرین نصای  به
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 هم دبع! کشید طول ساعتي دو که کردم درست پلو باقالي شام برا  همه از اول
...  وشیدمپ گردني تو بافتني تاپ یه...  گرفتم دوش. رسیدم خودم وضع سرو به
 جوراب ... مشکي شلوارکم و بود قرمز تاپ...  بود رونم وسط تا که شلوارکي با

 !بود دمپایي و جوراب بین چیز  یه...  کردم پام هم قرمز  روفرشي
ستم آینه جلو  ش شیدم، سورمه کمي. ن . صورتي رژل  و زدم فرمژه و ریمل ک

شتر رو رنگي هیچ ست صورتي از بی شتم دو . .. زدم گونه رژ هم کمي...  ندا
هامو! کردم مي کیف خودم دیدن از خودم و بودم کرده تغییر خیلي  سددداده مو
سیده روز  به نوبت باالخره...  ریختم دورم  وها م راحت بتونه علي که بود ر

 ... ببینه منو
 جلو  و اومدم بیرون اتاق از...  شنیدم رو میشد حیاط وارد که ماشیني صدا 

 االب ها پله از داشت که میشنیدم در پشت از پاهاشو صدا . ایستادم درحیاط
ستاد. میومد  و انداختم پایین سرمو خجالت از. شد باز در بعد لحظه چند و ای

 .دادم فحش شیرین به دلم تو
 رد تو  همونطور. بود دسددتش میوه نایلون تا چند. میدیدم زانوهاشددو تا فقط

 .سمتم اومد و زمین رو  کرد ول رو ها نایلون بعد لحظه چند. بود ایستاده
 جیغ ناخواسددته و شدددم غافلگیر. کرد بلندم و گذاشددت رونم دور دسددتهاشددو

شیدم کوتاهي ستهامو نیفتم، اینکه ترس از. ک  سرم .کردم حلقه گردنش دور د
 خندید. ودب گرفته باال سرشو کنه، نگاهم اینکه برا  علي و بود سرش از باالتر

 :گفت و
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 سونه،میر تو به منو اینجور  تصادف یه میدونستم اگه. من خوشکل دخترک -
 .میکردم تصادف بار صد

 تيناراح با و گذاشتم لبش رو  انگشتمو. شدم ناراحت و لرزید دلم حرفش از
 :گفتم

 .نکنه خدا حرفیه؟ چه این -
شتمو سید انگ ست. کاناپه سمت به رفت و ب*و* ش ش پاش رو  منو و ن . وندن

 .میکشددیدم خجالت اش خیره نگاه از. شددد خیره بهم و ب*و*سددید پیشددونیمو
ستي و کنه رو  زیاده بخواد میترسیدم شتهن آمادگیشو من که بکنه ازم درخوا  دا

شم شکلمو بود، گفته که افتادم شیرین یاد. با صمیم .بذارم درمیون علي با م  ت
 :گفتم خجالت با. بگم بهش بده انجام حرکتي بخواد علي اینکه از قبل گرفتم

 ... علي -
 جونم؟ سارا دلم جان -

 :گفتم کردم بهش نگاهي
 ... ولي دارم دوست رو تو من -

 :گفت و شد نگران قشنگش چشمها 
 چي؟ ولي -
 :گفتم زحمت به
 .ندارم...  َن  آمادگیشو...  االن...  ولي -

 :گفت و شد تبدیل تعج  به چشمهاش تو   ِنگراني
 ندار ؟ چیو آمادگي -
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! هچی دردم میکردم حالیش باید طور  چه. نشددده منظورم متوجه نمیکردم فکر
 :گفتم و گرفتم گاز لبمو. بودم مونده توش بدجور 

 !بشه انجام...  باید که اون...  که اون آمادگي...  که این آمادگي -
 :گفت خنده با و گرفت لبهام از محکمي   ب*و*سه

 یدبا که چیز  از منظورت حاال...  گرفتي لبت از که گاز  اون جا  به این -
 بود؟ چي بشه انجام

 الفگيک با و انداختم پایین سددرمو. بود گرفته حرصددم. نمیفهمید چرا. بابا ا 
 :گفتم

 !!دیگه زناشویي رابطه همون -
 :گفت و خندید غشغش گفتم اینو تا
ستم. چیه منظورت فهمیدم اول همون از -  این از کم یه که بگي خودت میخوا

 !بریزه خجالتت
 :داد ادامه و کشید موهام تو دستي

 هیچ من نخوا  تو تا. شددد  نگران اینقدر که نخواسددتم چیز  تو از که من -
 .ندارم ازت انتظار 

شتر هم کرد خوشحالم هم حرفهاش شو! داد خجالتم بی ست  صورتم طرف دو د
 :گفت و آورد باال سرمو.  گذاشت

 !داره شرط یه ولي -
ستم. ریخت دلم  و دادم تکون سرمو ترس با. بذاره میخواد شرطي چه نمیدون

 :پرسیدم
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 شرطي؟ چه -
 .بخوابیم هم پیش شبها باید بعد به این از -

 :گفتم دلهره با. بذاره شرطي چنین نداشتم انتظارشو. شد گشاد چشمام
 ... نخوام من تا گفتي که تو -

 :گفت و بدم ادامه نذاشت
 من. خوابید کنارهم باید جنسددي رابطه خاطر به فقط مگه. میگم هم هنوز -

 .همین باشي، پیشم میخوام
شو سدر، با ناخواسدته که زد حرفهارو این معصدومانه و مظلومانه قدر اون  حرف

 و گذاشدت لبهام رو  آرومي   ب*و*سدده. کردم قبول شددرطشددو و کردم تایید
 :گفت

 .ممنونم -
 :گفت و زد کمرم به دستي. دادم جواب لبخند با
 بکشي؟ شامو نمیخوا . برد سرم از هوش غذات بو  -

 :گفتم و خندیدم
 .میچینم میزو کني، عوض لباسهاتو تا -

تاقش به رفت علي چال تو و برداشددتم در جلو  از هارو میوه هم من و ا  یخ
 از. آشددپزخونه تو اومد علي گذاشددتم، میز رو  که رو پلو دیس. گذاشددتم
 .کردم تعج  بود پوشیده که لباسهایي

 مونطوره دقیقا. مشکي شلوار با بود، زده باال هاشو آستین که رنگ قرمز پلیور
شیده لباس من که ستین اون فقط. بودم پو  روم هب رو! بود بلند هاش پاچه و ها آ

 :گفت و ایستاد
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 !شدیما ِست هم با خوب -
شق اولین شام سر  عقدمون فیلم تو  جز به. گرفت من دهن جلو  رو غذا قا

 قاشق. بودم خوشحال هم بودم کرده تعج  هم. بود نکرده کار  همچین دیگه
 :گفت آورد، در دهنم از که رو
 . ِتو نوبت حاال -

 غذا قاشددقي. بذارم دهنش غذارو بشددم مجبور من که کرد باز دهنشددو هم بعد
 :گفت که کنم عوض هارو قاشق خواستم و گذاشتم دهنش

 .بخورم غذا خورده، غذا باهاش دخترکم که قاشقي همون با میخوام من -
 :گفت و طرفم گرفت برداشت، میز رو  قاشقي جا داخل از قاشقي هم بعد

 .کن عوض قاشقتو میاد، بدت اگه تو ولي -
 :گفتم و کردم نگاهش. کرد ام شرمنده بدجور  کارش

 .میخورم قاشق همین با -
 با خوردن غذا میفهمیدم حاال. رسددید من به حسددابي خوردنمون، غذا پایان تا

ست چي هر از. چي یعني شوهر شت من دهن اول بخوره میخوا  ساالد،. میذا
 .میخورد خودش بعد میداد من به اول رو همه و دوغ دیگ، ته ماست،

 :گفت شد تموم که غذا
 گيبزر این به دیس و بشددقاب تا دو اینکه جا  به فردا از میشدده اگه...  سددارا -

تایي برا  کوچولو دیس یه بذار ،  غذا ظرف یه از هم با که بذار مون دو
 .بخوریم
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 " کنه آماده رو تو طور  چه میدونه اون"  گفت شددیرین وقتي میفهمیدم حاال
 هب بیشددتر لحظه به لحظه منو کوچیک، کارها  همین با! بود چي منظورش

 .میکرد نزدیک خودش
 و مبود نگران خیلي. میجوشددید سددیروسددرکه مثل دلم. بود رسددیده خواب وقت

 وسددط! فتهبی اتفاق بیفته، اتفاق نباید که اون میترسددیدم همش. داشددتم دلشددوره
سته تخت ش شیده پاهام رو  رو پتو و بودم ن سید، که در دم. بودم ک  باز رد به ر

 :گفت و زد ا  ضربه اتاق
 هست؟ اجازه -

ش گلوم تو عجیبي بغض. نگفتم چیز  و انداختم پایین سرمو فقط  و بود ستهن
 رو مهتابي. بسددت سددرش پشددت رو در و داخل اومد. بزنم حرف نمیذاشددت

 سددمت به که قدمي هر. کرد روشددن رو خواب چراغ جاش، به و کرد خاموش
 .میشد شدیدتر قلبم تپش برمیداشت، تخت
 :گفت و گذاشت ام شونه دور چپشو دست. نشست تخت رو  راستم سمت

 .کنه صبر میتونه هم باز کرده، صبر االن تا که کسي...  نباش نگران -
ست شو د ست شت، ام سینه رو  را  بازوش رو  و داد هلم عق  به آروم گذا

 و پهل به اما علي. سددقف به بودم زده زل و بودم خوابیده پشددت به. خوابوندم
 رأتج. میکرد ام خفه داشت بغض. بود شده خیره من به و بود خوابیده راستش

 .بترکه بغضم میترسیدم. بکشم نفس حتي نمیکردم
 آروم گوشدم کنار. گذاشدت سدرم باال  و کرد جمع گردنم دور از موهامو علي

 :گفت
 .برم من ناراحتي، من بودن قدراز این اگه کرد ؟ بغض چي برا  -



wWw.Roman4u.iR  546 

 

. شددد اشددک خیس صددورتم زود خیلي. کنم رها بغضددمو شددد باعث حرفش
 :گفتم هق هق با و زدم چنگ اشو یقه. بره و شه بلند میخواد کردم احساس

 ... نذار...  تنهام...  علي -
 :گفت و کرد ب*غ*لم. چرخوند خودش سمت به منو

هات بکنم غلط من - مه.بذارم تن ندگي توه  مي. دخترکم باش آروم. مني ز
 .دربیار  منم اشک خوا 
 منفهمید که کردم گریه اونقدر.میکرد نوازش موهامو بزنه، حرفي اینکه بدون

 !شد سپر  ش  اولین راحتي همین به. برد خوابم کي
 قاتا از وسددایلشددو تمام علي. میخوابیدیم هم پیش دیگه بعد به شدد  اون از

تاق به خوابش، گه خودش قول به و آورد من ا تاق، اون دی تاق ا . بود"  ما"  ا
 .میخوابیدیم بعد میزدیم حرف هم با کلي شبها بعضي

شت عادت علي شو که شبي اولین. بخوابه بلوز بدون دا س  رها فک درآورد، لبا
 :گفتم بهش ترس با و آورد هجوم ذهنم به ناجور

 میکني؟ چیکار دار  -
 :گفت جد  خیلي

 .کنم صبر این از بیشتر نمیتونم دیگه -
شت شتم پا که تخت سمت میومد دا ست یه رسیدم، که در دم. فرار به گذا  شود

 سددعي وجود تمام با! کرد قفل درو اش دیگه دسددت با و کرد حلقه کمرم دور
ستش از خودمو میکردم شت ا  فایده اما کنم خالص د  رو  و کرد بلندم. ندا

 .میومد باال زور به نفسم. انداخت بدنم رو  وزنشو تمام. خوابوندم تخت



 547 زمستان داغ

سمو لحظه یک در شید بیرون سرم از لبا شیدم جیغي...  ک ستهامو، دو و ک  د
شتم ام سینه رو  ضربدر  ستهامو تا دو...  گذا ستش یه با د  اال ب و گرفت د

 :گفت آروم و مالیم خیلي و دامنم ِکش به گذاشت اشو دیگه دست. برد سرم
 این پس ،بگیر  جلومو نمیتوني تو بکنم کار  بخوام اگه که بیني مي... سارا -

 هک حاال هم اون. باشدده متنفر ازم عمر یه زنم نمیخوام من...  نترس بیخود قدر
 .سمتم میا  دار  تازه کردن، صبر سال یک از بعد

شوند هم منو و شد بلند روم از. بودم شده گیج. بود برده ماتم  رفتمگ رو پتو. ن
 :گفت و کشید موهام به دستي. نبینه بدنمو که جلوم

...  جدیدت اتاقي هم...  سددابقت   خونه هم...  علي...  منم این...  سددارا -
 میترسي؟ قدرازمن این چرا...  دارم دوستت من سارا

 من...  کن صددبر هم دیگه وقت چند...  کرد  صددبر حاال تا که تو...  علي -
 ... نيک کمکم باید تو... بیام کنار موضوع این با که میکنم تالشمو تمام دارم

 .نمیذار  تو ولي کنم کمکت میخوام من -
 .کردم قبول رو تو شرط که من چیه؟ منظورت -
 نمیذار  حتي تو. موند  من شددرط همون حد در فقط ولي. کرد  قبول آره -

 .بزنم دست بهت من
 :گفتم درموندگي با
 کنم؟ چیکار من بگو تو -
 .کني اعتماد من به میخوام ازت فقط. هیچي -

ید  گفتن برا  حرفي. سددپردم مي علي دسدددت به خودمو شددیرین، قول به با
 :گفت و گرفت دستمو مچ علي. بپوشم که بلوزم سمت بردم دستمو. نداشتم
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 !نه -
 خورد، کمرم به که داغش تن. کرد ب*غ*لم پشددت از و کرد باز دورم از رو پتو

 و دخوابی علي... میشد زیرورو وجودم تو چیز ...  شد حبس ام سینه تو نفس
 :گفت و کشید دومون هر رو  رو پتو... خوابوند خودش با هم منو

 .شوهرت برابر در نه اما. خوبه خجالت -
 .هزندگیمون مزاحم خجالت این که بگه بهم طور  چه نمیدونست دیگه بیچاره

 ایش خواسددته هیچ با دیگه. کردم اعتماد بهش و کردم عمل علي خواسددته به
 بود، خجالت از پر برام اولش ا  خواسددته هر که چند هر. نمیکردم مخالفت

 .میشد عاد  برام کم کم اما
 ودب انداخته نذر    سفره تصادف، اون تو موندنمون سالم خاطر به علي مادر
سایه شد، که غروب...  شون هم  مردها کم کم...  موندیم خودمون و رفتن ها
 و محمود و فاطمه جا ...  باشیم هم دور رو شام بود قرار...  رسیدن راه از هم

 :گفت مي مدام خانوم سلیمه و بود خالي زهرا
 ... خالیه هام بچه جا  -

 ادمد دست سهیل با...  استقبالشون در دم رفتم...  رسیدن هم با سهیل و علي
 :گفت و کرد روب*و*سي باهام سهیل و
 ... نشد که حیف...  شیما راحت شرت از بود نزدیک -

 :گفت و کرد ب*غ*ل و کشید بیرون سهیل آ*غ*و*ش از منو علي
 بزني؟ حرف جور  این دخترکم با میاد دلت...  سهیل؟ آقا داشتیم -

 :گفت و خندید سهیل
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 تغار  ته خاطر به بود که مجرد...  بده شانس خدا...  کرد  لوسش قدر چه -
 که هم ما خر...  کني مي لوسش شما که هم حاال...  کردن مي لوسش بودنش

 ...نداشت دم گي کّره از
 چشددمهامو و گرفتم گاز لبمو...  ب*و*سددید منو پیشددوني علي و خندیدن همه

 ليع دفعه یه...  نکنه کارهارو این بقیه جلو بگم بهش مثال که کردم درشدددت
 :گفت تعج  با و باال پرید ابروهاش و شد گرد چشمهاش

 مطمئني؟...  اینجا؟؟؟...  سارا -
 : گفتم و دادم تکون سر وحشت با
 ... نبود این منظورم...  نه نه -

 اروم داشددتن همه تقریبا...  کردم دنبال نگاهشددو منم و کرد بقیه به نگاهي علي
 :گفت خنده با علي...  کردن مي نگاه

 ... گردیم برمي االن ببخشید -
 فتمر مي دنبالش که همونطور...  خودش سددابق اتاق تو  برد و گرفت دسددتمو
شمم ست که ضحي به افتاد چ ستاده بیژن کنار سینه به د  برام ندهخ با و بود ای

خت باال ابرو ندا گاهش هم بیژن!! می  ابرو و چشددم علي برا  و بود علي به ن
 !! میومد

سیدیم، که اتاق به سبوندم و کرد قفل درو ر س تو بازوهامو...  دیوار به چ  تشد
شو گرفت سر شد قلقلکم...  کرد فرو گردنم تو  و  مي ام شونه به سرمو و می

سبوندم شید سرم از شالمو...  چ شم سمت رفت لبهاش و ک  تنم تمام...  گو
 مي...  میشدددم دیوونه خورد مي گوشددم به که نفسددهاش...  میشددد مورمور
 علي نبی...  گرفت دستهاش بین محکم سرمو ولي بکشم عق  سرمو خواستم
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شتم هم فرار  راه هیچ و بودم افتاده گیر دیوار و شتم عجیبي حال...  ندا .. . دا
 ... گرم لحظه یه میشد سردم لحظه یه...  بردم مي لذت هم میشد قلقلکم هم

ست مي کي تا بود نخورده اتاق در به ضربه چند اگه دونم نمي !! بده ادامه خوا
 لندب خنده صدا  کرد، باز که درو...  داد دستم شالمو و گرفت فاصله ازم علي
 نمي فکر...  بودن در پشت شیرین و ضحي کردم، نگاه در به تعج  با...  شد

شه دعوت هم شیرین کردم  با علي...  ریز  ِکددددرم بودن اومده نامردها...  با
 و رس و جیغ با شیرین، و ضحي...  رفت بیرون اتاق از و داد تکون سر  خنده
 ... کردن شلوغ و خندیدن به کردن شروع و اتاق تو پریدن صدا

 :گفت و گذاشت شکمم رو  دستشو ا  مسخره حالت با شیرین
 ... بشه قلمبه خودمم مال مثل زود  به قراره که بینم مي -

 :گفتم چندش با و زدم پس دستشو
 ... چندشه همش حرفهات که شیرین نمیر  َاه -

 :گفت و زد پشتم به دستي ضحي
 ... تلخه حقیقت خوب میشي دلخور چرا جون سارا -

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 د ؟ش در به راه از و داشتي برخاست و نشست شیرین این با نکنه...  ضحي -

 :گفت و داد تکون سرشو خنده با ضحي
 رینشی کنار در سال همه این که گفت آفرین بهت باید واقعا...  همینه دقیقا -

 ... موند  پاک
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 دسددتي فوتبال...  بیرون بریم اتاق از شددد باعث مردها صدددا  و سددر صدددا 
 بودن نشسته دورش همه و بود سالن وسط بزرگي

 بیژن و ليع...  کردیم تماشا رو جالبشون باز  و نشستیم بقیه کنار رفتیم هم ما
...  دبو افتاده راه قرمز و آبي جنگ...  آبي هم سددبحان و سددینا و بودن قرمز تیم

 ... واقعیه باز  انگار که خوندن مي ُکر  هم برا  چنان
نا ند فرفره عین خورد مي که ا  دسددتگیره هر به دسددتش سددی ند و ت  مي ت

صال...  چرخوندش شت کار هم ا ست توپ که ندا  بیژن و علي چي هر! کجا
 این با هم عاقبت...  رفت نمي گوشددش به خطاسددت کار این که زدن مي غر

 خورد مي حرص سبحان و خندیدم مي همه ما...  زد خودشون به گل یه کارش
... 

 دستشو دروازه، تو بره توپ بود نزدیک که بار یه و کرد مي مراقبت دروازه از بیژن
شت ستي فوتبال زیر گذا  کرد، یداپ که شیبي خاطر به کرد، بلندش زمین از و د

 در دادش سددبحان...  سددبحان   دورازه تو افتاد صدداف و عق  برگشددت توپ
 !کرد اخراج بیژنو باید گفت مي و بود اومده
 :خوند مي شعر مدام و کرد مي هدایت رو حمله خط علي

 بود برنده آبي به قرمز که/نود در پور فردوسي گفت خوش چه -
 :میداد جوابشو جور  این طرف اون از سینا

 دارند دوست دریا رنگ همیشه/وارند کوه آبي داران طرف -
 :گفت و خنده زیر زد پقي بیژن

 بود غران شیر دل تا شش ز/  بود قرمز که هر بود توانا -
 :گفت چرخوند مي هیجان با هارو دسته که طور همون سبحان
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 اند خیال بي قومي ز میداني که/ اند زوال در قرمز طرفداران -
 غجی و کردن مي تشددویقش طرفداراهاش زد، مي گل طرفین از یکي که بار هر
شیدن مي  فطر سیما و شیرین و بودیم بیژن و علي طرفدار ضحي و من...  ک

 مي و آوردیم مي در اصول و ادا هم برا  مدام هم تا چهار ما...  سبحان و سینا
شه هم مادرهامون و پدر...  خندیدم سته ا  گو ش شامون خنده با و بودن ن  تما

 ... کردن مي
 يم صدا و سر و بودن گرفته دستشون چیز یه کدوم هر آرمان و سهیل و مازیار
 ذاشتهگ دهنش تو قیف یه سهیل...  کوبید مي کاسه ته قاشق با مازیار...  کردن

 و آبي گلها  که سددفید بالشددي رو یه هم آرمان!! ... زد مي شددیپور مثال و بود
 !!میداد تاب پرچم جا  به و بود گرفته دستش داشت، صورتي

 مي مکزیکي موج و بودن گرفته رو همدیگه دسددتها  هم آمنه و ژاله و مهناز
 کرده شددلوغ حسددابي و دویدن مي هم دنبال داد و جیغ با هم ها بچه...  رفتن
 قادقی...  رسید نمي صدا به صدا که بود خونه تو  صدا و سر اونقدر...  بودن
 ... ورزشگاه مثل بود شده

 سک هیچ!! شدددن برنده کدوم نفهمیدیم)!( گیر نفس   نیمه دو از بعد باالخره
 !بشماره هارو گل تعداد که نبوده حواسش

 :گفت خنده با علي داشتم مي بر دیگ ته داشتم وقتي خوردن، شام موقع
 نشد ؟ له پا و دست زیر دیگ ته سر دیگه که دفعه این -

 :گفتم و خندیدم
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...  ام کاره همه من و پدرشددوهرمه   خونه دیگه اینجا...  خداروشددکر نه -
 ... بکنه بهم چپ نگاه مادرشوهرم جلو نداشت جرئت کسي
ها  با علي نده و مهربون چشددم گاهم مالیمي   خ ج  با...  کرد مي ن  تع
 :گفتم

 کني؟ مي نگاه جور  این چرا -
 ... مادرشوهر و پدرشوهر بود  نگفته مادرم و پدر به حاال تا چون -

گاه که حرفي متوجه تازه  که بود جال  خودمم برا ...  شدددم بودم زده ناخودآ
 !دادم رویه تغییر اینقدر دفعه یه طور چه
 اکپ زبونم با رو لبم نمونه، چرب دورلبم اینکه برا  و زدم گاز  رو دیگ ته

 :گفت و کرد مالیمي اخم علي...  گرفتم دندون به پایینمو ل  و کردم
 برات؟ بخارونم...  خاره؟ مي لبت -

 با...  اتاق وت ببره بگیره دستمو سفره سر نبود بعید ازش...  بود شده شیطون باز
 :گفتم و کردم نگاهش التماس

 ... خونه واسه بذار...  نبود حواسم...  علي وا  -
 :گفت و داد تکون سر  علي

ساب حاال...  خوره مي بهش سود دقیقه یک هر ازا  به االن از -  چند کن ح
 ! خونه بریم تا مونده دیگه دقیقه

 :گفتم و کردم نگاهش گرد چشمها  با
سیم تا...  نیمه و نه ساعت تازه...  علي...  وا  -  مي...  شده دوازده خونه بر

 ؟ دقیقه چند یعني دوني
 :گفت آرومي صدا  با و انداخت باال ابرویي علي
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 ... ب*و*سه تا پنجاه و صد میشه...  ب*و*سه...  نه دقیقه -
 :گفتم خنده با...  ریخت هر  دلم

 کني؟ بندیش قسط نمیشه -
 ... خوام مي امش  همین اشو همه...  نمیشه نوچ -

 :گفتم و بردم گوشش کنار سرمو...  بود شده داغ لپهام
 ... برام مونه نمي ل  دیگه که جور  این -

 :گفت و خندید موذیانه علي
 لبهاته؟ سهم تا پنجاه و صد   همه گفته کي حاال -

 :گفت و خندید علي...  شده سرخ سرخ صورتم کردم مي احساس
 شددد  قرمز  لپ...  دراومدن حموم از تازه که ها بچه دختر مثل شددد  باز -

... 
 : کرد اعالم گوشم کنار ساعتو بار ده علي خونه، بریم که موقعي تا
ست شده االن ،تا دقیقه پنجاه و نه - ...  ات پنج و چهل شده ، ربع و ده...  تا بی

 ... تا نود یعني ، شده یازده ساعت دخترک
 قدراین چرا علي بفهمن که مردن مي فضولي از داشتن سیما و ضحي و شیرین

شم دم سي هر!! کنه مي اعالم رو ساعت گو ست مي که ک  بره و شه بلند خوا
 :گفت مي و داشت مي نگهش اصرار با علي اش، خونه

 ... برین؟ خواین مي زود اینقدر چرا همیم، دور ش  یه -
شم شیطنت با و کرد مي نگاه منو مدام و  مي!! ... خندید مي و میومد ابرو و چ

 االخرهب...  بشدده بیشددتر تعدادش و خونه برسددیم دیرتر که بده ِلفتش خواسددت
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 و ت گذاشتم پامو اینکه محض به...  خونه رسیدیم که بود ربع و دوازده ساعت
سي از...  شدم معلق هوا تو سالن، شیدم جیغي تر شو یقه و ک ...  زدم چنگ ا

 :گفت و خندید...  بود کرده بلندم دست رو 
صت و صد...  بنداز ساعت به نگاه یه...  آوردم گیرت باالخره -  ات پنج و ش

 ... خوام مي االن همین طلبمو...  بدهکار  ب*و*سه
 مي که همونطور...  شددد مانع علي لبها  که بزنم حرفي خواسددتم و خندیدم

 هر و آورد مي در هامو لباس دونه دونه...  خواب اتاق سمت بردم ب*و*سیدم
 ... کرد مي بارونش ب*و*سه میشد معلوم که بدنم از قسمتي
 ونا از بعد دیگه و بود صب  دو حدود افتاد، ساعت به نگاهم که بار  آخرین

 ... خوابیدیم کي نفهمیدم
 رو  موهام و بود علي   برهنه   سینه رو سرم شدم، بیدار خواب از که صب 

ستش...  بود شده بخش بدنش  منگاه لبخند با و خورد مي تاب موهام تو  د
 :گفتم وحشت با و پریدم جا از دفعه یه...  کرد مي

 ؟ چنده ساعت...  کار سر بریم باید...  شد دیرمون...  علي واااا  -
 :گفت و گذاشت اش سینه رو  سرمو دوباره و کشید دستمو

 ... است جمعه امروز...  پرت حواس دخترک بخواب بگیر -
 :گفتم و گذاشتم اش سینه رو  سرمو و کشیدم آسودگي سر از نفسي

 ؟ نمیر  مادربزرگ دیدن -
 بیا ؟ دار  دوست...  میرم چرا -
 ... حتما آره -

 :تگف و کرد اخمي علي...  پیچیدم دورم رو پتو و نشستم جام سر بعد کمي
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 ... ببینم کن صبر لحظه یه -
 :گفتم و کردم نگاهش تعج  با
 شده؟ چي -

 :گفت ناراحتي با و کرد جمع گردنم دور از موهامو
 شده؟ کبود چرا گردنت -

...  انداخت هام شددونه سددر به نگاهي و آورد پایین هام شددونه رو  از رو پتو
 :گفت و شد تر عمیق اخمش

 شد ؟ جور  این چرا تو -
 :گفتم و انداختم خودم به نگاهي

 شدم؟ جور  چه مگه -
 :گفت و انداخت پایین سرشو شرمندگي با
 اینقدر پوسددتت کردم نمي فکر...  نبود حواسددم اصددال...  سددارا ام شددرمنده -

 ... باشه حساس
 زا بودم، داشددته نگه دورم رو پتو که همونطور...  بود کرده نگرانم حرفهاش با

 ند بل هین افتاد، خودم به چشددمم تا...  آینه جلو  رفتم و اومدم پایین تخت
شیدم شت!! بود شده کبود هام شونه و گردنم جا  چند...  ک  و کردم علي به پ

 هم دیگه جا  چند...  ببینم رو بدنم ها  قسددمت   بقیه تا کردم باز رو پتو
 ام ندهخ!! بودم شده بنفش گلي گُـدددددل با سفید   پارچه مثل...  بود شده کبود

 علي...  خنده زیر زدم غش غش و شددد شدددیدتر ام خنده کم کم...  بود گرفته
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 ندهخ به هم اون کم کم و آورد باال سرشو بود، پایین سرش شرمندگي با که هم
 :گفتم پوشیدم مي لباس که طور همون و نشستم تخت رو ...  افتاد

 ... کن بندیش قسط گفتم که من -
 ... بشه کبود زود اینقدر کردم نمي فکرشو کن باور -
 و اشهب چشم تو که نیست جایي اینه به خوبیش...  خیال بي...  نداره اشکال -
 ... امه گرسنه بدجور  که بخوریم صبحونه بریم...  ببینه کسي وقت یه

 مي هم با که بود بار اولین...  مادربزرگ دیدن رفتیم تایي دو صددبحونه از بعد
 :گفت خنده با و کرد تعج  هم با تا دو ما دیدن از زندایي و رفتیم

ج  چه - ما ع مدین هم با تا دو شدد قت کدومتون هر قبال...  او قات و  مال
 ... رسیده؟ عمومي ها  مالقات به نوبت حاال...  گرفتین مي خصوصي

 :گفت و خندید علي
 جلسدده تو هم با باید دومون هر بعد به این از گفته مشدداورمون...  دیگه آره -

 .... باشیم داشته حضور
 :گفتم و خندیدم

 میاره؟ منو اسم هنوز مادربزرگ -
 :گفت و زد کجي لبخند

 يم کنم فکر...  ؟ کجاست راحله شوهر میگه فقط جدیدا...  بگم چي والله -
 ... بذاره خصوصي جلسه راحله واسه خواد
 یشقدیم رادیو  با و بود نشددسددته ویلچرش رو ...  مادربزرگ اتاق به رفتیم

 :گفت و کرد ب*غ*لش و شد خم علي...  رفت مي کلنجار
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 جوراب سددوراخ اندازه برات دلم...  طوره؟ چه حالت...  برفي گیس سددالم -
 ... بود شده مورچه

 :گفت و خندید غش غش مادربزرگ
 شیطون؟ هستي کي تو -

 :گفت بشه ناراحت اینکه بدون علي
 حاال که کوچولو علي...  میده حرصدددت خیلي که هموني...  معلومه خ  -

 خوند ؟ مي برام رو کوچولو علي شعر قدیما یادته...  شده بزرگ
 :گفت و کشید علي سر به دستي مادربزرگ

 خوبه؟ سارا -
 :گفتم و ب*و*سیدم دستشو و جلو رفتم...  شکفت گلم از گل

 یادتونه؟ منو...  سارام من...  مادربزرگ سالم -
 :گفت بعد دقیقه چند...  نگفت چیز  و زد لبخند فقط

 ندارین؟ بچه -
 :گفت خنده با علي

 نکن عجله زیاد ولي رسدده مي هم بچه به نوبت...  مادربزرگ راحت خیالت -
... 

شیدم خجالت ستمو علي دفعه یه...  گرفتم گاز لبمو و ک  شوندک منو و گرفت د
 چند... گذاشددت لبهام رو  لبهاشددو ناگهاني خیلي...  مادربزرگ سددر پشددت
 :گفت گوشم در آروم و برد عق  سرشو بعد لحظه
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 اشیمب خونه تو چه...  همینه جوابش کني تکرار کارو این وقت هر باشه یادت -
 باهات کار  سددفره سددر کردم رحمت خیلي هم دیشدد ...  دیگه جا  هر چه

 !نداشتم
 ... مادربزرگ سراغ رفت خنده با علي و بودم مونده واج و هاج
??? 

 علي ولدت روز اون. افتاد بودم، منتظرش و بیفته بعد ماه دو بود قرار که اتفاقي
ته مرخصددي. بود  هم هامونو خانواده. بذارم تموم سددنگ براش که بودم گرف

 .کردم گل دسته مثل رو خونه.  بودم کرده دعوت
 بر عالوه. داره دوسدددت زیاد  ِ انار رب با فسددنجون که بودم شددنیده فاطمه از

 از ات چند. کردم تزیین ساالدهارو. بودم کرده درست هم سبز  قرمه فسنجون،
 ها  گل. گذاشتم ها میوه رو  و کردم تزیین گل شکل به هارو پرتقال و سی 

. گذاشددتم میز رو  و گلدون تو  گذاشددتم هارو زنبق. خریدم هم زنبق و ُرز
 !کردم قایم کمد داخل ظرفي تو  و کردم پرپر بودم، خریده که ُرزهایي
 دبو قرار. بودم داده سددفارش هم کیک براش. بود تاپ ل  یه تولدش کادو 

 قعمو خواستم مي. اومدن مهمونا که بود نیم و سه ساعت. بیاره خودش با سینا
 رو  چیدیم کادوهارو و بودن خریده کادو براش همه. باشددن همه علي اومدن

 .میز
شیده بود آورده برام علي که رنگ شیر  شلوار و کت شک شال...  بودم پو  يم

 رو  د،بو داده بهم تولدم برا  علي که کوارتز  و طال گردنبند و بودم پوشددیده
شش و ا  نقره رنگ. پوشیدم شال شکي شال رو  بنف  ردهک پیدا جلوه خیلي م

 ... کردم هم مالیمي آرایش...  کردم پام هم رو مشکي ها  صندل...  بود
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 ماشینش علي...  شد وربع چهار ساعت باالخره. بودیم علي اومدن منتظر همه
 : زدنم صدا به کرد شروع حیاط تو  از و کرد پارک حیاط تو  رو
 دخترکم؟ کجایي...  جونم سارا -

 .پایین انداختم سددرمو و کشددیدم خجالت. زدن لبخند و کردن نگاه من به همه
 :گفتیم هم با همه. خورد جا دید مارو   همه که همین و کرد باز درو علي

 .مبارک تولدت -
 بالدن نگاهش با. زد لبخند وجودش تمام با بود، شده زده ذوق حسابي که علي

شت مي من شم همه. کردم سالم و جلو رفتم. گ  مي نگاه مارو و بودن شده چ
 و شردف صمیمانه دستمو. گرفتم دستشو. کرد دراز طرفم به دستشو علي.کردن
 :گفت

 .ممنونم -
سه و میکرد ب*غ*لم حسدابي بودیم، تنها اگر که بود معلوم نگاهش از  ب*و*

 !میکرد بارونم
 :گفت خنده با بیژن و شد بلند آهنگ صدا 

 ... وسط بپرین...  شماست خدمت در جي د  بیژن -
 تو تولد فصل زم*س*تون

 تو خاطر به فقط خونم مي
 نداره آروم دیگه من دل
 نداره راهي دیگه خواسته رو تو

 پارسال مثل باز تولدت ش 
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 سال هر مثل قراریم بي قرارم بي
 یار تو به هدیه سرخ گل هزارون
 بار این شده بارون ستاره آسمون

... 
...  ر*ق*صددیدن مي هم مردها و زدیم مي دسددت و خوندیم مي آهنگ با همه
 ... رسید کادوها و کیک به نوبت باالخره پایکوبي و ر*ق*ص کلي از بعد

ما هاعکس دادن موقع سددی فت مي کادو  مي عکس هم با خانوادگي و گر
 محبت با. شدددد باز من کادو  همه از آخر و شدددد باز کادوها همه. انداختیم
 :گفتم و کردم نگاهش

 .مونده دیگه ماه دو گفتم، بهت جنگل تو  یادته -
 .یادمه آره -
سفند نوزدهم. بودم روز این منتظر... شد تموم ماه دو امروز - ... تولدت روز ا

 مبارک تولدت
  ل علي. شددد معلوم تاپ ل  کیف و شددد باز کادو. کرد بهم محبتي پر نگاه
 و کنه کنترل خودشددو نتونسددت دیگه علي. زدند دسددت همه و درآورد رو تاپ

 اضافه زدن دست صدا  به هم سوت و جیغ صدا . کرد ب*غ*لم همه جلو 
 :گفتم گوشش کنار...  شد

 .دارم برات هم دیگه هدیه یه -
 ؟ ا  هدیه چه -
 .گم مي بهت وقتش به -
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 گاز لبهامو عمدا و کردم نثارش چشددمکي...  اومدم بیرون آ*غ*و*شددش از
 ... خندیدم غش غش هوا، تو رفت ابروهاش و شد گرد که چشمهاش! گرفتم
 خوشحال حسابي علي شام سر. شدیم شام کارها  مشغول و بود شده ش 

شتر دید، مي که غذاهارو تزیینات از کدوم هر. بود  اهنگ و شد مي خوشحال بی
 .بود من به مدام هاش

 مهمون کم کم. نبود بند پاش رو  علي. بودن ما   خونه همه دوازده ساعت تا
 رو ليع شوهرش، با که بودم سپرده شیرین به. بود شیرین نفر آخرین. رفتن ها
طل در دم یه بتونم من تا کنن مع ماده امو هد  با و بسددتم رو راهرو در. کنم آ

 .اتاقمون طرف رفتم سرعت
 ختمری و کردم شونه موهامو...  کردم تمدید رو آرایشم و آرایش میز پا  نشستم

 دکلته   باالتنه...  کردم تنم بود آورده برام علي که رنگي یاسددي لباس...  دورم
 ... کلوش و کوتاه دامن و

 فتمر و برداشتم بودم، کرده قایم کمد تو  که هارو گلبرگ ظرف شدم، که آماده
شت  هم دبع. کردم پر رز ها  گلبرگ با خوابمونو اتاق تو  تا در دم از...  در پ

 مونقرار طبق...  بود آماده چیز همه دیگه!  تخت رو  ریختم هارو گلبرگ بقیه
شي به  و کرد خداحافظي بعد لحظه چند هم شیرین. زدم زنگ تک شیرین گو

 .رفت
 جاش، به و کردم خاموش رو اتاق چراغ شددنیدم، که درو شدددن بسددته صدددا 

 .کردم روشن خوابو چراغ
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 گلبرگ هب چشمش. ایستادم بود، اتاقمون رو  روبه که علي سابق اتاق تو رفتم
تاد، که ها ند. برد ماتش اف مد ها گلبرگ طول در آروم قدم چ عد. او  با هم ب

 تو یدد وقتي. ایستادم سرش پشت رفتم. ایستاد خوابمون اتاق دم اومد سرعت
 :گفت آروم نیستم اتاق

 کجایي؟ دخترکم...  من دل عزیز...  سارا -
ستمو شتم د شت. اش شونه رو  گذا  اورب دید مي که چیز . کرد نگاهم و برگ

 و تگذاش ام شونه رو  دستشو یه...  کرد برانداز پامو تا سر بار چند. کرد نمي
با بردم جلوتر صددورتمو! کرد لمس گردنمو اش دیگه دسدددت با  وجود تمام و

 ردک بلندم دست رو  انداخت، پام تا سر به مشتاقي نگاه علي. ب*و*سیدمش
 :گفت خنده با و
 !بد ؟ بهم رختخواب تو قراره اتو، دیگه هدیه اون نکنه -

 :گفتم و انداختم پایین سرمو
 .دیوونه -

 :گفت و داد سر بلند  قهقهه
 .شد تموم انتظار باالخره پس -

 ... خوابوند تخت رو  و خواب اتاق به بردم
 تو ددر و کشید مي تیر کمرم خوردم، مي که تکوني هر...  کرد مي درد تنم تمام
 خواب از علي...  اومد در آخم که بزنم غلت خواسددتم...  میشدددد پخش تنم

 :گفت نگراني با و پرید
 دکتر؟ بریم خوا  مي...  دار ؟ درد...  دلم؟ عزیز شده چي -
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 ساعت به نگاهي و برگردوندم صورتمو...  کشیدم مي خجالت ازش بدجور 
 تو  و چرخوندم علي سددمت سددرمو حال بي...  بود صددب  چهار انداختم،

 :گفت ناراحتي با و کرد ب*غ*لم محکم...  خزیدم آ*غ*و*شش
 شد ؟ اذیت...  سارا -

شتر سرمو شد روم...  کردم فرو اش سینه تو بی ...  زنمب حرف کلمه یه حتي نمی
 که همونطور...  میشدددد کوفتش خوشددیش علي قطعا زدم نمي حرف اگه ولي
 :گفتم بود دستهاش و سینه بین سرم

 ... کنه مي درد کمرم کم یه...  فقط...  نه -
...  شددد بلند جاش از بعد کمي...  داد ماسدداژش و کمرم سددمت رفت دسددتش
 :گفت و پوشید لباسشو

 ... میام االن -
شت سیني یه با بعد دقیقه چند سکن قرص یه و آب لیوان یه...  برگ  بود وشت م
 !!خرما از بشقابي و پسته و بادوم و گردو از پر کاسه یه اضافه به... 

 :گفتم علي به خجالت با... بشینم تخت رو  کرد کمکم
 بگیرم؟ دوش برم اول میشه -
 :گفت مالیمت و مهربوني با
 ... کن صبر لحظه یه...  عزیزم باشه -
 *لمب*غ و پیچید دورم رو مالفه...  برگشددت ا  مالفه با و رفت بیرون اتاق از

 ... کرد
 :گفتم تعج  با...  بود راهرو تو  که حمومي به بردم
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 اینجا؟ چرا -
 :گفت و زد لبخند 

...  نباش نگران...  تر  راحت طرف این...  میشي اذیت هست وان اونطرف -
 ... میارم برات صابونتم و لیف و شامپو

 لوسای با زود خیلي...  رفت و نشوند بود حموم تو  که ا  پایه چهار رو  منو
 و کردم نگاهش چپ چپ...  برگشددت خودش و من حمام   حوله و حمومم

 :گفتم
 آورد ؟ چرا خودتو   حوله -

 :گفت شیطنت با و انداخت باال ابرویي
 ... بریم هم با باید دیگه االن از بر ؟ حموم تنهایي میذارم کرد  فکر -
 :گفتم و کردم نگاهش درموندگي با
 ... نمیشه روم...  من آخه...  علي -

 :گفت و کشید لپمو
 ... ندیدمت حاال تا انگار نمیشه روم میگي جور  یه -
 ... کن خاموش المپو حداقل پس...  بوده تاریکي تو همیشه خ  -

 :گفت و گذاشت لبم رو  ا  ب*و*سه علي
به...  دلم عزیز چشددم -  اینجارو نورش ذره یه هسدددت برق چراغ تیر این خو

 ... کنه روشن
 انداخت لباسي سبد تو  و کشید بیرون تنش از لباسهاشو و کرد خاموش المپو

 تمودس...  سمتم اومد...  کرد تنظیم رو سردیش و گرم و کرد باز رو آب شیر... 
 از ور مالفه...  هم تو رفت هام اخم و پیچید تنم تو درد...  کرد بلندم و گرفت
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 میداد ماسدداژ کمرمو دوش زیر...  دوش سددمت برم کرد کمکم و کرد باز دورم
... 
...  گذاشدددت جلوم هارو خوردني سددیني علي...  اومدیم بیرون که حموم از

سته سته و بادوم و گردو جاش به و آورد مي در خرمارو   ه شت پ  دونه و میذا
 و خوردم آب با رو مسددکن قرص خوردم، که تا چند...  میذاشددت دهنم دونه

 ... خوابیدیم
 : شنیدم مي رو مهربونش صدا ...  شدم بیدار علي دست ها  تکون با
شو...  دیگه شو بلند -  دهآما صبحونه برات هم...  کرده چه شوهرت ببین پا

 ... کرده رد مرخصي جفتمون برا  هم کرده
 :گفتم آلود  خواب صدا  با...  شدم هوشیار اومد که مرخصي اسم

 چنده؟ ساعت -
 ... ربع و ده -

 تا کرد مکمک و گذاشت کمرم پشت دستشو علي...  بشینم تا کردم بلند سرمو
 :گفتم و زدم لبخند...  ببینمش بهتر تا مالیدم چشمهامو...  شم بلند

 ... خیر به صب ...  سالم -
 :گفت خوشحالي با و کرد قشنگي   خنده

 "... همسرکم" بخیر هم تو صب ...  ات نشسته ماه رو  به سالم -
شم شنگي   واژه چه...  شد شل نی سرش دیگه حاال...  ق ...  بودم شده هم
 !!نبودم دخترک دیگه

 :گفتم و زدم بینیش به انگشتي
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 ... دیوونه -
 لمد صبحونه دیدن با...  بود توش چي همه...  افتاد صبحونه سیني به نگاهم

 علي...  شددده پز آب ها  مرغ تخم جون به افتادم همه از اول و رفت ضددعف
 علي صددبحونه از بعد و خوردم رو صددبحونه ولع با...  کرد مي همراهیم هم

 :گفت
 ... دکتر بریم شو آماده -
 چي؟ برا  دکتر -

 :گفت و خاروند گردنشو
 بریم؟ نباید مگه -
 نرفت بین از دردم دیگه روز سددده دو تا اگه...  بهترم...  خواد نمي...  بابا نه -

 ... خوبه حالم که فعال...  میریم اونوقت
 :گفت و گذاشت ام گونه رو  ا  ب*و*سه...  زد گوشم پشت موهامو

 ... همسرکم دارم دوست خیلي -
 « بیستم فصل »

 پشت آشپزخونه تو...  کرده پر رو خونه تمام علي و محمد باز  و خنده صدا 
ستم میز ش سرو و پدر باز  کنم، مي پاک سبز  که همونطور و ن شا پ  يم تما
 برابر دو محمد اومدن با زندگیمون شیریني...  شده سالش دو محمد...  کنم
 ... شده
 !!نمیره یادم کرد هدیه بهم رو محمد ، علي که شبي وقت هیچ

 تلویزیون جلو  کاناپه رو  بود، خسددته خیلي که علي خوردیم، که رو شددام
 کنار  مبل رو  شددسددتم، که ظرفهارو...  برد خوابش زود خیلي و کشددید دراز
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شستم علي شن کمي صدا  با رو تلویزیون و ن ستم نمي...  کردم رو  ليع خوا
 همچنان علي و کردم نگاه سددریال و فیلم کمي یازده سدداعت تا...  بشدده بیدار
 .بود گذاشته چشماش رو  ودستشو بود خواب کاناپه رو 

 تنش تو خستگي و میشد کوفته بدنش حتما میخوابید، صب  تا همونطور  اگر
شه اذیت که کنم بیدارش طور  چه دونستم نمي.میموند  شستهن کاناپه کنار. ن

 .کردم مي نگاهش و بودم
 جال  يروشدد به که بود موقعیت بهترین. کرد تکیه کاناپه پشددتي به و زد غلت

 !!کنم بیدارش
 زحمت به و بود کم جام...  کشددیدم دراز کاناپه رو  کنارش آروم و شدددم بلند

شته نگه خودمو ستمو... نیفتم که بودم دا  رو  ولبهام و کردم فرو موهاش بین د
شتم لبهاش شو. گذا شما شده هوشیار کامال هنوز. کرد باز کمي چ  کرف و بود ن

ست و زد غلت. خودمونیم تخت رو  کرد شو خوا  که بذاره ام سینه رو  سر
 علي وزن. زمین رو  افتادیم کاناپه از هم با دومون هر و خورد هم به تعادلم

شتم و کمر. من رو  افتاد هم سابي پ شک و گرفت درد ح شمام تو  ا  جمع چ
 .شد

 :گفت دستپاچگي با و شد بلند روم از علي
 ُمرد؟ -
 مرد؟ چي -
 !بچه -
 بچه؟ کدوم -
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 !شکمته تو که همون -
 ام؟ حامله من مگه -
 نیستي؟ -
 !نه که معلومه -

 :گفت و خندید کشید، موهاش به دستي
 همچین که باره سددومین این! ا  حامله تو دیدم خواب. دیدما خوابي عج  -

 .بینم مي خوابي
شت انگار. کرد نگاهم خیره طور همون لحظه چند  .کرد مي فکر خوابش به دا
 :گفت و کاناپه رو  گذاشتم زمین رو  از. شد جمع حواسش دفعه یه بعد

 .دکتر بریم کنه مي درد جاییت اگر نشد؟ چیزیت خوبه؟ حالت -
 .شه مي خوب خودش دید، ضرب کم یه پشتم. نیست مهم نه -
 .ببینم بذار -

 :پرسیدم. نه یا شده چیز  ببینه که زد باال لباسمو علي و برگشتم
 شده؟ قرمز -
 .کم یه -

 :گفت و گذاشت بود دیده ضرب که جایي رو  دستشو
 گیره؟ مي درد -
 .نه -
 ... نیست خاصي چیز شکر خدارو پس خوب -

ستم سمو خوا شت علي اما بیارم پایین لبا سمو! نگذا  و شیدک بیرون تنم از لبا
 :گفت و برد خواب اتاق به ب*و*سیدم مي که طور همون و کرد ب*غ*لم
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 ... بشه تعبیر خوابم قراره دیگه امش  -
 مدام اشتمد که ترسي خاطر به من و بودیم رسیده توافق به بچه سر علي با قبال

ست به خودمو دیگه ش  اون ولي کردم مي فردا و امروز  علي و سپردم علي د
 !!کرد هدیه بهم رو محمد هم

...  رفته علي به بیشددتر اش چهره...  کنم مي نگاه محمد به لبخند و آرامش با
 ... شده عسلي دومون هر مثل هم چشمهاش

 ن،شددیری کوچولو  پسددر...  لیالي و لیال...  دارن دختر تا دو حاال لعیا و پرهام
سمش سه بچه دونه یه همین میگه شیرین ...  ِآرش ا شتش هفت وا سه پ . .. ب
 جال  و...  بارداره ماهه هشت ضحي حاال و کردن عروسي هم بیژن و ضحي

 !!پسر و دختر دوقلو  هم اون...  دوقلوان هاش بچه که اینجاست
ست از غم...  رفت دنیا از پیش سال سه مادربزرگ  رو علي ها ماه تا دادنش د

سرده شنبه تو  مادربزرگ جا ...  بود کرده اف  خالیه بدجور  ها سور  چهار
 الهام مادربزرگ به انگار...  کرد ازدواج هم راحله مادربزرگ، فوت از قبل... 

 !... بشه خبرهایي یه راحله برا  قراره که بود شده
 رخب با ماجرا اصددل از علي و گفت برام رو شدد  اون واقعیت میترا که روز  از

 رضا با امیتر که بود علي تولد از بعد ماه دو تقریبا...  رسیده آرامش به علي شد،
 زا و انداخت پایین سرشو دید رو علي و من وقتي...  اومد ایران به هاش بچه و

 گفت رو واقعیت و کشددید ا  گوشدده منو هم عاقبت...  کرد مي فرار نگاهمون
 ... کرد رها اش ساله شش وجدان عذاب از رو علي که واقعیتي... 
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 کار  از هم میترا ، بود شده هوش بي م*ش*ر*و*ب اثر از علي وقتي ش  اون
ست مي که صرف بده انجام خوا  اون که ا  غریبه مرد اون ولي...  بود شده من

 منصددرف کارش از میترا ها  التماس وجود با گذاشددت، میترا دامن تو رو بچه
 ... بود نشده
ضا ضیه این با ر ضا و میترا...  اومده کنار ق سیدن توافق به هم با ر  آرامش با و ر

 شدددن معلوم وقت هیچ که واقعیش پدر از چیز  میترا پسددر...  کنند مي زندگي
 ... دونه مي خودش پدر رو رضا و دونه نمي بوده، کي

سته علي ها  شونه رو ...  میگیره کولي علي از داره محمد ش  صدا  با و ن
 ... خنده مي ا  کودکانه و بلند

 داریم، دلنشددیني و آروم زندگي و گذاشددتیم سددر پشددت رو ها سددختي که حاال
ستخاره اون معني  مي ور بودم گرفته تحویل سال موقع پیش سال پنج که ا  ا
 :فهمم

 « ُیسرا الُعسر َمَع  ان   »
  پایان

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز پور یاسماءکرم با تشکر   ز
یورای دانلود رمان های بیشتر به سایت ب  مراجعه کنید رمان فور


