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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 درباره گذشته ام مپرسنام رمان : 
 KiMiYa_Shه : نویسند

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

   Roman4u@ تلگرام :کانال 
 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

 



 

باره   گذشته ام مپرسدر

KiMiYa_Sh 

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 درباره گذشته ام مپرس
 یباسمه تعال

 
 

 ..:: مقدمه::..
 شدم... خسته

 ...رمیدر آغوش گرمت آرام گ خواهمیم
 ...دمیشدم بس که از سرما لرز خسته

 ...مودمیرا هراسان پ یکوره راه ترس آور زندگ نیکه ا بس
 ...خندندیبه من م میپاها زخم

 ...دمیشدم بس که تنها دو خسته
 ب*و*سه بزن...ام  یشانیرا پاک کن و بر پ میگونه ها اشک

 کنم... هیبا تو گر خواهمیم
 کردم... هیشدم بس که تنها گر خسته

 را بب*و*سم... تیو شانه ها زمیاویرا به گردنت ب میدست ها خواهمیم
 ...!!!ستادمیشدم بس که تنها ا خسته

✿✿✿✿✿ 
 ز ســـــــــــرآغـــــــــا

 اول فصل
 تخت... ریرو خاموش و پرتش کردم ز یحرص آالرم گوش با
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صال باز نم اوووف شمام ا اس که خوابم  قهیدق 5فقط  کردمیحس م شد،یکه چ
به اندامم  یکش دار، کش و قوســ یا ازهیتختم نشــســتم و با خم یبرده . رو

 کالس و درسه ، اه!!! یدادم... لعنت به هرچ
 رفتم. رونیاومدم و از اتاقم ب ریتخت به ز از
ســرمو باال  یبرخورد کردم. با جواب آلودگ یخروج به جســم ســخت محض به

 .دمیصورتم د یمتریسانت کی یرو تو انیخندون برادرم پو یگرفتم و چهره 
 سالم! کیعل-
رفتم. بعد از انجام  ییمثل ســالم زمزمه کردم و به دســتشــو یزیلب چ ریز

شتم. آخ که دلم  اتیعمل صورتم دوباره به اتاقم برگ ست و  ستن د ش مربوطه و 
 دراز بکشم...! نیهمون جا کف زم خواستیم

 ...دمیاتاق شن رونیرو هم از ب انیپو یصدا نیکمدو باز کردم تو همون ح در
 کم عجله کن من امروز کار دارم. هیبرسونمت  یخوایاگه م ایپر-

شه"ا سامو از  ی"با شلوار ج رونیکمد بگفتم و لبا ردم و تنم ک یو تاپ نیآوردم. 
 اتاقو ترک کردم. فمیبعد از برداشتن مانتو و مقنعه و ک

 گفت: دنمیاومد و با د رونیهم از اتاقش ب انیپو
 صدات بزنم. امیب خواستمیدوباره م ؟یینجایاه... ا-
سراز یجواب چیه یب شپزخونه رفتم. ل ریاز پله ها   یسلع ریش وانیشدم و به آ

 .دمینفس سر کش کیدرست کردم و 
 !یفسقل یکبود نش-
 برگردوندم و گفتم : زیم یرو وانویل

 !شمینترس، نم-
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 واسه منم درست کن ! وانیل هی-
 بود... اهینوکرت غالم س-
 ...یدیسف یلیتو خ نکهیحاال نه ا-
 !!!ینـــه...تو خووووب-
 واسه خودش پر کرد و گفت: نخواستم بابا!! یریش وانیل

 رفتن؟ نایمامان ا-
 !شهیم یساعت میآره، ن-

ببرم  نویبده تا موقع ماشــ چتویگفتم و مانتو مقنعه امو تنم کردم : ســو ی"هوم"
 .رونیب

 و از آشپزخونه خارج شدم. دمیرو هوا قاپ انویپرت شده از جانب پو چیسو
 ...!!!تیریمد یسال از من بزرگتره و دانشجو 3 انیپو برادرم

ـــال پ 23 من با  ایبه دن ینفر 5خانواده  هی یتو شیس مادرم  پدر و  مدم.  او
که با  ســایو خواهرم پر کننیرو اداره م یهم شــرکت واردات صــادرات یهمکار

 یو خودم که از همه مهمترم)!!!( دانشجو لهیدوقلوئه، لندن مشغول تحص انیپو
 ام. یپزشک سال چهارم

ا شــدم. ب ادهیبســتن در پ یخارج و برا نگیاز پارک انویرنگ پو یمشــک 206
 یلو. جمیراه افتاد مارستانیو به سمت ب میشد نیهر دو سوار ماش انیاومدن پو

 گفتم : انیرو به پو مارستانیدر ب
 دنبالم؟! یایظهرم که م-

 چپ نگام کرد و گفت : چپ
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 !!گه؟؟یامر د-
 نه؟ ای یای... ممیندار گهیامر د-

 چند؟ ساعت
 دو...!!-
 جام! نیدل رحمم... جهنم و ضرر ، رأس دو هم گه؟یکنم د کاریچ-
 !یداداش یباز شد و گفتم : مرس شمین

 شد. رمیبچه د گهیبرو د-
ت و گازشو گرف یهم با تک بوق انیشدم. پو ادهیپ نیکردم و از ماش یخداحافظ

 رفت.
( به ی)گزارش صــبحگاه morning reportشــدم و بعد از  مارســتانیب وارد

ساب م میتئور یاز واحد ها یکیکه  یبخش عفون  یکی رلوفیرفتم. ن ومدیبه ح
 یخبر دار یگفت : پر جانیخودشــو بهم رســوند و با ه میمیصــم یاز دوســتا

 شه؟یداره عوض م مارستانیب سیرئ
 ؟یمنم خوبم شما چطور زم،یسالم عز کیعل-
 نه؟ ای یهاااا... خبر دار یرر... همه ش دنبال سوژه ازهرمارر-
 ... مگه من مثل توام؟ فضول محله...رینه خ-
 ادب !! یکوفت، ب-
 شه؟ی... حاال چرا داره عوض میبا ادب نقدریماشاال به تو که ا-
ست م یکی نیا- ش سهام  شتریب نکهی... مثل اادیب گهید یکیقراره  شه،یداره بازن
 .دهیخر مارستانمیب

 داره؟ یحاال به حال ما چه فرق-
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شغول معا یشونه ا لوفرین شد  ارمیب نهیباال انداخت و با اومده اتند بخش که م
مه پ خات تاژرها و ا هیکرد و همراه بق دایبحثمون  به  نترنیاســ ها حواســمو 

 استاد دادم...!!! حاتیتوض
ستگ با شدم و کتون یخ شار به ب*غ*ل یوارد خونه   پا در آوردم. مثل هامو با ف

نداشــتم،  یچاره ا یول ومدیغذا خوردن بدم م ییگاو گرســنه ام بود. از تنها
 منو رسونده بود خونه و خودش رفته بود.... انیپو

ــامو ــپزخونه رفتم تا  لباس ــه خوردن پ یزیچ هیعوض کردم و به آش نم. ک دایواس
ــتم.  زیم یخارج کردم و رو خچالیرو از  هیظرف الو ــپزخونه گذاش ــط آش وس

ها که از فر ییداشــتم نون  که  داشــتمیم کروفریما یدرآورده بودم تو زریرو 
 زنگ تلفن بلند شد. یصدا
ه شمار شیپ دنیرفتم. با د منیها رو همونجا به امان خدا رها کردم و به نش نون

 زدم و جواب دادم: یکالر افتاده بود لبخند پت و پهن یدیآ یکه رو یا
 ؟!!بله؟-

 ؟ییتو سایو گفتم: الو پر دیبه گوشم رس یخش خش یصدا
 سالم-
 ...!!!ساااایزدم: پر غیج جانیه با
 زهرمار... کر شدم...!!!-
 خانوم مهندس؟ یاز ما کرد یادیچه خبرا؟ چه عجب  ؟یخوب سایپر-
 ، همه خوبن؟ انیمامان و بابا ، پو ؟یتو خوب ،یممنون خواهر-
 ؟یخوش ینیبیما رو نم ؟یچ آره همه خوبن ، تو-
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 ذره شده به خدا. هیدلم واسه همه تون  ؟یچه خوش-
 ؟؟یبرگرد ستی... تو قرار ننطوریما هم هم-

ماه  6-5زنگ زدم... اگه خدا بخواد تا  نیهم یکرد و گفت : اتفاقا برا یا خنده
 ...!!! گهید

جد دمیپر غیج با مان...  ما به جون   گهیماه د 6تا  یوســط حرفش : بگو 
 ؟یگردیبرم

کارام ردادیب شیپ یتا چ- گه  تا همون  فی... ا ماال  ـــه احت  گهیماه د 6بش
 .گردمیبرم

دلم چقدر واســت  یکه کارات درســت بشــه... اگه بدون شــاالیذوق گفتم : ا با
 تنگ شدههههه...!!!

سم م لمیدلم به چهار تا عکس و ف نجایا زم،یعز نطوریمنم هم- ستیکه وا  نیفر
 خوشه!

بشه که...  خون شتریگفت : بابا من زنگ نزدم دلم ب سایغصه "هوم" گفتم و پر با
 به مامان؟؟!! یدیرو م یکجان؟ گوش هیبق
ــت،منیخونه ن چکسیه- ــرکتن ، پو س  هم که طبق انیتنهام... مامان و بابا ش

 کجاست! دونهیمعمول فقط خدا م
-ok؟یندار یجان شما با من کار ایپر رم،یگی، پس من شب دوباره تماس م 
 نه، مواظب خودت باش!-
 !!ی... بایهان نطوریتو هم هم-
 !!یبا-
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ش یقیقطع کردم و نفس عم تلفنو  رانیاز ا سایسال بود که پر 10 قای...دقدمیک
ــت از وقت ــالم بود، تو 12که  یرفته بود... درس مدت مامان و بابا چند  نیا یس

سر زده بودن ول یبار سال پ خینه...  انیمن و پو یبهش   سایپر شیبار ه چند 
تلفن  نیچت و هم یمجاز یایبهمون ســر زده لود... تنها ارتباطمون هم به دن

 ...شدیخالصه م گاهیگاه و ب یها
 ...!!!زمیتو خندق بال بر یزیچ هیتکون دادم و رفتم تا  یسر

*** 
هاش  یبا وراج لوفری. ندمیکش یقیاومدم و نفس عم رونیسالن اجتماعات ب از

هم دســت از ســرم برنداشــت و شــرو  کرد :  نجایرســما مخمو پوکونده بود. ا
فامادایم یبه نظر آدم خوب ا،یپر گمیم هم داره "رهام " ...  یکیشــ یلی... چه 

 !؟یگینم یچیهم هست، نه؟ تو چرا ه افهیسنش خوش ق نیبا ا ییخدا
 حتما...!!! یحرص گفتم : اگه شما اجازه بد با
صال بهش نم یب سر به ا خورهیتوجه به طعنه م گفت : ا ش یبزرگ نیپ شه دا ته با

کم نذاشته ، اصن من  یچی؟؟ خدا تو خلقتش ه یدیتو پسرشو د یها... راست
لحظه دهنم وا موند، کال به باباش رفته ... فقط چشــمهاش ســبزه  هی دنشیبا د

 که اون احتماال به مامانش رفته...!!!
 !رفته؟؟؟؟!!!! یبه ک یداد صیباز گفتم : تو رنگ چشمهاشم تشخ یدهن با
 گفت : خوب آره !! یالیخ یب با
 ؟یشــ ذره بزرگ هی یخوایم یتو ک لوفرین ی: وا دمیکوب میشــونیحرص به پ با

 کارات بردار! نیسالته... دست از ا 23دختر 
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 وبه !!م خمامان بزرگا باش نینازک کرد و گفت : نه پس مثل تو ع یچشم پشت
نشـــده کل کس و  یچیادامه داد : طرف هنوز ه یتوجه به بحث قبل یباز ب و

ته آورده ا جایکارشــو ورداشــ فک کنم  هی... هم پســرشــو ، هم ن که  دختره 
شه... خدا ایخواه*ر*زاده  م پدر دکتر هی م؟یما دار هیزندگ نیا ییبرادرزاده ش با

 دنتیرز نیا از یکیخودش بعد  شیپ ارهیبشه، ما رو ب مارستانیب سیرئ میندار
 ...!!!یعاشقمون بشه... ه گوالیخوشگل ژ

ــم معارفه رئ در ــب  که مراس ــر تکون دادم. از ص  سیجواب حرفاش با خنده س
ستانیب  یود. ولب ستادهیهم زبونش از حرکت نا هیثان کیاالن  نیبود تا هم مار

سم و فام افهیهم خوش ق دهیجد سیرئ نیا میاز حق نگذر  یکیش یلیبود هم ا
 رهام" نیداشت "دکتر فرز

عال من کار دادم ... ف زمیگفتم : عز عیشرو  کنه که سر خواستیدوباره م لوفرین
!! 
 به قدمهام سرعت دادم و به سمت پله ها رفتم. و
.. زدم و گفتم : به به. یلبخند ومدیکه از پله ها باال م دیپســرخاله م ام دنید با

 دکتر رهسپار ! یآقا
باال اومد : به به ...  یشــتریزد و پله ها رو با ســرعت ب یمتقابال لبخند اونم

 خانوم دکتر پارسا... چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد...!!!
 !!یندار یکه جنابعال خوادیم رتیمن چشم بص دنید-

مذکر  ساز جن یفقط بعض رتویچشم بص نیباال انداخت و گفت : اه؟ ا ییابرو
 !!شه؟؟ینم لیدارن که شامل فام

 ادب!! یبه بازوش زدم و گفتم : ساکت شو ... ب یمشت
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 کردم بابا ... چه خبرا؟؟!! یشوخ-
 خونه تون! امی... من امروز میسالمت-
 غرض از مزاحمت؟!-
 گفتم : ها؟؟!! جیگ
 ه؟یغرض از مزاحمتت چ گمیم-
 ...!!زنمتاایم دیحرص گفتم : ام با
 !!میری... با هم مشهیتموم م 3.5من کارم ساعت  ؟یکنیباشه، چرا رم م-
 !!!شمیغصه گفتم : من دو تموم م با
 .امیخوب پس تو همون دو برو، منم تموم شدم م-
 .میشدم و گفتم : نههه... با هم بر زونیبازوش آو از

 نهیبیم یکیو گفت : نکن بچه...  دیکشــ رونیانگشــتام ب نیبازوشــو از ب عیســر
شم مگه هرک رنمونیگیم انیم ست برم  هیهرک ی... بعد که من هروقت دلم خوا

 خونه؟
 ...!!!گهههیبکن د شیکار هیخوب -

 شــنیهات م ییمظلوم نما نیکرد و گفت : پســرام خر هم زیر چشــمهاشــو
 ...!!!گهید
شد و ام شمین صکنمیم شیکار هیگفت :  دیشل  صادر  ی... حاال اجازه مرخ
 !!؟ن؟ییفرمایم

 با خنده ازم دور شد...!!! دیتکون دادم و ام یسر
* * * 
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 ؟یخوایخاله جون مهمون نم-
 ؟یخوایمامان سر خر نم-

که ابرو نیکه ا دیبه ام یچپ چپ گاه کردم  باال  ییحرفو زده بود ن واســم 
 یاومد و با ذوق ب*غ*لم کرد : خوش اومد رونیانداخت. خاله از آشپزخونه ب

 طرفا؟؟!! نیخاله ... چه عجب از ا
س صورت سال دمیتپل و مهربونشو ب*و* ه به دوازده ما یو گفتم : خاله من که 

 ه؟یا غهیطرفا چه ص نیچه عجب از ا نیا گهی... دنجامیا
 بگو...!!! نویگفت :. هم دیام

 یراب نکهیهم به خاطر ا دیخاله بهش نپرم. ام یکردم جلو یکردم و ســع یپوف
ــ نیاول ــرخوش ــو ندادم با س از پله ها باال رفت. رو به خاله گفتم :  یبار جوابش

 !!شمیکه دارم تلف م یدار یخال جون غذا مذا چ
... تا تو کردمیصــبر م یایامروز م دونســتمی... اگه مزمیمن غذا خوردم عز-

ــاتو عوض کن ــه تو و ام یلباس ــبزکنمیغذا داغ م دیواس  پختم که ی...قورمه س
 !!!یدوس دار

 قربونت برم خاله جونم!!-
 رفت و منم از پله ها باال رفتم. سهیاز خنده ر خاله

 2خاله مهرانه جونم بود که  نیتا بچه بودن: اول هم 4من کال  یمادر خانواده
ــت،  ــر داش ــال 3هم آرش که  یکیچلمن و  دیام نیهم یکیتا پس ــدیم یس  ش

شبنم و دختر  سرش   یطبقه باال یستساله ش ه کیازدواج کرده بود و با هم
شوهر خاله م خکردنیم یخونه خاله زندگ وت ف یماریبر اثر ب شیسال پ یلی. 

. بعد دهیجوون بوده تن به ازدواج مجدد نم یلیکه خاله خ یو با وجود کنهیم
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از خاله مهرانه مامان مهتاب جونمه که حاصــل ازدواجش با بابا کامران من و 
ــایو پر انیپو ــون هیمهران که فقط  ییبعد دا م،ییس ــم س  هیکه  داره ایدختر به اس

شم ام شه،بدجور دنبا دیسال از من بزرگتره و چ -3در آخر هم خاله مژده که  ل
 بچه نداره... خونهیازدواج کرده و چون هنوز درس م شهیم یسال 4

شتم و به طبقه پا یاز اتاق خواب ها یکی یو مقنعه امو تو مانتو  نییمهمان گذا
ش جلوم گذاشت و خود ینشستم. خاله بشقاب دیکنار ام یصندل هی یرفتم. رو

 ر؟چه خب یو گفتم : از سون دمیخودم غذا کش ی. برارونیاز آشپزخونه رفت ب
ترسوندمش باهام  ییکه تو خونه دا ی... از روزیچیو گفت : ه دیکش یآه دیام

 !!!دهی... جواب تلفن ها و اس ام اس هامم نم نهیسر سنگ
 !!!شیبد ترسوند یلیحق داره... خ یطفل-
 نیبه ا دایجد ا،یپر یدونیکردم... م یخوب بعدش که ازش معذرت خواه-
 ...!!هیجنبه و لوس و از خود راض یب یلیخ یکه سون دمیرس جهینت
 !!؟؟یدوسش دار نقدریا نیواسه هم-

 !نیایزد و با دهن پر گفتم : خوبه ، به هم م یلبخند
 میبه مامان بگم بر خوامیدارم... م یماتیتصــم هی ،یوندیو گفت : م دیخند

 !رهیتو عمل انجام شده قرار بگ ینجوریکه ا شیخواستگار
 !؟؟یگیخوب چرا نم-

 یکشی... خجالت مییینگفت. با خنده گفتم : اله یزیزد و چ ینیشرمگ لبخند
 ؟یبه خاله بگ

 من بهش بگم؟ یخوایتکون داد و گفتم : م یسر
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ــون ادیم شیپ یچ نمیکه نه ... بذار ببحاال فعال - ــ ای... س  نییاپ طونیاز خر ش
 نه ، بعدا... ای ادیم
 پس رو کمک من حساب کن!-
 !!!!؟؟یدفعه مهربون شد هیچه -
 م؟ینداشت یعروس لیچند وقته تو فام یدونی... مسیبه خاطر تو ن-
 یعقد محضر هی... از لج تو هم که شده خوادیم یپس بگوووو... دلت عروس-
 مون!! یسر خونه زندگ میریم میکنیم
بذاره... اصــال بذار اول قبولت کنه بعد واســه در  یدرصــد فک کن ســون کی-

 کن. یزیآوردن لج من برنامه ر
ه،دکتر... کرد لیتحص ،یپی،خوشتیخوب نیاز خداشم باشه... پسر به ا ایسون-
 خواد؟یم یچ گهید
 پسرخاله؟! یهمه شو بخور یتونیم یکنیهمه نوشابه واسه خودت باز م نیا-
 راحت! التیآره دخترخاله خ-
 هااا... وفتهیباشه... تو باز کارت به من م-
 ؟یکه چ-
 !یگفتم که بدون ینطوریهم یچیه-
 اشکال نداره ... تا اون موقع خدا بزرگه... !!!-
 یحال کیمن  یبا خنده ابروهاشــو دو بار باال داد. با حرص نگاش کردم... ا و

 و تماشا کن ... !!! نیفقط بش رم،یاز تو بگ
*** 
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سر پاورچ از بود  ستادهیا یپرستار ستگاهیا یکه تو لوفریبه ن نیپاورچ نیپشت 
دســتام  یچشــمهاش گذاشــتم. دســتهاشــو رو یشــدم و دســتهامو رو کینزد

 ؟یهست یگذاشت و گفت : االن حدس بزنم ک
چشــماش  یو نازکش مثل برق گرفته ها دســتمو از رو غیج یصــدا دنیشــن با

شتم و هم سمتم برگرده. بهت زده به دختر نیبردا شد با تعجب به  که  یباعث 
روشـنش بهم زل زده بود  یدرشـت قهوه ا یبود و با چشـما سـتادهیرو به روم ا

 ... اخه...!!هی... شما ...شبدینگاه کردم. با لکنت گفتم : م...من... ببخش
با  من شــما رو دیو گفتم : ببخشــ دمیکشــ یقیکه نفس عم کردیام منگ جیگ

 دوستم اشتباه گرفتم!
ست یرو یلبخند ست. د ش ش میشونیبه پ یلبش ن س یو نگاه دمیک ر تا پاش به 

ــورمه ا ــب بایتقر شیانداختم. مانتو و مقنعه س ــتا یبود و حت لوفریبه ن هیش  لیاس
ــتادنشیا ــت با ن س به  یازیحفظ لبخندش گفت : ن. با زدیمو نم لوفریهم از پش

 ...!!!ادیم شیبه هر حال پ ست،ین یعذرخواه
 هستم. انینیام دایجلو آورد : آ ییدستشو به نشونه اشنا و
 !!... کل بخشو دنبالت گشتم!؟؟یینجایا ایپر-
ــدا با ــوند و رو به آدمیبه عقب چرخ لوفرین یص ــو به ما رس  گفت : دای. خودش

 جون؟ دایآ یخوب
 ن؟یشناسیرو م گهی: شما همد دمیلبخند تشکر کرد و من متعجب پرسبا  دایآ
 ...گهیجون از بستگان دکتر رهامن د دایگفت: آره... آ لوفرین

 شوهرخاله م هستن.-
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دســتش که هنوز به ســمتم دراز بود لبمو گاز  دنیبهش انداختم و با د ینگاه
 پارسا هستم. ایدستشو فشردم: پر یگرفتم و با شرمندگ

 باهاتون خوشوقتم. ییاز آشنا-
 !نطوریلبخند گفتم : منم هم با
 ن؟یپخش هست نیا یشما تو-
 !!که متاسفانه ...! لوفریام... اومده بودم دنبال ن یماه بخش عفون نینه ... من ا-
سفانه؟؟ من خ- شحالم که ا یلیچرا متا شنا نیخو ... شد مونییاتفاق باعث آ

ــفانه من چون تازه به ا ــتانیب نیمتاس ــدم عده  مارس  جانیرو ا یادیز یمنتقل ش
 !شناسمینم

ند عا هم دونمیبهش زدم، نم یلبخ ما ایبود  ینطوریباطنشــم واق  یاز اون آد
ته ق باز بود. الب فهیچاپلوس و زبون  بامزه ا ی ا داشـــت و بهش  یمعصــوم و 

 چاپلوس باشه... خوردینم
سف صورت شت که در وهله  یدیگرد و  شت قهوه ا یدا شم در  یاول دوتا چ

تم نداشــ شــتریو بر خالف من که دوتا تار مژه ب کردیم ییروشــن توش خودنما
ــال د ــدینم دهیوچون بور بود اص ــت.  یبلند و فرخورده ا یمژه ها دای، آ ش داش

 که ختم صورتش بود یچونه گرد تاینازک و نها ییمتناسب و لبها ینیب
ــونیپ یهم کج رو شیقهوه ا یموها ــبتا کوتاهش ر یش بود. قدش هم  ختهینس

 رو داشت. 168تا  164نسبت به من بلند بود و فک کنم  یعنیبلند بود ، 
ردم و " نگاهش ک؟یجیگ نقدریتو امروز چرا ا ای"پر گفتیکه م لوفرین یصدا با

 !؟یگفتم: چ
 .دیازت سوال پرس دایآ-
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 ؟یکیشمام استاژر  دمیزد و گفت: پرس یانداختم لبخند دایبه آ ینگاه
 !!کمیآهان... بله منم استاژر -
بود...  یجور هیسر تکون داد.  دییصورتش به نشونه تا نفکیهمون لبخند ال با

 بود... انگار رو دور کند گذاشته باشنش...!!! نهیهمه حرکاتش آروم و با طمان
نس " اورژابه  ی"استاژر داخلکردیاز بلند گو ها که اعالم م ییبلند شدن صدا با
 ازمون دور شد. عیگفت و سر یکوتاه دیببخش دایآ

 ؟یهست یگرفتم و گفتم: تو معلومه کدوم گور لوفرین یاز پهلو یبشکون
شد... خودت کدوم گور- سوراخ  ست یچه مرگته پهلوم  شتم دنبال  ؟یه من دا

 .گشتمیتو م
 دختره رفت!!! نیا یآره ارواح عمه ت... آبروم جلو-
 ن؟یآشنا شد یها... چطور هیدختر خوب یگفت : عمه ندارم... ول یشخندین با
 ؟یداد صیخوب و بدشو تشخ یهفته ا هی نیهم یتو تو-
 ن؟یآشنا شد یچطور یأه... برو بابا توام ... حاال نگفت-
شماش...  ،ییبابا... فکر کردم تو یچیه- شتم رو چ ستامو گذا شت د بعد از پ

 نگ کردم...!!!لحظه ه هیصداش که بلند شد اصن 
 ...نجایبوده ا یبازار عیخنده گفت: پس ضا با

 بد شد...!!! یلیتکون دادم و گفتم: خ یسر
 ...یحساس یلینه بابا...تو خ-
 بگم؟؟!! یچ-
 -؟یعالف شهینگو ، برو بخش ... تو چرا هم یچیه-
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 ؟یگشتیبا تو گشتم آخه ... حاال چرا دنبال من م-
 ؟یگشتیبخش...تو چرا دنبال من م یبگم بر خواستمیم-
 .دمی!!! و خندیاز سر عالف-
 ...متنیببند...برو از جلو چشمم... برو نب شتویحرص گفت: کوفت...ن با

 به سر شونه ش زدم و با همون خنده حرص درار ازش دور شدم. یدست
ــ رفتمیم نییکه از پله ها پا همونطور ــخص ــتم ش ذهنم  یتو انوینیام دایآ تیداش

 یاراد ریعمل غ هی یشــد. ط یپام خال ریحس کردم ز هویکه  کردمیم یابیارز
چنگ زدم و به همون  ومدیروپوش شخص روبه رومو که داشت از پله ها باال م

 سرعت انگشتاش دور بازوم حلقه شد و نگهم داشت.
 تشــکر باال یو جا پامو محکم کردم.ســرمو برا دمیکشــ یاز ســر آســودگ یپوف

جفت چشــم درشــت ســبز گره خورد... همون نگاه  هی یآوردم که نگاهم تو
ــبز ت ــبز... همون نگاه س ــک یبا رگه ها رهیس ــورتم یمش ... که هر لحظه به ص

 ....!!!!!شدیتر م کینزد
 حالتون خوبه؟!-

بود... مردمک هاش عقب و  یاز بهت دراوردنم کاف یجمله برا هی نیهم انگار
صورت برنزه ش جا خوش کردن. پوستش برنزه بود... اون  یو تو عقب تر رفتن

 بود دیسف
 ؟یدیسف نقدریتو چرا ا-«

خانوم کوچولو... انگار از تو  یاهیس یادیخنده ش گوشمو پر کرد: تو ز یصدا
 .یدر اومد ریبشکه ق

 »آرد  دمیشا ای... یمونیهم خوبم... تو مثل ماست م یلیساکت شو... من خ-
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 حالتون خوبه؟خانوم -
ست به شمم حرکت م یکه مثل راهنما جلو یکف د شدم : من...  رهیخ کردیچ

 ...دیبله ... ببخش
د درشتش رو گرد کر ی. چشم ها دمیکش رونیحرکت بازومو از دستش ب هیبا  و

 : خدا ببخشه...!!!
 !ن؟یگردیم یزیشدم که گفت: دنبال چ رهیدوباره به چشماش خ اریاخت یب

 !!!!! ریاهمو گرفتم و ناخنهامو کف دستم فشار دادم : نه خحرص نگ با
 رفت. جیلحظه سرم گ هیادامه دادم : من متأسفم ...  و
 خنده داشت گفت : بله ... !!! ی هیکه ته ما ییصدا با

ــخر ام دونمینم ــمانه نگاش کردم که تک زهیچرا حس کردم لحنش تمس . خص
 ن؟یگفت : االن خوب یجد یلیزد و خ یسرفه ا

 نیممنون... اگه شــما نبود یلیکردم به چشــماش نگاه نکنم : بله خ یســع
 .افتادیم یچه اتفاق دونمینم

 .کنمیروپوشش فرو کرد و گفت : خواهش م پیج یتو دستهاشو
ــرمو ــت ی: خوب منتظر چ دمیدلم نال یانداختم و تو نییپا س  !! برو رد؟؟یهس
 ...!!!گهیکارت د

 !!رهام هستم... فرزاد رهام-
سر ننه؟؟؟؟یسرمو باال آوردم . فرزاد رهام ا عیسر سه لوفری!!!!! خاک تو  ... وا

 خودشو کشته؟! نیا
 .کردیم فیتعر لوفریمن ن یلینه در حد اون آش یش خوب بود، ول افهیق
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برنزه ،  یبا پوســت دهی، صــورت کشــ یدســت مشــک هیل*خ*ت و  یموها
 !!بود...!! دهیپر رشونیواض  ز یلیکه خ ییچشمهاشم که سبز بود و ابروها

 ..!یمربع یفک تیتر و در نها یمعمول ییو لب ها یمعمول ینیب
 ... القی... دشییییاون قد درازش... چ با
 !ن؟یکنینم یشما خودتونو معرف-

 برداشتم. من امروز چه مرگمه؟! شیابیکردم و دست از ارز یاهم
 پارسا هستم!!-

ــو ــمهاش به طرز بامزه ا ابروهاش ــمتون  یباال داد که چش ــد : اس ــت ش درش
 پارسائه؟؟!!

حفظ  مویحال خونسرد نیداشتم که جفت پا برم تو صورتش. با ا یبیعج لیتما
 پارسا!! ایپارساست... پر میلی، فام ریکردم و با احترام گفتم : خ

 رد و گفت: آهان... بله ... خوشوقتم!!! یلبخند
. اســتثنائا از افتادیگونه راســتش چال م یرو دیخندیم یوقت... ی... نازیاخ
 خوشم اومد شیژگیو هی نیهم

 ...!!!نطوری: منم همگفتم
باریا که خ ن بت اون بود  نه. پوف رهیخ رهینو گام ک بازم ازت ین ون کردم و گفتم : 

 !ن؟یدیم یممنونم... اجازه مرخص
 ...!!!دی... بفرمائکنمیبله خواهش م-

 تکون دادم و گفتم : پس با اجازه تون!! یسر
 رفتم. نییبه نشونه احترام خم کرد و منم از پله ها پا یسر متقابال



wWw.Roman4u.iR  22 

 

هامو رو همونطور پا با حرص  باد  ریز دم،یکوبیم نیزم یکه  به  لب خودمو 
 ناسزا گرفته بودم،

له ش ، ا نیا یجلو یســوت نیدوم نیا خا از  نمیخانواده بود. اون از دختر
 تو ب*غ*ل باباش... واال...!!!! افتمیهم احتماال م ی.. دفعه بعدخودش.

 !؟یبه در زدم و بازش کردم : داداش یا تقه
ــو از رو انیپو ــرش ــتش باال آورد و با ن ریکتاب ز یس ــخندیدس  یگفت : چ ش
 !؟یخوایم

 !خوام؟یم یزیگفته من چ یدادم : ک هیپشت سرم بستم و بهش تک درو
 ! یتو قبل از ورودت در بزناخه سابقه نداشته -
 رون؟یب میبر یایم-

 و قاطع گفت : نع...!! عیسر
 م جمع شد و گفتم : چرا ؟؟!! خنده

شو ستگ یرو خودکار ساع هیچ یفهمیم یکتابش رها کرد و گفت : تو خ ت ؟! 
 !! یتو دار ی! چه جونرون؟یب یبر یخوایخونه ، بعد االن م یدیسه رس

 .رهیخوب حوصله م سر م تحتش نشستم و گفتم : یرو
 !!؟؟یتو مگه درس ندار-

 باال انداختم و گفتم : نچ...!!! سرمو
ان که بخو ییضــایســرشــو رو کتابش انداخت و گفت : بدبخت اون مر دوباره

 دست تو ...!!! ریز انیب
 شدم : مگه من چمه؟ براق
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 !!یچیتکون داد و گفت : ه یسر
 ...!!!یگفت: راست یبعد از مکث و
 هان؟!-
 هان نه بله...!!!-
 ... خوب حاال بله؟؟!!شششیا-
 کرده؟! یخواستگار ایاز سون دیام یخبر دار-

 به تو گفت؟؟؟!!! ی... کیگیتا شد : دروغ م 4 چشمام
 ...!!!ایخود سون-
 خاک بر سر به تو گفته ، به من نگفته ؟! یحرص گفتم: سون با
 به اون در...!!! نی... اگهینم یچیبه من ه گهیبه تو م ویهمه چ دیچطور ام-
 یســون نمیکن بب فینکن ... تعر یکردم و گفتم : واســه من فلســفه باف یشــیچ
 گفت ؟! یچ
ز کارت دارم، بعد ا رونیب ایبهش زنگ زده، گفته ب دیام روزیبابا... د یچیه-

،  گهیبودن د نیبا هم ســر ســنگ نایدعواشــون شــد ا ییهمون موقع که خونه دا
 ...!!!نایهم ناز کرده و گفته نه و ا یسون

 خوب...؟؟!!-
 !! یاز فضول یریاووووه... نم-
 ..!!!نمیکن بب فی... تعرزنمتایم انیپو-
ــونگهید یچیخنده گفت : ه با ــرم زد که چند دقه  یداد هی دیام گهیم ی... س س

 .دیکشیگوشم سوت م
 .زنهیبدبخت سرش داد نم دیداد نزنه ام دیسر ام ایسون د؟ی؟ ام یک-
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صه  ینطوریا ایسون دونم،یباال انداخت و گفت: چه م یا شونه گفت ... خال
سر قرار و کل سر من داد م یرفته  ... نایو ا یزنیغر و پس غر که مگه من برده تم 

ن زر نزن بابا... با م نقدریتو حرفش که ا دهینه گذاشــته نه برداشــته پر دمیام
 !!نه؟؟ ای یکنیازدواج م

 باز گفتم: نهههههه!!!! یدهن با
به جون خودم اگه دروغ بگم... بعدش هم نشــســتن مثل آدم به هم اعتراف -

 کردن و ...
 تموم گذاشت که گفتم : خوب بعدش؟؟!! مهیشو ن جمله

 ...سیبعدش به من و تو مربوط ن گهید-
 ؟یچ یعنیوا... -
 !!!نکرد ... فیهم واسه من تعر یبود ... سون یش خصوص هیبق نکهیا یعنی-

بالش رو تازه به ســمتش پرت کردم و گفتم : ا یمنظورشــو گرفتم.   یتختو 
 شاپ؟ یمنحرف... اخه تو کاف

و ... حاال تشــهیســرش نم زایچ نیو گفت: عشــق ا دیبا خنده تو هوا قاپ بالشــو
 ؟؟!! کنهیم یشاپ... چه فرق یکاف ییشاپ نه تو دستشو یکاف

 ادب !! یساکت شو... ب گفتم: غیج با
همه  یگاه بدنم کردم و گفتم : ول هینگفت . دستامو از پشت تک یزیو چ دیخند

ه همه نقشـــ گهی... االن د دیمنم با ام یکنیازدواج م ایتو با ســون کردنیفکر م
 ...!!!شهیهاشون نقش پر آب م
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بار  هیتخت انداخت : همون  یدستشو رو ینفسشو فوت کرد و بالش تو انیپو
 برا هفت پشتمون بس بود...!!! میوصلت کرد لیبا فام

سرعت لبخندم شد و پو یباورنکردن یبا  صلت  انیجمع  ادامه داد : به نظر من و
 ا؟ی... نه پرهیمسخره ا زیکال چ لیبا فام

 و گفت دیکه از جاش پر دید یتو صورتم چ دونمینگاهشو به من دوخت. نم و
 شد؟ یچ ای: پر

ست ش مینشویبه پ ید ستامو گرفت: پر انیو پو دمیک دختر  یدکر خی... چه ید
 ... باور کن حواسم نبود...!!!دی... ببخش

 شده!!! واریگچ د نی... عنیکرد و گفت : رنگشو بب یکردم که نچ نگاش
 ...سین میزیپس زدم و بلند شدم : چ دستشو

فت : پر آرنجمو فت و گ عذرت م یگر ... بهش فکر نکن ، خوامیمن م
 خوب؟؟؟!!

ــر ــتم برم که باز گفت : پر یس ــن بایتکون دادم و خواس ،  رونیب میبر ای... اص
 هان؟

 بخوابم !!! رمینه حوصله ندارم ... م-
 !!!رونیب میبر یتو خودت االن گفت-
 حوصله گفتم : نظرم عوض شد !! یب

 !؟یبه موهاش زد : االن از دست من ناراحت یرها کرد و چنگ دستمو
 ولم کن برم!! انیبابا پونه -

 گفت و منم به اتاق خودم رفتم . یا باشه
 کرد...!!! سیزود اشکام بالشو خ یلیتخت ولو شدم و خ یرو
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______________ 
 داریب یخواینم یجان ... مادر ایشـــدم : پر داریمامان از خواب ب یصـــدا با
 ؟یش

 وابم !!!بخ خوامیل کن مو گفتم : نه مامان ... و دمیسرم کش یرو شتریرو ب پتو
 یشیخواب م ی... باز شب ب9جان مامان ساعت  ایگفت : پر متیبا مال مامان
!!!... 

زدم و مامان گفت : مامان جان بلند شــو شــام بخور ...  یغلت یخواب آلودگ با
 ... زشته !!نجانیا نامیپاشو عموت ا

از  نایعمو ا نیســرم کنار زدم و با حرص تو جام نشــســتم : ا یرو از رو پتو
 به دوازده ماه...!!! یندارن سال یخودشون کار و زندگ

 شده؟ یچ ه؟یزده مامان گفتم : چ رتیچهره ح دنید با
 ...... مامان ...!!! ایبه صورتم اشاره کرد و گفت : پر مامان

 مامان؟ هیچ-
 ه؟یشده؟ چرا خون یصورتت چ-

وش به بالشم نگاه کردم که رشد ...  یو انگشتهام خون دمیبه صورتم کش یدست
کردم و گفتم : احتماال تو خواب خون دماغ شـــدم  یقطرات خون بود ... نچ

!!!... 
 مامان؟ یخون دماغ بش دیتخت بلند شدم که مامان گفت : چرا با یاز رو و

 .......!!!!گهی... چرا نداره د دونمیو گفتم : چه م دمیکش یا ازهیخم
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....  نییپا ایخب.... دســت و صــورتتو بشــور ب لهیبلند شــد و گفت : خ مامان
 شامو بکشم ....! خوامیکم کم م گهید

شه صورتم زدم و  یرفت ... منم آب رونیگفتم و مامان از اتاق ب یا با ست و  به د
 مناسب اتاقو ترک کردم .... یلباس دنیبعد از پوش

 دادم. ییرفتم و رو به جمع سالم بلند باال نییپله ها پا از
ست دادم. عمو کاوه  وعم شون د شدن باها شون بلند  کاوه زن عمو فرشته از جا

فام همه خارج از  هیو بق کردیم یزندگ رانیمن بود که ا یپدر کینزد لیتنها 
ــور زندگ ــت . من و  ماین ی... عمو دو تا بچه به نامهاکردنیم یکش و نفس داش

 میبا هم داشــت یوبو رابطه خ مینفس به فاصــله چند ماه از هم متولد شــده بود
 و امسال کنکور داشت....!!!! گذروندیم رستانویهم سال آخر دب مای..... ن

 ادیگفتم : به تو  کردیبه نفس که لنگ رو لنگ انداخته بود و زل زل نگام م رو
 !!؟؟یندادن سالم کن

 ....!!!! کنهیسالم م کتریبزرگتر به کوچ میدید یواال ما که هرچ-
بد دیببخشــ یوا جازه  مان بزرگ... حواســم نبود ...... ا دســتتونو  نیما

 بب*و*سم.....!!!!!
کنارش  یمبل یدســتش و رو ریتمام دســتشــو جلو آورد که زدم ز ییپررو با

 ....!!!!ااااینشستم . نفس گفت : اخرشم سالم نکرد
 جونم کجاست؟ مای...... نینیرفتم و گفتم : تو خواب بب یغره ا چشم

 واسه امتحان فرداش...!!!! زنهیتو خونه داره خر مجونت  ماین-
 خودم شدم. یرو انیپو رهیگفتم و همون لحظه متوجه نگاه خ یهوم
 تکون دادم و گفتم : هااااان؟؟؟؟!!!! یسر
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 !؟ی.... خوبیچیزد و گفت : ه یلبخند
 بد باشم؟؟؟!!! یمو باال د دادم : تو دوست دار ابروها

 !ه؟یچه حرف نی.... ا وونهیکرد و گفت : نه د یاخم
 .....!!!ارین ادمیرو به  یزیخوبم چ ینیبیم یپس وقت-
 !!ه؟؟یچ انی: جر دیپرس یتر شد و نفس با کنجکاو قیاخمش عم انیپو

 ..... چه خبرا؟!یچیگفتم : ه الیخیب
 داشته باشم؟! تونمیم یبه جز درس و دانشگاه چه خبر-
پوســت کندنش گفتم : واه ....  نیبرداشــتم و ح یموز زیم یرو وهیظرف م از

 !!خواد؟؟یهم درس خوندن م یمگه عکاس
 شرف داره .....!!!! یبه آمپول زن یحرص گفت : باز عکاس با
 گفتم : آمپول زن هفت جدته نکبت .....!!!!! غیج با
ــد همه  نیهم و ــر ها به طرف من برگرده... اهم یباعث ش کردم و لبخند  یس

 زدم . یمسخره ا یدندون نما
ــو ب بابا ــم غره گفت : بلند ش ــپزخون ایچپ چپ نگام کرد و مامان با چش ه آش

 کمک من ....!!!!
 دنبال مامان راه افتادم..... ! ریبچه آدم بلند شدم و سر به ز مثل
 ...!!!کردنیبا محبت و زن عمو با خنده نگام م عمو
فشــان مامان بودم ، اما در  آشــپزخونه شــدم و هر لحظه منتظر فوران آتش وارد

 ساالد درست کن ...!!! نیو گفت : بش دینکش ریکمال تعجب آژ
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شم بازم شت م یمثل آدم چ ستم و تو هم زیگفتم و پ ش شپزخونه ن از  نیح نیآ
 ؟؟!! دهیبرام د یذهنم گذشت : باز مامان چه خواب

 و همه دورش نشسته بودن...!!! دهیشام چ زیربع بعد م هی بایتقر
ــت و پو یدوغ وانیل مامان ــتم گذاش ــت مرغ  انیپر کرد و کنار دس گفت : واس

 !!؟؟یبذارم خواهر
شقمو شقاب انداختم و گفتم : اح یتو قا ودم گرفتم و خ یزیچ یمن مرض انایب

 خبر ندارم؟؟؟!!!
 !!؟؟یگفت : واه.... خدا نکنه... چه مرض مامان
 بلند گفت : آره مرض خواستگار ...!!! زیاز اون سر م نفس

 عمو با تحکم گفت : نفس....!!!! زن
 ؟یچ یعنیگفتم :  جیمن گ و

 ...!!!!ادیقراره برات خواستگار ب یعنیگفت :  نفس
 !!!؟؟؟یزده گفتم : چ بهت

صنوع یلبخند مامان شخص  یزیمامان جان هنوز چ یچیزد و گفت : ه یم م
 که...!!! ستین
 .....!!!! نیتو رو خدا .... تعارف نکن دیرو به عمو و زن عمو گفت : بفرمائ و

ش یقیعم نفس صدامو پا تیو با نها دمیک شتم : مامان جر نییتالش   انینگه دا
 !!ه؟؟یخواستگار چ

آقا  یزن عموت تو عروسـ یاز آشـناها یکیکرد و گفت :  یتک سـرفه ا مامان
شته جون تورو د سند کرده .... بعد به من  دهیفرهاد داداش فر سرش پ سه پ و وا

 ...!!!میبا هم آشنا بش شتریخونه تا ب انیقرار گذاشت ب هیزنگ زد 



wWw.Roman4u.iR  30 

 

 ....!!!!گهید سیوسط اصال مهم ن نیگفتم : نظر منم که ا یعصب
سه م هیدختر؟ فقط  یریگیسخت م ویبابا..... تو چرا همه چ یا- ش انیجل نا آ

 !!!نی.... هممیبش
 بشه؟ یکه چ میآشنا بش-

ثان یلحظه موند چ هی مامان نا هیبگه... بعد چند   یبرا ییگفت : خب اشــ
 .....ی.....برا

 ازدواج ؟!آره؟ یبرا ییازدواج؟؟!! آشنا یتو حرفش و گفتم : برا دمیپر
منو  طینگفت ... همه ســکوت کرده بودن . گفتم : شــما شــرا یچیه مامان

ــون گفت ــتن برا یبراش ــنا یو خواس هتاب م یگینم یچیآره؟ چرا ه ان؟یب ییآش
 خانوم؟؟؟!!!

 !!ن؟؟یزن عمو ؟؟!! بهشون گفت یرو به زن عمو فرشته گفتم : شما چ و
و  نجایا انیب نینداد و با بغض رو به مامان گفتم : دوســت دار یعمو جواب زن

ست دار شونم نگاه نکنن؟! آره؟ دو سر شت  ! ن؟یکن کیمنو کوچ نیبعد برن پ
 !!!!ن؟؟؟؟یخار کن

 جان....!!!! ایگفت : پر متیبا مال بابا
 توجه ادامه دادم : چهار ساله...!!! یب

شک شمم چک یا ساله  دیکه از چ ست پاک کردم و گفتم : چهار  شت د رو با پ
.....  یقیشــما ها..... به هر طر یتا فراموش کنم..... ول زنمیم یدارم به هر در

 !!!!من .....! یتالشا یبه همه  نیزنیگند م
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 نیذارب ی..... ول نیبه فکر من نقدریو گفتم : ممنون که ا دمیکشــ یقیعم نفس
 ....!!!!رمیبگ میتصم میزندگ یخودم برا

شت م از شدم و ب زیپ صدا زدن ها یبلند  مامان و بابا ، راه پله ها رو  یتوجه به 
ار درکم و انگ ادیدنبالم ن یکســ کردمیگرفتم و به اتاقم رفتم .... دعا م شیدر پ

رو که به تراس  ی. در ومدیکس باال ن چیگذشــت و ه یا قهیدق 10کردن چون 
شترک اتاق من و پر سرد پا شدیباز م سایم شتم باد  به  یزییرو باز کردم و گذا

 زدمیدادم .... زور م هیصــورتم بخوره.... رفتم تو تراس و دســتامو به نرده ها تک
 ....!!!دنیباریو م کردنیم یمانبازم چشمام نافر ینکنم ول هیکه گر

ستم و به نرده ها تک یسنگ نیزم یرو همونجا ش دادم ..... زانو هامو  هیتراس ن
م کرده بود هیصدا گر یو سرمو روشون گذاشتم .... از بس ب دمیدر آغوش کش

خانواده م فقط و فقط خ کردیگلوم درد م و صــالح منو  ری.... مطمئن بودم 
 شونیرخواهیخ صطالحبه ا نیبا ا دوننیمطمئن بودم که اصال نم نمیو ا خوانیم

 .... کننیم لیرو به من دارن تحم یچه عذاب
با  انیمامان ا یخداحافظ یچقدر به اون حالت نشسته بودم که با صدا دونمینم

 به خودم اومدم ........ ومدیم اطیخانواده عمو که از ح
ســرد  یهوا نیا یتو کردمیفقط دعا م زدم و از جام بلند شــدم ..... یا عطســه

 .......!!!!!! ومدیدرسها کارم در م نیوضع سنگ نیسرما نخورده باشم که با ا
کردم مثل همه  یو سع دمیگرم و نرمم خر یپتو ریعوض کردن لباسهام ز بدون

ا خودم و ب دمیکش یبسپرم ..... آه یکه افتاده رو به فراموش یاوقات هر اتفاق ی
 یهر چ یکه متوقف نشده...... اصن بذار هر ک ی..... زندگایپر الیخیگفتم : ب

 بگه....!!!!! خوادیم
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سع یرو یکمرنگ لبخند ستم  شمامو ب ست ........ چ ش به  هگیکردم د یلبام ن
 فکر نکنم ...... یچیه

* * * 
سوز ی سرفه صدا یس*ی*ن*ه  سه ا یکردم متعاقبش  شد .....  یعط بلند 

شغول معا یاتند ض ماریب نهیکه م ستاژرا و ا  یبود و تو  دنتیها و رز نترنیبه ا
 )!!( انداخت ...!! کیبه من و بعد دکتر رهام کوچ یها بود نگاه چپ چپ

صب  که ب یبد یهمه  با سرف داریحالم خنده م گرفته بود ...... از  ه شده بودم 
ــرما هیم  ــده بود ..... س طرف  هیخورده بودم..... از  یبد یلحظه هم قطع نش

سه ها صب  فس فس و عط سر  شته بود ...  یهم از  شو بردا دکتر رهام کل پخ
 !!عطسه اون ..... !! هی زدمیسرفه من م هی.....  میاالنم انگار مسابقه گذاشته بود

ش یا سرفه شم غره گفت : خانوم اگه  دمیکردم و دماغمو باال ک ستاد با چ که ا
 ...!!!نیه دست و صورتتون بزنب یآب هی رونیب دیبفرمائ ستیحالتون خوب ن

هم نگذشــته بود  هیثان 10اومدم .... هنوز  رونیب ماریکردم و از اتاق ب یتشــکر
نده خ یکه صدا دمیش لبمو گز افهیق دنی..... با د رونیکه دکتر رهام هم اومد ب

شمها شت و چ صورتش پف دا شه .....  شت یم بلند ن صال باز  شیبه اون در ا
شوشدینم ست صورتم ز یرفتم و آب یی.... به د ست و  صورتمو ب دمبه د ا .... 

ــک کردم ب ــتمال خش ــرو رونیدس  سیاومدم ، همون موقع دکتر رهام هم از س
 شیشــونیبود و موهاش به پ سیاومد ..... صــورتش خ رونیب ونیآقا یبهداشــت

سب شتن ج یبود .... ب دهیچ ست از گ و  دیشک باشیاداره لبخند زدم که کالفه د
 ن؟ی: دستمال دار رو به من گفت
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دســتم انداخته  یکه حاال رو دمیروپوش ســف بیباال دادم و از ج ابروهامو
ستمال شکر یبودمش د ستش دادم ..... ت شک  نیکرد و ح یدر آوردم و به د خ

 کردن صورتش گفت : دستمال تموم شده بود ....!!!!
شکافانه ا یسر س یتکون دادم و که نگاه مو صورتم انداخت و گفت :  ما ربه 

 !ن؟یخورد
 ؟؟!! نیو گفتم : بله متاسفانه .... شما هم سرما خورد دمیباال کش دماغمو

 ..... ینطوریا زیدارم ...... بهار و پائ ینه من آلرژ-
شو ن یصدا سه ش جمله  شت. با کالفگ مهیبلند عط م گفت : باز یتموم گذا

 ؟! نیدستمال دار
 !!دیبه دستش دادم..... دستمالو گرفت و گفت :ببخش یخنده دستمال با

 ببخشه ..!!! خدا
 !ن؟یاریمنو در م یابروشو باال داد و گفت : ادا یتا هی

 کردم و گفتم : بله؟؟!! یاخم
 ...!!! یچیزد و گفت : ه یکج لبخند

 ..... نه؟ نیادامه داد : تب دار یپس از مکث و
 و گفتم : چطور؟! دمیکش میشونیبه پ یدست

 آخه صورتتون سرخه....!!!-
 !!! زییاراده اخم کردم .... م*ر*ت*ی*ک*ه ه یب

 !ن؟یداغ موافق یدنینوش هی: با  گفت
با من هم کالم نشــده  شــتری..... بچه پر رو ...... حاال خوبه چند بار ب شیییچ

 هااااا ......!!!!!!
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 دهیاسر کالس هم ف نیبزنم که باز گفت : االن اگه برگرد یباز کردم حرف دهنمو
 نداره .... ! یا
ستمیم سر جان منو با خودت که بابات رئ خوا شتت به  و مارستانهیب سیبگم پ پ

 نگفتم ...!!! یزیچ ینکن .... ول سهیهزار جا گرمه مقا
 ....!!! نیجواب منو نداد-

 زدم و گفتم : بله؟! یسرفه ا تک
 ...!!! یدنیو گفت : دعوت به نوش زد یلبخند

 نیهم یاز دوســتام کار داشــتم ، برا یکیآهان .... نه شــرمنده .... من با -
 دعوتتونو قبول کنم ...!!! تونمینم

شو  " بود گفت : بله یکه مفهومش" خر خودت یلحن هیباال انداخت و با  ابروها
 ....!!! دیبه کارتون پرس دی... متوجهم ... بفرمائ

 و خشک گفتم : با اجازه !! یجد یلیلحنش خ یتالف به
صال نم و شدم .... ا ستمیازش دور   ارمیکنارش طاقت ب قهیدق 10از  شتریب تون

 رو نروم بود!!! ی... چشمهاش بدجور
چ پچ بود در حال پ دایبا آ شنیکه تو است لوفریو به سمت ن دمیکش یقیعم نفس

 !!!هشناسیم انوینیام دایآ نیانگار صد ساله ا کردیرفتار م یجور هیرفتم .... 
مه بر م عیســر یلیبود و خ یدختر خونگرم دایآ البتو  و بر خالف خوردیبا ه

 نبود ... بهیچشمهاش بود که با من غر یتو یغم هیخندونش  شهیظاهر هم
 !؟یبا لبخند گفت : بهتر دایو آ ستادمیا کنارشون
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سر تکون دادم . ن با ش ریاز پهلوم گرفت و ز یشگونین لوفریلبخند  م گفت : گو
 خوش گذشت؟؟!!

 و گفتم : چته؟! دمیکش یخفه ا غیج
 !!!!یخر خودت -
 تو ؟؟!! یگیم یچ لوین-

فرزاد کو؟! پشــت ســر تو اومد  یگفت : راســت دایبرام اومد و آ ییو ابرو چشــم
 . رونیب

 ! دونمیباال انداختم و گفتم : نم یا شونه
 پسر خاله ت؟؟!! سرما خورده؟! نیچش بود ا یگفت : راست لوفرین
س دایآ سا صل تیگفت : نه ح صدا شبیداره ..... از د یف سه هاش  یبا  عط

 خواب واسمون نذاشته .....!!!
 !!ن؟؟یکنیم یخونه زندگ هیتعجب گفتم : مگه شما تو  با
 !....!! یدونینه .... آخه م یعنیبا من و من گفت : آره ...  دایآ
 ؟؟؟؟؟؟!!!!!! یگفت : نکنه زنش غیوسط حرفش و با ج دیپر لوفرین
شو گرد کرد و گفت : واه..... نه بابا ،خدا نکنه..... ک دایآ شمها  نیا تونهیم یچ
 رو تحمل کنه؟؟؟!!! وونهید
 .....!!!!یباز گفت : پس نامزدش لوفرین

 گهید سینامزدشــم ن یعنیخدا نکنه  گهیم یوقت وونهیبه بازوش و گفتم : د زدم
!!!.... 

شو خاروند و گفت : پس چطور لوفرین سر شاره  شت ا رش کنا شبید یبا انگ
 ؟؟!! یدیخواب
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 کنارش شـــبیگفتم د یو گفت : خدا مرگم بده...... من ک دیکشــ ینیه دایآ
 !!!!دم؟؟؟؟یخواب

شو گز و شون بودم ..... بابا فرزا شبیو ادامه داد : من فقط گفتم د دیلب  دخونه 
 مثل داداشمه......!!!!!

 یزیچ یشــما نامزد کردمیوقته فکر م یلیو گفت : اخه من خ دیخند لوفرین
 ....!!! مارستانیب نیای...... چون صبحا هم با هم م نیهست

شوهر ......  دایآ شو جمع کرد و گفت : بال به دور ..... من و فرزاد زن و  چهره 
 !!!!!یییا

 زدم و گفتم : لوفرین یکف دست به شونه  با
 ....!!!! یسوژه ا یلیبابا تو خ-
 چشمهاشو برام گرد کرد و گفت : لوفرین

 .......! کردیفکرو م نیمن بود هم یهم جا یا گهیهر کس د-
 به جانب گفتم : حق

 نکردم .....!!! یفکر نینه ........ من همچ-
 نازک کرد گفت : یچشم پشت

 اصن؟؟! یفهمیم یزیتو از دور و برت چ ییمگه؟؟!! خدا یتو آدم-
 بسه!!!! یفهمیهمون تو م-
 و گفت : دیغش غش خند دایآ

ا به پ ییکلمه حرف من چه بل بشــو هیبه خاطر  نی..... بب گهیبســـه د یوا-
 شداااا....!!!!
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 خب ....!!!! نهیا ری: تقص میهمزمان گفت لوفریو ن من
 خنده .....!!!! ریز میزد یسه نفر نباریا و

* * * 
 گرفتم : انویپامو شوت کردم و شماره پو یجلو زهیسنگر یکالفگ با
 بله ؟!-
 !!!! ااااانیگفتم : پو غیج با
 اونجام.....!!!! گهیدقه د 5دقه .... به خدا  5 یپر-
 به من فرصت حرف زدن بده قطع کرد نکهیبدون ا و

 م انداختم ... زهییپا یمانتو بیج یتو مویکردم و گوش یپوف
 : دمیبه عقب چرخ دایآ یصدا با
 ؟! یتو هنوز نرفت-

 زدم و گفتم : نه ........!!!! یخسته ا لبخند
جلوتر پارک شده بود ،اشاره کرد و گفت  یدکتر رهام که کم ینفت یآب 3مزدا  به
: 

 ....!!! ایبا ما ب یخوایاگه م-
 دنبالم .....!!!! ادیاداشم م...... د شمینه ممنون ...... مزاحم نم-
 کرد و گفت: یاخم دایآ

 !!.....!بارهیت م افهیداره از ق ی..... داغون میبر ای..... بینه بابا چه مزاحمت-
 گذاشت: میشونیپ یپشت دستشو رو و
 .....!!!! یهم دار یاوه.... چه تب-
 !کنمیخونه استراحت م رمی...... م سین میزیچ-
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برســه.... خوب ما  یک ســتیتعارف نکن .... داداشــت معلوم نتو رو خدا -
 !!متیرسونیم
شو بدم پو تا صدا انیاومدم جواب  ینیه ادیپامون ترمز کرد، آ یجلو یبلند یبا 

 . گفتم :دیگفت و از ترس گرخ
 ... اومد....!!! ناهاشیا-
 بدتر نشده....!! نیگفت : برو زودتر سوار شو تا حالت از ا دایآ

 زدم و گفتم : یلبخند
 .....!!! ی..... به خاطر من معطل شدزمیعز دیببخش-
ور هم همونج دایبه نشونه سالم تکون داد و آ یسر انیباز کردم . پو نویدر ماش و

 جوابشو داد ....!!!
شدم ..... پو یخداحافظ دایآ با سوار  . راه افتاد .... یهم با تک بوق انیکردم و 

 که با داد گفت : دمیکوب انیبه شونه پو فمویبا حرص ک
 !!!!!!مون؟؟؟؟؟یبُکش یخوای؟! م یکنی... چکار مواااانهههید-
 .....!سیخوبه بهت گفتم حالم خوب ن-
 !ه؟ینجوریبود خب...... صدات چرا ا کیتراف-

صندل سرمو سرما خوردم ... مگه من ازت  هیتک یبه  ستم :  شمهامو ب دادم و چ
 ...!..امینه .... م یبگو با آژانس برم؟! گفت یایب یتونیاگه نم دمینپرس

 به جون خودت من سر وقت حرکت کردم .... بزرگراه قفل شده بود....!!!-
 .......! یگیکردم و گفتم : تو که راست م یخلط دار سرفه

 خرابه ها ......! یلیوضعت خ ایگفت : اوه..... پر انیپو
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 ؟یگفتم : نه بابا .... جد مسخره
 دنده رو عوض کرد و گفت : انیپو
،  ی، آمپول ی، شــربت یقرصــ هی یگفتیدکتر دور و برتن..... خوب م نهمهیا-
 .......! یزیچ
 حرفشو قطع کردم و گفتم : یکالفگ با
 به دکتر ندارم ......! اجی...... احت شمیخودم خوب م-
س یسر انیپو س یزیبه خونه چ دنیتکون داد و تا ر ،  دمینگفت .... خونه که ر

 . دمیتخت دراز کش یخوردم و رو یقرص
 که بر اثر دارو ها چشمهام گرم شد و خوابم برد......!! دینکش یطول

شدم نزد داریب ست کیکه  ه ب یغروب بود.... آب دهنمو به زحمت فرو دادم و د
ش یگلو بودم و  جیگ جیشدم.... گ زیمخی.... پتو رو کنار زدم و ن دمیدردناکم ک

 .....!!! کردیم ینیسرم به تنم سنگ
 تو دستش وارد شد......!!! ینیس هیکردم و همون موقع مامان با  یا سرفه

 برات سوپ درست کردم .... ایمامان؟! ب یشد داریلبخند گفت : إه.... ب با
 !امیکردم و گفتم : دست و صورتمو بشورم ، م یتشکر

تخت نشــســتم... مامان طرف ســوپ و  یان روبه صــورتم زدم و کنار مام یآب
 بده ؟؟!! یلیبه دستم داد و گفت : حالت خ یقاشق
تکون دادم و مامان گفت : به زن عموت گفتم به خانوم  یبه نشــونه نف یســر

 کنسل کنه ...! یجور هیزنگ بزنه قرارو  ابیکام
شار آوردم تا کام به شده به  یو قرار ینام ابیذهنم ف شته   ادیرو که باهاش گذا
 ...! ارمیب



wWw.Roman4u.iR  40 

 

 انیب خواسـتنیزن عموت که م یانگار متوجه شـد و گفت : همون آشـنا مامان
 ....!!! یخواستگار

 !نیکرد یخوردم و گفتم : کار خوب یسوپ قاشق
 !؟یهنوزم از دست من ناراحت-

شقاب ستمو رو زیم یسوپو رو ب شتم و د ست مامان قرار  یکنار تخت گذا د
 دادم ، نگام کرد و گفتم :

کم هم  هی یبه خاطر خودمه..... ول نیکنیم یشــما هر کار دونمیمامان من م-
 !ه؟یادیخواسته ز نی.... انیمنو درک کن

شونه نف مامان شو به ن ضا با تظاهر به یتکون داد و بعد برا یسر  عوض کردن ف
 گفت : یخوشحال

 ...!!! میمراسم دارپنجشنبه اگه خدا بخواد -
فتم : .... گ دادیم نیدردناکمو تسک یگلو شیظرف سوپو برداشتم ، داغ دوباره
 !؟یعروس
 گفت : مامان

 ..!! ایو سون دیام ینه بله برونه..... برا-
 بله برون؟؟؟!!! ییهویمو باال دادم و گفتم : واه .... چطور  ابروها

 ؟! یتعجب نکرد-
 !میدونیوقته م یلیخ انی، من و پوگفتم : نه یالیخیب با

مان مه ج ما نا از ه ما جوو فت : خوب شــ نده گ و پوک هم خبر  کیبا خ
 ...!نااایدار
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ه ب یازیبا هم بزرگ شــدن ..... ن یاز بچگ نایا گهیادامه داد : د یپس از مکث و
ــر ــوق نی..... با ا هیندارن مثل بق فاتیتش ارن د تیکه خاله و زن دائ یذوق و ش

 .....!!!!شونیرو بفرستن سر خونه و زندگ نایا دیتا قبل ع ستین دیبع
 ...!!می، آماده شو تا درمانگاه بر یکردم و مامان گفت : سوپتو خورد دییسر تا با

 ........!شمی: ماماااان.... خودم خوب م دمینال
 نیدفعه دومت باشــه؟! با ا یخودت خوب شــد یگفت : ک تیبا جد مامان

 مشخصه گلوت عفونت کرده ...!! یکنیکه تو م ییسرفه ها
 که مامان بلند شد و گفت : ارمیخواستم نه ب باز
 آماده بشم....!!! رمیم-

ــرارها اون ــب بر خالف تمام اص ز دکتر بعد ا یو وقت میمن به درمانگاه رفت یش
ــه تا آمپول جانانه " دلم م نهیمعا ــتیگفت "س  هیرگ ریمثل بچه ها بزنم ز خواس

..... 
 تمیوضع نیبه خونه هم فقط سر مامان غر زدم .... فقط من موندم با ا دنیرس تا

 قبول شدم؟؟؟؟؟!!!!! یپزشک یچطور
باز کردم. غلت انیحرف زدن پو یصـــدا با بهش  یزدم و نگاه یچشــمهامو 

ش شت با گو  ... بله ستین ینگران ی: نه .... جا زدیمن حرف م یانداختم . دا
 ...!!! نی... شما لطف دار دکتر مشیبرد شبی... د

 گفت : یبازم تو گوش یچشمها دنیبه من انداخت و با د ینگاه و
 خدمتتون! یشد .... بله ... گوش داریاتفاقا خودش االن ب-
 گرفته و خشدار گفتم : ییرو به سمتم گرفت . با صدا یگوش و
 !ه؟یک-
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 گفت : دوستته! آروم
 کردم تا صدام صاف بشه : یرو گرفتم و تک سرفه ا یگوش

 بله؟؟!!-
 !؟یجون خوب ایسالم پر-
 بود . گفتم : دایآ

 شده؟! یزی! چ؟یسالم ممنون تو خوب-
مدیامروز ن دمیفقط د زم،ینه عز- نت شـــدم... چون د یو لت  روزمینگرا حا

 گرفتم! لوفریخوب نبود ... شماره تو از ن
گرفتم  یکم حالم بد بود، امروز و فردا رو مرخص هیجون ....  دایآ یلطف دار-

 فردا رو اومدم....!!! دی... حاال شا
حت کن- که اســترا خودت مهمتر  یاز ســالمت یچیبهتره ... ه یبه نظر من 
 ...!!!ستین

 بخواد...!!! یگفتم : تا خدا چ یتک سرفه ا با
مزاحمت  گهی... خوب د زنمیم یســر هی لوفریحاال اگه شــد من عصــر با ن-

 جون ...! اینباشم پر
 !تی.... ممنون از احوالپرسزمیعز یمراحم-
 !؟یبا من ندار ی... کار یبهتر بش شاالیا-
 ...! ی... مرس ینه خانوم-
 پس خداحافظ ...!!!-
 خداحافظ ... !-
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 دایشـماره رو به اسـم آ نی... ا ایگرفتمش : ب انیقطع کردم و به سـمت پو تلفنو
save ! کن 

 رو از دستم گرفت و با حرص گفت : یگوش
 ! ریسالم ... صب  شما هم بخ کیعل-

 کردم و گفتم : یپوف
 نکن ... به خدا حال ندارم ...!! تیاذ انیپو-

 گذاشت : میشونیپ یتخت نشست و دستشو رو لب
 ؟یبهتر روزیتبت که قطع شده خدا رو شکر ... از د-

 : دیپرس کردیم رهیرو ذخ دایکه داشت شماره آ ینیح انیگفتم و پو یاوهوم
 !مش؟یدید روزیکه د هیدوستت همون نیا-
 آره ... چطور؟!-
 به دستم داد و گفت : مویمحو گوش یلبخند با
 ... خوشگله...! ینطوریهم-

 و گفت :چته؟! دیعقب کش انیشدم که پو زیمخین عیسر
 باال گرفتم و گفتم : دیاشاره مو به نشونه تهد انگشت

.... من آبرو دارم اایاوردین یمنو آورد یحواستو جمع کن ... اسم دوستا انیپو-
به مامان و بابا نگفتم  یچیخونه و من ه یآورد تویبار که همکالسـ هی... همون 

 منم به اندازه تو دعوا کردن ... ! دنیفهم یوقت
 با اخم گفت : انیپو
منه که امروز به خاطر خانوم  ریگفتم ؟اصال تقص یچاوووو ... حاال مگه من -

 از درس و دانشگاهم زدم ...!!!
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 !؟یمجبورت نکرده بود .... اصال تو چرا تلفن منو جواب داد یکس-
 حرص گفت : با
مااایم ســـتیســرو زنمیم یپر- هاکن مدم دارو عال ی... او که  یجناب بدم  رو 

 کنم ... عوض تشکرته؟! دارتیب ومدیزنگ خورد ، دلم ن تیگوش
 گفتم : متیمال با
 دیسابقه ت خرابه ... ببخش یخب داداش-

 چپ نگام کرد و گفت : چپ
ــابقه من نظر بد نیهم- ــو ب یمونده تو راجع به س  یزیچ هی نییپا ای.... بلند ش

 بخور تا بعدش داروهاتو بدم .... پاشو !
 باشه ... ساعت چنده؟!-
 باشه ...! دیبا نایا ازدهی...  دونمینم-
آت  هنهمیو پنج دقه اس ... ا یو س ازدهی -گفت : میبه صفحه گوش یبا نگاه و

 ! یساعت ندار هی یول یو آ*ش*غ*ا*ل تو اتاقت جمع کرد
من  یتا صد سال به تموم کارا گهیبهش گفتما ... د یزیچ هی... حاال من  اوووو

 ...! رهیگیم رادیا
 ...! گهید نییپا ایبه من ؟! بلند شو ب یزل زد یچ نیع ینجوریا هیچ-

 و گفتم : دمیکش یآه
 ...! امیباشه برو منم م-
 بداخالق ...!!! یلب زمزمه کردم : اخمو ریو من ز رونیاز اتاق رفت ب انیپو
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س کش شدم ... فقط گلوم درد م یو قو س هیو  کردیبه اندامم دادم و بلند  رم کم 
 ریص! همه ش تقم؟یافتاد مونیاز کالس و درس و زندگ یمفت یچه مفت نی... بب

 .... أه... ! دهیم یمامان خانومه که رو روز دو روز به من دستور مرخص نیا
نگاهشــو از  انیســاعت پنج بود که زنگ خونه به صــدا در اومد . پو یطرفا

 گرفت و گفت : ونیزیتلو
 موقع؟! نیا هیک-

 ؟! هیک نهیببرفت  انیباال انداختم و پو یا شونه
 به سمتم برگشت و گفت : هیچند ثان بعد

 ...!!!لوفرهین-
 ...!! گهی! درو باز کن د؟یکنیخوب چرا منو نگاه م-
 سالنو باز کرد .... یفشار داد و در ورود فونویآ یتکون داد و دکمه  یسر انیپو

ــامو با  یفور ــلوار ارغوان هیبه اتاقم رفتم تا لباس  یعنیعوض کردم .  یبلوز و ش
 یسرد نیتو آذر به ا یگوشه خونه ... اخه ک فتمیحقمه اگه دوباره سرما بخورم ب

 ؟؟؟؟!!!! گردهیبا تاپ و شلوارک تو خونه م
 ...!! لوفریو هم ن دایآ ی... هم صدا ومدیم نییاز طبقه پا یاحوالپرس یصدا

ر به سر س یکه سر کل شهیکه بر خالف هم انیپو دنیرفتم و با د نییپله ها پا از
شتیم لوفرین شویو ج دا شت مثل  اوردیدر م غ  دایآ یجنتلمن جلو هی، حاال دا

 ، خنده م گرفت .... زدیحرف م
فقط باهاشون دست دادم .  میخوش سالم کردم و به خاطر سرماخوردگ یرو با
ــتم . پو تیهدا ییرایبه پذ لوفرویو ن دایآ ــس ــون نش فت هم ر انیکردم و کنارش

 بودم...!!! ماریمن ب یآشپزخونه تا قهوه درست کنه... ناسالمت
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 گفت : دایرو به آ لوفرین
 دنشید میخرابه بر یلیحالش خ یگفتیهمش م یاز من و تو بهتره... چ نکهیا-
 ؟!

 در جوابش گفت : دایآ
 ...!!!دهیرنگشم پر نی.. ببگهید ضهیخوب باالخره مر-

شتم ، وگرنه رو به : بهله... من اال گفتم سر پا نگه دا ن به احترام مهمون خودمو 
 موتم !!!

 !!؟؟یچونیکالسو بپ یچطور ینگ نویبله ... بله ... ا-
 گرد کردم و گفتم : چشامو

 !؟یچیسه تا آمپول زدم واسه ه-
 گفت : یبا دلسوز دایآ

 ؟ی... جد یاخ-
 شد . ییرایقهوه وارد پذ ینیبا س انیغصه سرمو تکون دادم و پو با
 ؟! یرو واسه مامانت پر کن ایپر یقراره جا انیبا خنده گفت : پو لوفرین

فت و چ یچشــم غره ا انیپو کامال م یزیر فت .  چه  دمیفهمینگ االن داره 
 ...!!! خورهیم یحرص

تو اتاقم شــما راحت  رمیمن م گهیرو به آشــپزخونه برد و گفت : خوب د ینیســ
 کن ! ییرایخودت از دوستات پذ گهید ای... پر نیباش
 ...! میهم ما راحت بود یگفتیگفت : نم لوفریتکون دادم و ن یسر
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 یازل ... تو که راحت یو گفت : منظورم تو نبود اوردیطاقت ن انیپو گهید نباریا
 !!یهست

 از پله ها باال رفت .... !!! و
سرش م لوفریبه ن رو سر به  اراحت ن گهیبهت م یچ هیباز  ؟؟یذاریگفتم : چرا 

 ...!یشیم
 ...!!شمیگفت : ناراحت نم یالیخیبا ب لوفرین
 داداشت چه باحاله...!!! ایپر گمیو بعد گفت : م دیهم خند دایآ

 باال انداختم و گفتم : از چه نظر؟؟!! ابروهامو
اول  ... تو برخورد هیمیصم یعنی...  گهی... باحاله د دونمیگفت : نم یسادگ به

 !!کنهینم یبیآدم احساس غر
صلتها نیگفتم : واال ا ظیغ با سه ما بروز نم یخ شو که وا فقط  ، دهیمثال خوب

 !دهیها خوب نشون م بهیغر یخودشو جلو
ب ... از اون آ نیاز جو موجود اسـتفاده کرد و گفت : آره بابا ظاهرشـو نب لوفرین
 کاهاس ...!!! ریز
ــر گفتم : با ــمه... تو حق ندار گمیم یزیچ هی... من  یاوهو تش راجع  یداداش

 ...!!!یبهش اظهار فضل کن
 !!گم؟؟یمگه دروغ م-
 با ناله گفت : یپس از مکث و
 !!...!ارمیلباسامو در ب خوامیتو اتاقت... خفه شدم م میپاشو بر یپر یوا-
 . امیباال منم االن م نیباشه ... شما بر-
 از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم ..!!!! و



wWw.Roman4u.iR  48 

 

 بود خنده ام گرفت ، نتیکاب یکه رو وهیمشــما پر از کمپوت و آبم هی دنید با
 ..!!!. اوردنیکمپوت با خودشون ن هینامردا  گفتمیاالن داشتم با خودم م نیهم

ستیمامان و چند تا پ یخونگ کیو ک وهیم ظرف دار  هیاپ ینیس هی یرو تو یشد
نسبتا بزرگ گذاشتم و سخت بلندش کردم. به زحمت تا طبقه باال بردمش و با 

سته  ضربه به در ب  رشیدرو باز کرد و تند گفتم : بگ لوفریاتاقم زدم، ن یپا چند 
 دستم افتاد...!!!

 رو گرفت و گفت : ینیهول س با
 خب ؟؟!! یرو با هم آورد نهمهیچرا ا وونهید-

 رگردم ...!!برم و ب نییفتم : حوصله نداشتم دوبار تا پاو گ دمیکش یقیعم نفس
 یوســط دو تا راحت زیم یرو رو ینینثارم کرد و ســ یا گهید ی وونهید لوفرین

تم : نشستم و گف وترمیکامپ یصندل یاتاق گذاشت . رو یرنگ گوشه  ینارنج
 خب... چه خبرا؟؟!!

 گفت : لوفرین
 ...!!سین یخبر خاص یچیه-
 کیرو تو دهنش گذاشــت و گفت : اووومممم... ک یپرتقال کیاز ک کهیت هی و

 خاله مهتاب حرف نداره...! یها
 لبخند گفتم : نوش جون...!!! با
 گفت : جانیبا ه دایآ

 ...!!!یراست-
 کردم : هوم؟؟!! نگاش
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 دعوا شد ...!!! مارستانیامروز تو ب-
 باال انداختم : جدا"؟؟ ابروهامو

 با دهن پر گفت : لوفرین
 ... حواسم نبود...!! گهیآره راس م-

 :خب ... حاال چرا دعوا شد؟! گفتم
 گفت : دایآ

شمس ز یمارایاز ب یکیبابا ...  یچیه- شده بود ... بعد ریدکتر  ستش فوت   د
که شــکا ضـــهیخانواده همون مر نداخته بودن   نیو از ا میکنیم تیدعوا راه ا

 حرفا...!!!
 بود؟؟!!طرف مرد -
 ؟ یک-
 که فوت شد...!!! نیهم-
 هان ... اون؟! آره بنده خدا مسن بود...!!-

 ...!!!امرزتشیو گفتم : خدا ب دمیکش یآه
 با خنده گفت : لوفرین

 ...!!گهیقسمت خنده دارشم بگو د دایتو فاز دپ؟! آ نیاووو چتونه رفت-
 کرد و گفت : مگه قسمت خنده دارم داشت؟! یاخم دایآ
 گفت : لوفرین

 آره ... کتک خوردن پسر خاله ت...!!-
 گفت : دایآ

 !؟یگیآهان ... اونو م-
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 ؟! هیچ انی: جر دمیپرس
 جواب داد : دایآ

 از هم جدا کنه ، از دو طرف کتک خورد...!!! ناروی... فرزاد مثال رفت ا یچیه-
 خنده و گفتم : بدبخت... آش نخورده و دهن سوخته...!!! ریبلند زدم ز یصدا با
 و گفت : دیهم خند دایآ

 داره خودتو وارد یبچه اخه به تو چه ربط گفتیبهش م یبگو... عمو ه نویهم-
 نگهبان و حراست نداره؟؟!! مارستانیب نی! مگه ا؟یدعوا کرد

 !ه؟یگفتم : عمو ک یجیگ با
 کرد و گفت : یپوف دایآ

 عمو ...!!! گمی... شوهر خاله م .... من بهش م باباش-
 هم شد ؟! شیزیآهان ... حاال چ-
 ...! ومدیخون م شینیاز ب یآره بابا ... مثل چ-
 بوده؟ یزده گفتم : مگه چقدر جد رتیح

 گفت : لوفرین
ستهیم ارویبابا - ضو خوا صورت دکتر مرت دکتر رهام  بعد ،یمشتش و بکوبه تو 

 لحظه گفتم هیاومده بکشدش کنار مشت طرف خورده تو صورتش .... من که 
 چشمش هم بدجور کبود شد....! ریاستخون دماغش خرد شد ... ز

ــم ن از ــور چهره دکتر رهام با چش  ریدم زز یباد کرده پق ینیباز کبود و ب مهیتص
 خنده ...

 با تعجب گفت : لوفرین
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 ؟یشد نهوویواه چته تو؟ د-
 جالب شده باشه ...!! یلیخ دیش با افهیخنده گفتم : ق ونیم
شد  ریکه اشکام سراز یکه به سرفه افتادم ، اونقدر دمیخند یبلندتر یبا صدا و

 فت :گ زدیکه با مشت به پشتم م ینیبرام پر کرد و ح یآب وانیل لوفری... ن
 دقه نخند خب ...!! هیزهر مارر ... -

 چشمم و پاک کردم...! یو با انگشت اشک گوشه  دمیاز آب نوش یا جرعه
 هم با خنده گفت : دایآ

شتمیم گرفتمیعکس ازش م هی دیآره ... همون موقع با-  سبوکشیف wallرو  ذا
...  دیاون موقع به ذهنم نرس یبراش سر و دست نشکنن ... ول نقدریکه دخترا ا

 ...!!! یدفعه بعد شاالیا
 گفت : لوفرین

 مردم کنه...!!! یدعوا ریخودشو درگ گهیوجود نداره ... عمرا د یدفعه بعد-
 ابروهاش و باال انداخت و گفت : دایآ

انجمن صل   یرسم یاز اعضا یکی... بچه م  ریدفعه اولشه؟ نخ یفک کرد-
 !!؟؟یفک کرد ی... چهیو دوست

 گفت : رتیبا ح لوفرین
 تخته ش کمه ...!! هیبابا -
 ...!!سهیخنده و گفتم : فرش پاتر ریزدم ز یمن باز پق و

 هم با قهقهه همراهم شدن....!!! لوفریو ن دایآ نباریا که
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ــاعت  یطرفا ــام لوفریو ن دایبود که آ 9س که مامان با زور و  یبعد از خوردن ش
صد رفتن کردن و پو شت ، ق شون دا صرار براش نگه صا وظ انیا شخ  هفیهم 

 گرفت ... رسوندنشونو به عهده
ر و و نیبا آژانس ا دیموقع شب(!!) نبا نیاعتقاد داشت دو تا دختر جوون ا چون

رو  رخواهانهیعمل خ نیاون ور برن ... و من هم کامال قصــد و غرضــش از ا
 رو گرفته بود... دای... چشمش به شدت آ کردمیدرک م

*** 
 نیست... با ا دمیکش یقیچسبوندم و نفس عم واریو به د رمیتحر زیهن و هن م با

ساعت  به یدادم ... نگاه هیتک زیو پاک کردم همونجا به م میشونیلباسم عرق پ
شده بود ... ن 9انداختم ... هنوز  یوارید ساعتو پو یشخندین دلش  انیزدم ... 

ــوخته بود و خر ــمت م بهکردم و  یبود... پوف دهیبرام س ــمیآرا زیس ... رفتم . ش
باز شد و  یشتم و اومدم هلش بدم که در با تقه اگذا نیزم یروش و رو لیوسا

 خواب الود تو چهار چوبش ظاهر ...!!! یبا چهره ا انیپو
 گفت : یدو رگه ا یصدا با
 .؟؟!!یاول صبح یکنیم یدار کاریچ-

 کرد؟! دارتیمن ب یو گفتم : سر و صدا دمیو گز لبم
 و گفت : دیکش یا ازهیخم

 ...!!! دمیتو رو شن یشدم بعد سر و صدا دارینه... خودم ب-
 گفت : رتیشده باشه با ح اریانگار تازه هش و
 . ؟؟یکنیم یدار کاریچ-
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تاق در هم و بر همم انداختم و گفتم : تغ یاجمال ینگاه  نویدکوراســ رییبه ا
!!!...... 

 حرص گفت : با
ــتی... خب م وااانهید یدختره - ــب   داریمن ب یذاش ــر ص ــم خبر مرگم ... س ش

 ....! یجمعه بلند شد
 کرد : یتموم گذاشت و پوف مهیشو ن جمله

 ها....!! ینزن یزی... دست به چ امیبذار من دست و صورتم و بشورم ب-
بود و  ایو سون دیشب مثل بله برون ام نکهیرفت ... با ا انیتکون دادم و پو یسر

 بودم ا دهیوقت خواب رید
شدن عادت کرده بودم ...  داریشدم ... به زود ب داریب 7ساعت  صب  رأس ما

 ...! شدیاصال چشمام باز نم مارستانیحاال اگه قرار بود برم ب
 لبمو به دیچیکمرم پ یکه تو یم نشــســتم و از درد ختهیتخت به هم ر یرو

حاال بکش پر ندون گرفتم ...  ندل زیخانوم ... م اید ند م یو صــ ،  یکنیبل
 هااان؟؟!!

ست و رو انیپو سته و موها یبا د شد و  ییش شت جلوم ظاهر  که هنوز نم دا
 گفت :

 خب؟؟!!-
 بهم انداخت. یمتوجه شد و نگاه چپ چپ انیاز جام بلند شدم که پو سخت

 ...! نجایا ارشیب نویاشاره کردم و گفتم : ا شیآرا زیم به
 و به کمرش زد و گفت : دستش

 چرا ؟؟ جاش خوبه که ...!-
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رابط  میدنبال س دیموهامو سشوار بکشم در به در با خوامینه بابا ... هر دفعه م-
 ...! زیکنار پر نجایا ارشیبگردم ... ب

ه گذاشت ... ب خواستمیکه م ییرو همون جا شیآرا زیتکون داد و م یسر انیپو
 ...!! مینسبتا بزرگ اتاق گذاشت یپنجره  ریکمک هم تختم رو هم ز

ــول و و ریتحر زیکه م حاال ــ نیتریو کنس ــهیش ــا یا ش ــمه ها و وس  لیکه مجس
شتمیرو توش م میفانتز ینییتز ستا بود به نظرم جا برا هی یتو ذا رفت و آمد  یرا

 رنگ اما سر جاشون بودن ...!! یتپل نارنج یباز تر بود ... اون دوتا راحت
بود  دنوبت مرتب کردن کم گهیو در کمدو باز کردم ... د دمیکشــ یقیعم نفس

و کفش و جوراب  فی... از لباس و ک شــدی... اوووووف... شــتر با بارش گم م
ــک همه چ ــدیم دایتوش پ یگرفته تا البوم عکس و جعبه جواهرات و عروس  ش

!!.... 
گوشــه کمد هل دادم و  هیشــده بود  زونیرو که نســبتا مرتب او ییلباس ها اون

گفت  و با تأسف ستادیباال سرم وا انی.... پو رونیب ختمیهمه رو ر لیوسا هیبق
: 

 واقعا کمده؟؟!! نیا-
انگار کمد تو کم از بازار شــام  یگیم نی! همچه؟یبه جانب گفتم : پس چ حق

 داره ....!
ــو  هی یبگه که نگاهش رو یزیاومد چ انیپو ــد ... رد نگاهش ــک ش نقطه خش

صندوقچه  شت به   نیکه روش نگ یرنگ ییطال - یقهوه ا یدنبال کردم ... دا
شت نگاه م یها سبز دا شگاه شیکه پ یموقع نوی... ا کردیدرشت قرمز و   یدان
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از دوســت دختراش بهش داده بود ... خاک  یکیبودم ازش کش رفته بودم ... 
 !!ده؟؟یکادو م یزیچ نیپسر همچ هیبر سرش ... اخه آدم به 

 با حرص گفت : انیپو
 دست تو بوده ؟؟؟!!! نیکثافت ... ا-
 برداشتم و گفتم : زیخواست برش داره که به سمت صندوقچه خ و

 !!!نهههه
 اخم گفت : با
 ؟؟!! یکشی... خجالت نم نمیبرو کنار بب-
 ...!! دمیاالن نه ... بعدا بهت پس م انیالتماس گفتم : پو با
خودم  یو حت انیو پو اتشیمحتو خواســـتینگام کرد ... اصــال دلم نم جیگ

 سال بود که سراغش نرفته بودم ....!!! 3از  شتری.. ب. نمیدوباره بب
 کرد و گفت : زیر چشماشو

 ، هان؟؟!! یگذاشت نیرو تو ا یکه از من کش رفت ییزایچ ینکنه همه -
ــندوقچه رو از ز و ــتم ب ریص ــ رونیدس ... بهش چنگ انداختم و گفتم :  دیکش

 بازش نکن ...!! انیپو
... اما چون من به دســته ش چنگ انداخته  دیبه ســمت خودش کشــ صــندوقو

... به محض  فتهیب نیزم یبودم ، باعث شــد از دســت جفتمون رها بشــه و رو
.. . رونیب ختیر اتشیبرخوردش با پارکت کف اتاق درش باز شـــد و محتو

لب زمزمه کردم :  ریشکست ... ز یبلند یداخلش هم با صدا یا شهیش یگو
 ...!!! یلعنت

 !!؟؟یخواستیم نویگفتم : هم انیرو به پو یبلند یابا بغض و صد و
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 یشــده بود ... تعجبش کم کم جا رهیخ نیگرد شــده به زم یبا چشــمها انیپو
 ملتهب گفت : یداد و با صورت تیخودشو به عصبان

 !!ه؟؟یچ نایا-
 ...!!! سیگفتم : به تو مربوط ن یعصب

 با داد گفت : انیپو
 !!!ه؟؟؟یچ نایا گمیبهبت م-

 ...!! سیزدم : منم گفتم به تو مربوط ن غیج متقابال
 زد : نعره

گه داشــت نایهنوز ا یبرا چ- گه نگفت؟؟یرو ن مه شــونو ر ی!! م  یختیه
 دوووررر؟؟؟؟!!!!

 هیجوابشو بدم در با ضرب باز شد و مامان با لباس خواب و بابا با  نکهیاز ا قبل
 اومدن تو ... بابا گفت : یروبدوشامبر زرشک

 چه خبرتونه شما ها؟!!-
 از جونم ؟؟؟!!! نیخوایم یگفتم : خبر مرگ منه ... چ غیج با

 گفت : یبا نگران مامان
 !!؟؟یصب  جمعه ا یشد یشده ؟؟ جن یمامان چ ایپر-

م ... بابا دســت از ســر من  وونهیشــدم ... اصــن من د یزدم : آررره ... جن داد
 ...!نیبردار

 هاتو جمع راثی... مال و م ایانداختم و گفتم : ب انیپو یپا یصــندوقو جلو و
 کن ...!
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 گفت : متیکرد و با مال یپوف انیپو
 جان .....!!! ایپر-
 ...!!! دیاز اتاق من ... همه تون بر رونیبرش دار برو ... برو ب-
که ج یقدم انیپو ـــت  گذاش گفتم ؟؟؟!!! برو  یچ یدیزدم : نشــن غیجلو 

 ....!!! ررروووونیب
 آروم گفت : انی... پو کردنیو بابا هم مات و مبهوت ما رو نگاه م انمام

 خب باشه ... باشه ...!!! لهیخ-
ست چ و سمت در رفت ... مامان خوا شاره ا انیبگه که پو یزیبه  کرد و هر  یا

فل بلند شدم و درو پشت سرشون ق ی... با سست رونیسه تاشون از اتاق رفتن ب
: چش شده باز  گفتیکه داشت م دمیپچ پچ مانند مامان و شن یکردم ... صدا

 ؟؟!!
 بهتون ...!!! گمیکه گفت : حاال م انیپو یمتعاقبش صدا و

 سیپارکتو خ یداخل گو یلیاکل عیمو از در گرفتم ... ما هیو تک دمیکشــ یآه
سع نیزم یکرده بود ... دو زانو رو ستم و  ش  هیقنگاهم به ب نکهیکردم بدون ا ین

 ها رو جمع کنم ... شهیخرده ش وفتهیصندوق ب اتیتومح
 دستم یرو رو یقی... سوزش عم دمیدینگاهمو تار کرده بود و درست نم اشک

و ر شــهیشــ کهیت هیحس کردم و از درد لبمو به دندون گرفتم ... با حرص اون 
شت کردم و خون از ال یتو ستم م شتام ب ید زد ... هق هقم از اراده م  رونیانگ

س شمهام م لیخارج بود و  شک بود که از چ ش ومدیا که تماما قرمز  ور شهی... 
سا نیزم یشده بود رو صندوقچه ب یلیانداختم و و ود به ب ختهیر رونیرو که از 
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ش قلب  هیشده بود ...  یعطر ورساچه که خال شهیش هی...  دمیسمت خودم ک
 ش ... !!! گهید ی مهیمن ن ینقره ا رینصفه با زنج

ــ یقیعم آه ــته  یو نگاهم رو دمیکش ــت  یدس ــر خورد ... با دس ــها س عکس
برشون داشتم ... نگاهم به دختر  ومدیش خون م یدگیمجروحم که هنوز از بر

قت یلیکه خ یکه خود من بود و نبود ... دختر یعکس بود ... دختر یتو  و
 یآب اچهیدر نیعکس و نداشـــت ... که ا یتو طنتیبرق شــ نیبود نگاهش ا

زده بود ... که دســت حلقه شــده دور کمرش و  خیوقت بود که  یلیخ هشنگا
 !!گاه نبود ...! هیکه تک یگاه هیگاهش رو ... تک هیچنگ زده بود ... دست تک

 چیکه به ه یغی... همراه با ج دمیم شـــدت گرفت و لبم و محکم تر گز هیگر
 هیهوا پخش کردم ... هر کدومشــون  ید ، عکســها رو تووجه تحت اراده م نبو

 گوشه اتاق فرود اومدن ...!!
ش نیزم یرو همونجا شتم و زانو هام و تو ری... بازومو ز دمیدراز ک  یسرم گذا

 یدر و بعد هم صدا ی رهیشدن دستگ نییباال و پا یشکمم جمع کردم ... صدا
 : دمیدرو باز کنم شن خواستیملتمسانه بابا که م

 یدرو باز کن ... بابا جون چرا درو قفل کرد نیدقه ا هیبابا ،  ایجان ... پر ایپر-
 ها ...! خوادیازت م یی... بابا ای... پر میدرو باز کن با هم حرف بزن ای؟ ب

 ...! دونستنیساله م 18-17 یزدم ... هنوزم منو همون دختر بچه  یپوزخند
 پر بعض مامان بلند شد : یبودم که صدا رهیخ ینقطه نامعلوم به
باز کن ... پر- باز کن  یدی... آخر منو دق م ایمامان جان تو رو قرآن درو   ...
 رو ...!!! یلعنت نیا
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ــده مو تکون یب ــک ش م داد یتوجه به تمام آدم ها و اتفاقات دور و برم کمر خش
 ...!! دیبه گوشم رس شهیشکستن ش یکه صدا

وارد  انیتفاوتم رو به در تراس دوختم ... برده کنار رفت و پو یخســته و ب نگاه
 اتاق شد ... بهت زده گفت :

 با خودت ؟؟؟!!! یکرد کاریچ ایخدا ... پر ای-
ش ایاز خون از دست دادنم بود گفتم : ن یکه ناش یضعف با  ختهیر شهیجلو ... 

!!... 
 رنطویلندم کرد... همب نیزم یبه طرفم اومد و از رو عیتوجه به حرفم ســر یب

 تخت گذاشت و با حرص گفت : یمنو رو زدیلب غر م ریمن ز
س یخوایکارات م نیبا ا دونمیواقعا نم- ت چه به روز خود نی... بب یبه کجا بر

 ....!! یآورد
 ...!! وقت هیزدم و گفتم : برو صندوقچه تو بردار ... گم نشه  یکم جون لبخند

 به چنگ گرفت و گفت : موهاشو
 ؟!!!؟؟ وونهید یبگم دختره  ی... اخه من به تو چ ااااای... پر ای... پر ایپر یوا-

 و گفتم : دختر؟؟؟؟؟!!!!!! دمیخند م*س*تانه
شو گرد کرد و بعد با حرص تو پ هی انیپو شمها ... قبل  دیکوب شیشونیلحظه چ

مامان بلند شد ... بدو  یفاطمه زهرا " ای"  ادیفر یبهم بگه صدا یزیچ نکهیاز ا
سوند و کنار تختم زانو زد ... با گر شو به من ر مامان  ... ایگفت : پر هیبدو خود

 با خودت؟! یکنیم یدار کاریچ
دلم ...  زیدســتش گرفت و باز با هق هق گفت : عز یخون الودم رو تو دســت

ــر خودت آورد ییچه بال نیبب  بس ؟یدیما و خودتو عذاب م نقدریچرا ا ؟یس
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شد ، االن  یاتفاق هی...  گهیکن د ست تو  4افتاد تموم  شته... من از د سال گذ
 کنم اخه؟! کاریچ
 ...!!! رمیخنده گفتم : فقط دعا کن زودتر بم با

 بابا ؟ یگیم یجان ... چ ایبغض مردانه گفت : پر هیو بابا با  دیکش ینیه مامان
مرگ  ی؟! دارم آرزو گمیدارم م یچ یفهمیباال دادم و گفتم : واقعا نم ابروهامو

 ...!!! کنمیم
 !!هگیم ونی... داره هز ستیکرد و گفت : بچه م حالش خوب ن ینیف نیف مامان

زده گفت : خدا مرگم بده ... تو تب  رتیگذاشت و ح میشانیپ یدستش و رو و
 !!سوزهیداره م

 مرگ کن... نه خودت!! یمن آرزو یکردم و گفتم : بهت گفتم برا یاخم
فت : گ انیاز جا بلند شد و به پو دیلرزیم هیکه از شدت گر ییبا شونه ها مامان

ــایتو اتاق پر اریس ... خواهرت و ب ختیبه هم ر نجای، مامان ... ا انیپو  ... س
 به دکترش رنگ بزنم...!! رمیم
 رفت ... بابا هم پشت سرش روونه شد ...! رونیتراس ب قیاز طر و

روم خم شد که با مشت زدم تو بازوش و گفتم : دست به من نزن ... پرو  انیپو
 صندوقچه تو بردار .. دوس دخترت بهت داده...!!

شمهاش و  انیپو سش و فوت کرد ... چ شت و بعد  یلحظه رو هینف  هیهم گذا
 نباریا نیگردنم برد... دوباره دســت مجروحم و باال آوردم که ا ریدســتش و ز

 غیلحظه از شــدت درد نفســم بند اومد و با تمام وجود ج هیمحکم گرفتش ... 
 !!! دی... ببخش دیهول دستم و ول کرد و تند گفت : ببخش انی.... پو دمیکش
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ست با ش شیشونیبه پ یبغض و حرص نگاش کردم . د گفت :  یو با کالفگ دیک
 !!؟؟یکنی...چرا لج م یسوزیتو تب م ی... دار ونهید ایپر

 !رمی... بم خوامیشمرده گفتم : چون ... م شمرده
ص انیپو ش ینفس پر حر حرکت من و ب*غ*ل زد ... آنقدر محکم  هیو با  دیک

ستمیکه نم شتم ... از تراس  گهیتکون بخورم... خودمم د دون توان مقاومت ندا
را اتاق که " چ کردمیفکر م نیبه ا تیاون موقع یبرد و من تو سایمن و به اتاق پر

 به هم راه داشته باشه؟؟؟!!! دیبا سایمن و پر
شـدم ...  اریپوسـت دسـتم هشـ یرو یو سـپس سـوزشـ یسـیاحسـاس خ با

ــدا ــمهام و اما باز نکردم ... ص ــخ یچش ــمس رو تش دادم که  صیبم دکتر ش
. بود که خوشبختانه قطع شده .. ینداره ... تبش عصب ی: مشکل خاص گفتیم

 ...!!! کردیوگرنه تشنج م نیبه موقع عمل کرد
شمهام صله  چ سته بود ... حو ص یهنوز ب شو که حداقل  یحتاین مثال پدرانه 

و  کردیکه م ییها هیتوص یرو نداشتم ... صدا کردیتو گوشم فرو م کباری یماه
 یبهم خوردن در اتاق ... پوف تی... و در نها دمیو شــن شیبعد هم خداحافظ

 یرو به رو ریتحر زیکه به م انیپو دنیو چشــمهام و باز کردم ... با د دمیکشــ
لحظه جا خوردم ... نگامو ازش گرفتم  هی کردینگام م زیداده بود و ت هیتخت تک

 ...!! یداریب دونستمیکه گفت : م
سست یتکون صله  یو کرخت یبه بدنم دادم ... احساس  صداش از فا شتم ...  دا

 ...!!! خوامی: معذرت م دیبه گوشم رس یکترینزد ی
 ؟؟ یرمق گفتم : که چ یب
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سمت هی.... من قبول دارم که  ایپر نیکرد و گفت : بب ینچ ص شیق من بود ،  ریتق
ار ب هیکه هر چند وقت  شینجوری... هم یداشــتیاونا رو نگه م دیتو هم نبا یول

 ...!!!که چشمت هم به اون آ*ش*غ*ا*ال  یبه حال وقت ی... وا نهیوضعت ا
ــت ــده مو باال آوردم و ب دس ــمان ش ــله گفتم : بس کن پو یپانس  ... انیحوص

ــله  ــد تا دو پولو ندارم ... خودم به اندازه کاف یحرفها نیا یحوص دغدغه  یص
 دارم...!!! یفکر

شما درد نکنه ... حاال  کردیم دادیب شیپ یکه دلخور ییصدا با ست  گفت : د
 ؟!!ما شد صد تا دو پول؟ یحرفها گهید

ه ب یجوابش و بدم مامان و بابا وارد اتاق شـــدن ... کالفه دســت نکهیاز ا قبل
ش میشونیپ ست و گفت : بدمیک ش !! مامان؟؟ یشد داری... مامان لب تخت ن

 !؟یبهتر
 ..!!. خوامیگفتم : معذرت م یمامان و بابا چرخوندم و با شرمندگ نیو ب نگاهم

گوشم  و قهیبه کنار شق دهیچسب یکنار زدن موها نیزد و ح یلبخند مهربون بابا
 ...!!ینداره مامان بیگفت : ع

شد پ و س میشونیخم  صدا دیو ب*و* م دل یشدن در اتاق تو دهیکوب ی... با 
ــعوریب ــود ... فکر کرد یکردم... پررو انینثار پو یش از تو هم معذرت  یحس

 !!کنم؟؟یم یخواه
 ینگویما به نوبت د یق گرفت : بچه هاتکون داد نگاهش و از در اتا یسر بابا

 ...!! کنهیشون عود م
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ــ یمحو لبخند  دونمیاون لحظه نم نیبابا ... باور کن دیزدم و آروم گفتم : ببخش
 ستی... دست خودم ن کنمیم کاریدارم چ

 ی... ول یشــیم یعصــب فهممیمهربون گفت : اشــکال نداره بابا جون ... م بابا
 ی! چهار ســـال گذشــته بابا ... تو دار؟یبس کن یخواینم گهی، بابا ... د ایپر

شک م ... خاطراتت و  مونیسربلند ی هی... ما ی... افتخار من و مادرت یشیپز
بهت گفتم ... نه تنها  هابار نویدور ... فراموش کن ... ا زشــونیچال کن ... بر

که ل، ب یکنینم یدر فراموشــ یتو نه تنها ســع ی... ول انیمن، بلکه مادرت ، پو
 رو که مال ...!! یلیوسا

به  یلب گفت ... دســت ریز یتموم گذاشـــت و الاله االالله مهیشــو ن جمله
داغ  نی... ا دونمیگفت : ســخته بابا ، م ییو با پوف بلندباال دیموهاش کشــ

خاطرات  نیبا ا یخوایم ی!! تا ک؟؟یتا ک گهید یاز وجودت شــده ... ول یجزئ
 یروز برا وحال  نیتو ا دنید یکنیفکر م !؟یو عذاب بد انتیخودت و اطراف

 که جونشه و تو ؟؟!! انیپو یبرا ایمن و مامانت راحته؟! 
ــورتم انداخت و ادامه داد : گر رهیخ ینگاه ا نکن ... ب هینکن بابا ... گر هیبه ص

شون کن ... من از بچگ شکالت بجنگ ... نابود ش یدادم قو ادتی یم . .. یبا
که دخترم بودکه پســرم ب انیبه پو یهرچ به تو   یهم گفتم ... ول یود گفتم 
 ... !!!یشکست ینجوری، کجا اشتباه کردم که ا یشد ، ک یچ دمینفهم

شکامو پاک کردم ... بابا آه با ست ا ش یکف د شو  دیک و رو به مامان گفت : پا
 خانوم ... بلندشو بذار بچه استراحت کنه ... !!

 از لب تخت بلند شد ... آروم و خشدار گفتم : بابا ... من ...!! مامان
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شو ست شونه  د . نگو بابا ... االن نگو .. یچیسکوت باال آورد و گفت : ه یبه ن
 یدور یمنم فکر کن ... جا یکم به حرفها هیازت دارم ...  یخواهشــ هیفقط 

 ...!!رهینم
 ی هیما نقدریبر ســر من که اخاک  یعنیهمراه مامان از اتاق خارج شــدن ...  و

 ریو به پهلو غلت زدم ... دســـت راســتمو ز دمیکشــ یقیعذابم ... نفس عم
شد  شدیذهنم تکرار م یبابا تو یصورتم بردم... حرفها شک  شمهام پر ا ... چ

 بسه ....!!! گهیبسمه ... د گهید ای... خدا دمی... لبمو گز
موهام کم شــد ... دماغمو باال  یچشــمم ســر خورد و ال یاز گوشــه  اشــکم

خدا ریو ز دمیکشــ مه کردم :  کمکم کن فراموش کنم ... خودت  ایلب زمز
 کمکم کن !!!!

 ....!ای... أه...پروونهید یدختره  ستایصبر کن ... وا ی...پرایپر-
 پشت به بازوم چنگ انداخت و نگهم داشت. از
زوم وارد به با یشتری... فشار بکردم دستمو آزاد کنم یاخم نگاش کردم و سع با

ــتایکرد و گفت : وا ــر جات بب س  نینم ... اداد بز نجایا تونمینم ینیبی... م نمیس
 ؟ یچ یعنیحرکات 

صن تو چسیحرص گفتم : به تو مربوط ن با ت که تو کار من دخال یا کارهی... ا
 !!؟؟یکنیم

 دیانداخت... ام دیبه من و ام یاز کنارمون در شـــد و نگاه متعجب یپرســتار
 و دستمو ول کرد!! دیکش یمتوجه شد ... پوف
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 و تو دونمیمن م ی:"اگه تکون بخور یعنیبهم انداخت که  یحال نگاه نیا با
!..." 

ــتامو ــت کردم و دندونامو رو دس ــا یمش ــما ها چدمییهم س از جون من  ی: ش
 !!ن؟؟یخوایم
 میخوایاز جون تو م یهه... ما چ-
ط ماه... فق کی... تا حاال شــده یریگیجون خودتو م یه دارک ییتو نیا چارهیب
 ؟؟یرفتار کن یآدم عاد هیماه پست سر هم مثل  کی

 حرص گفتم : به تو چه مربوط؟؟!! با
به من خ- چه مربوط؟  در آوردن تو از اون  یهم مربوطه... من برا یلیبه من 

 !!؟؟یدی، فهم دمیکم زحمت نکش ینکبت تیوضع
 ...!دمینه نفهم-
ــافه کردم : بب یهمراه با پوزخند و ــ گهید نیاض  یولکه چغ دهیکارم به کجا کش

 ...!!کننیمنو به تو م
 "تو" رو با تمسخر ادا کردم...!

 بهت گفت : تو ؟؟!! با
.. اصــن .کنمیم کارینداره که من چ یربط چیزدم : آره تو ... به تو ه غیج بایتقر

 تو رو سننه؟؟خودمو قبر کنم،  یدست یدست خوامیم
 گهید نکهی... مثل انییپا اری... صداتو بسسسییگرد شده گفت : ه یچشمها با

 ...!!سیآبرو هم برات مهم ن
 اومده؟؟ شیپ یمشکل-
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ش ی... آهالقیدکتر رهام د دنیبلند کردم و با د سرمو  یجاک گهید نوی... ادمیک
 دلم بذارم؟؟!!

 ...!سین ی، کالفه گفت : نه فرزاد جان ممنون.... مشکل دیام
دکتر رهام  نی"راهتو بکش و برو" بود... اما ا یها هیتو ما یزیچ هی دیام جواب

 نگ؟یسر مورن یرینم ؟یتو نبود کیکش دنتیسمج گفت : مگه رز
 مونه؟یو گفت : آخ... مگه واسه آدم حواس م دیکوب شیشونیبه پ دیام
شا ب و سم تم اریدر ن یباز ونهید نیاز ا شتریرو به من گفت : خواه وم تا من کال

 بشه!!
منو  نقدریا بهیغر هی یجلو تونسـتیو بغض نگاهش کردم... چطور م رتیح با

 کنه؟؟!! ریتحق
وخت لحظه دستم س هی یکف دستم فشردم که تو شتریو ناخنامو ب دمیگز لبمو
 شد... سیو خ

 که تماما قرمز شده بود نگاه یاشک به باند یو از پشت پرده باال آوردم  دستمو
 ؟یکرد کاریچ نیو گفت : بب دیکش یآه دیکردم... ام

 پانسمانشو برات عوض کنم...!! ایدستمو گرفت و گفت : ب و
 ، من نگیتو برو ســر مورن یخوایدکتر رهام اظهار فضـــل کرد و گفت : م باز

 ...!کنمیکمکشون م
صل  دیام  دیزد ... ام دییتا یبه معنا ینگاهش کرد و دکتر رهام لبخندم*س*تأ

 بلند ازمون دور شد ...! یو قدمها یتشکر هول هولک هیهم با 
 هوم؟؟ ن،یباندو باز کن نیاول ا نیخوایرهام رو به من گفت : م دکتر
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سرو یسر سمت  شت یها سیتکون دادم و به   هیراه افتادم... اونم مثل  یبهدا
 بالم...!!جوجه اردک دن

 زنانه...! ییشدم... احمق دنبال من اومد تو دستشو یبهداشت سیسرو وارد
باز کردم و شــ باند با داد گفت :  هویکه  نطوریآب رو هم هم ریدور دســتمو 

 آب...!! ریز شیرینگ
 خب...!! کنهیگرد شده نگاش کردم که آروم گفت : عفونت م یچشمها با

باریآبو بســتم و ا ریکردم و شــ یپوف ثل ن بالش راه  هی... من م جوجه اردک دن
 افتادم...!!

ستراحت رز وارد نو م یکیمعذب بودم... االن  ییجورا هی...  میشد دنتایاتاق ا
 ؟؟ کردیخودش فکر م شیپ یچ دیدیم نیبا ا نجایا

سا یاز راحت یکی یرو ستم و اونم با و ش ستمو  لیها ن سمان رو به روم... د پان
 شده؟ ینطوریا یکرد و گفت : با چ یباال گرفتم که اخم

 ...!شهیگفتم : ش دیو مق مختصر
ضد عفون یهوم سوزش لبم رو  یگفت و مشغول  شد... از درد و  کردن زخمم 

 !بود گفت : دکتر رهسپار نامزد داره نییبه دندون گرفتم... همونطور که سرش پا
 تفاوت گفتم : خب؟! یب
... محض اطال  ینطوریگفت : هم باز کردنش نیرول باند برداشـــت و ح هی

 گفتم!
ست... اومدم بگم خودم م و ستم ب ستمیباند رو دور د تاد اف میدوزار هویکه  دون

 ؟؟یگفتم : چ ینسبتا بلند یو با صدا هیمنظورش چ
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 نیا دی... گفتم شـا یچیرو با چسـب محکم کرد و سـرشـو باال گرفت: ه باند
 که ...!! دیدونیموضوعو نم

ــما پ یتو حرفش و به تند دمیپر  دیام ن؟؟یفکر کرد یخودتون چ شیگفتم : ش
 پسر خاله مه...!!

 !!؟؟یوضوح جا خورد و با تته پته گفت : چ... چ به
ون نگه خودت یبرا دتونویبه بعد اطالعات مف نیاز ا دیگفتم : لطف کن یعصــب

ما قضـاوت عجوالنه راجع به آد نقدریا نیدی... چطور به خودتون اجازه منیدار
 د؟یکن
 ...!!دی... باور کننندیبلند شد و گفت : بب یاز جام بلند شدم که اونم فور و
ــم  نیگفتم : لطفا ادامه ند یتند به ــپار نامزد داره ، نامزدش ... بله ... دکتر رهس

ــما هم بهتره ا ییدختر دا دور و برتون نظر  یراحت راجع به آدما نقدریمنه... ش
 ...!!!نیند

به چنگ گرفت و م*س*تأصــل گفت : خب ... خب من فکر کردم  موهاشــو
 نگام کرد... یحرفشو خورد و با شرمندگ ی...!! و باق

کر ف ینگام کرد. حق به جانب گفتم : چ یحرفشــو خورد و با شــرمندگ یباق
 آره؟؟!! دم؟یکه من دارم بهش نخ م ن؟یکرد
 گفت : نه ... نه ... من فقط...!! تند

 باز سکوت کرد!!! و
نگام کرد و آخر  رهیباال انداختم و منتظر نگاش کردم... چند لحظه خ ابروهامو

من فقط خواســتم براتون  یول خوام،یگفت : معذرت م یســر با پوف کالفه ا
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شکل ستانی... جو بادین شیپ یم مه هم از ه بایتقر ه،یچطور دیدونیرو که م مار
شاخبر دارن... با خودم  دیام ینامزد ضوعو نیشما ا دیگفتم  ه ک نیدونینم مو

 ...!نیدار
چشمهاش گرد شد و آب دهنشو با صدا فرو داد : نه ...  دیکه د زمویتند و ت نگاه

ــما که کار یعنی ــانینکرد یش ..نه ... نه.کشینزد دیدونیچون نم دی... گفتم ش
 دونســتمیکه من نم نطوریکه ... چطور بگم ؟؟ خب هم نهیمنظورم ا یعنی... 
 دیاش نیهم ی... براباشنشما اگاه ن یلیهم از رابطه فام گهید یها یلیخ دیشا

 ناجور بکنن...!! یخودشون فکرا شیپ
 درست مثل شما...!! یعنی-

 نگفت ...! یزیو چ دیکش شیشونیانگشت شستشو به پ پشت
 ن؟یمنتقل شد مارستانیب نی: شما چند وقته به ادمیپرس

 ...!میماه و ن کیکرد و گفت : حدودا  نگاهم
 ن؟؟یمدت چند بار با من برخورد داشت نیا یبعد تو-
 بار..!! 6 ای 5خب... -
ــت دیانوقت چند بار با من و ام- ــو   جادیکه باعث ا نیهمراه هم برخورد داش س

 تفاهم بشه؟
 زمزمه کرد : فقط امروز ...! آروم

 هی دنید ایبرخورد  هی یبه نظر شــما ... تو یعنیتکون دادم و گفتم :  ســرمو
 کرد؟؟ هوم؟؟ یقضاوت نیهمچ هینفر  هیدر مورد  شهیصحنه م
 کردم...!! یگفت : من که عذرخواه شرمنده
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ــخت به ــب افهیرو گرفتم... ق دنمیخند یجلو یس رتون گربه هه تو کا نیا هیش ش
ــده بود...  ــرک ش ــره  یم هیبه گر دادمیادامه م گهیکم د هیش  لوس یافتاد... پس

 اخه؟؟ یننر... تو مرد
زود راجع به آدما قضـــاوت  نقدریبه بعد ا نیتاســف گفتم: به هر حال از ا با

 ...!!!دینکن
 ...!!نیدست پانسمان شده مو باال آوردم: ممنون بابت ا و
 خواستم از اتاق خارج بشم که تند گفت: إه... کجا؟! و

 س بدم؟؟!!به شما جواب پ دیچپ نگاش کردم و گفتم : با چپ
 کرد و گفت : نه خب...!! یسرفه ا تک

 !!ن؟؟یدیبه صورتم گفت : منو بخش رهیخ یبا نگاه و
 فکر کنم...!! دی... بادونمیباال دادم و گفتم : امممم... نم ابروهامو
 !!؟؟یکن تیاذ یخوایشد و گفت : م طونیش نگاهش
چه زود پسرخاله شد ... انگار خودش متوجه  نی... ادنیمجددا باال پر ابروهام

 عذاب وجدان دارم...!! ینطوریشد و گفت : آخه من ا
ستم شته باش تا بترک خوا فکر کرده  ورشعی... با اون فکر منحرفت... ب یبگم دا
 سوخته... إه...!!! اهی... سالقی... احمق... ددمینخ م دیمن به ام

 یسانت کی یصورتش رو تو هویکه  کردمیم فیذهنم فحش رد یتو نطوریهم
ه ک دمیچســب واریگفتم و از پشـــت به د یخفه ا نی... هدمیصــورتم د یمتر

 اســتمخوی! من؟یدیزد و درو باز کرد : ترســ ثیخب تینهایو ب طونیشــ یلبخند
 ...!!!دیبه کارتون برس دیدرو باز کنم... بفرمائ
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 سـتخوایدلم م یعنینگاش کردم...  تیو با عصــبان دمیکشــ یپر حرصــ نفس
 عورهشی... م*ر*ت*ی*ک*ه خر... بوفتهیاونقدر بزنمش که مثل خر به عر زدن ب

 نزاکت ...!!! یفرهنگ... ب یب
شن رونیحرص از اتاق ب با سرم  شت  شو از پ صدا منو  نی: نگفتدمیاومدم که 

 نه ؟؟!! ای نیدیبخش
 زنم...!!ب غیو از ته دل ج نمیبش نیهمونجا کف زم خواستیکه دلم م یوااااا
ــر ــرا نکهیتکون داد و گفت : مثل ا یس ــر ش ــحبت کردن  طیدر حال حاض ص
شرانیندار شو بهم بد طتونی... هر وقت  شد خبر ساعد  خب ؟؟!! وگرنه  ن،یم

 ...!!کشهیمنو م یعذاب وجدان لعنت نیا
 هی واستمخیگرفته بود... م یکلمه منو به باز یواقع ی... به معنایییی *و*ض*ی

فرابنفش سرش بکشم با چهار تا فحش که هم نونش بشه و هم آبش... اما  غیج
... حرفمو فرو خوردم و ومدیکه از رو به رو م ییچهره و قامت اشــنا دنیبا د

 ؟یلب گفتم : سون ریکردم... ز زیچشمهامو ر
ند کرد ... وقت دنیبا د ایســون هاش رو ت قدم کم منو تو  هی دیبهم رســ یمن 

فت: باز گ شیکردن صــورتم با ن یتف تف یو بعد از کل ب*غ*لش مچاله کرد
 !!؟؟یکنیم کاریچ نجایتو ا

ند ینجوریکم هم هی که خ گاش کردم  خب  دین چه خنگم من...  فت :  و گ
 ...؟؟یکنیم کاریچ نجایمعلومه ا

 سالم...!! کینگاش کردم و آخر سر با حرص گفتم : عل گهیکم د هی
 چه خبرا؟؟!!! ؟یزد و گفت : سالم، خوب یلبخند

 !!!دمیمتر از جام پر شیدکتر رهام از پشت سرم ش یقهقهه  یصدا با
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 !!؟؟نیبه پشت سرم انداخت و گفت : إه، سالم آقا فرزاد... خوب ینگاه ایسون
 !!شناخت؟؟یاز کجا م نوینگاه کردم... ا ایگرد شده به سون یچشمها با
 شناخت؟؟یاز کجا م نوینگاه کردم... ا ایگرد شده به سون یچشمها با

رهام باالخره از پشــت ســنگرش که بنده بودم در اومد و گفت : ســالم...  دکتر
 ن؟یممنون شما خوب

سالمت و شغول چاق  دهنم اندازه غار باز مونده بود  یگیشدن... حاال منو م یم
 شناسن؟؟؟یاز کجا م گرویدو تا همد نیکه ا

 ..!اااایپر-
 !!؟؟یروان یزنیم غیگفتم : چرا ج ایو رو به سون دمیکش یخفه ا غیج
ــدات م با ــاعته دارم ص امروز همه ش تو  یزد ی... چزنمیحرص گفت : دو س

 ؟یهپروت
سر دو عدد چلمن  خواستیلب دکتر رهام دلم م یرو یلبخند مسخره  دنید با
سون دیام یعنی !!) فرزاده ( اروی نیا یمنو جلو نقدریرو به هم بکوبم امروز ا ایو 

ــا ــت چون ام یکرده بودن...!! ول عیض در  دیخب... فعال امکانش وجود نداش
 دسترسم نبود...!!

 کار؟یچ یگفتم : اونجا اومد ایبه سون رو
... دارم یزد یزیچ هیواقعا  نکهینازک کرد و گفت : نه مثل ا یچشــم پشـــت

 تو ؟؟ یینشون بدم... کجا دیآوردم به ام یچند تا مدل کارت عروس گمیم
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حرف به من گفته بود؟؟  نهمهیواقعا ا نیخود به خود گرد شــد... ا چشــمهام
شدم ؟ د شت باورم م گهیچطور من متوجه ن صرف  یزیچ هی شدیخودمم دا م

 کردم...!
ــتم ــون خواس ــتیرو بدم که دکتر رهام پ ایجواب س ــدس کرد و گفت : من از  یش

 خانم...! ایسون دمتونی... خوشحال شدم دوباره دشمیحضورتون مرخص م
ردن پاره ک کهیبود برام...! و باز مشغول تعارف ت یهم جواب داد : افتخار ایسون

 شدن...!
... با  دمیبکو ایســون یو با آرنج تو پهلو دمیکشــ یرفتن دکتر رهام نفس راحت با
 ؟یگفت : چته وحش یخفه ا غیج
 ؟؟یشناسیبابا لنگ درازو از کجا م نیتو ا-
... یدخوش برخور یپیخوشت یخوشگل نی؟ پسر به ا هیواه... بابا لنگ دراز چ-
 ...!تیترب یب

سرش و گفتم : ماه د با ست زدم تو  ست از یکنیشوهر م یدار گهیکف د ... د
 من...! یبرا کنهیهم م یچه خوش خوش ؟یداریبرنم هاتیخراب باز نیا

رتک که با کا واریتو د کوبونمتیم نیهمچ یگفت : پر تیحرص و عصــبان با
 ؟یزنیجمعت کنن ها... چرا امروز همه ش منو م

 ؟؟!! یشناسیبابا رو از کجا م نیحوصله گفتم : حرف اضافه نزن... بگو ا یب
با هم  گهیکار داشــت اومد خونه عمه، منم اونجا بودم د دیبابا ... با ام یچیه-

 ...!میآشنا شد
 نای... پویز گرد و خاک کردبا دمیمکث کوتاه اضـــافه کرد : شــن هیبعد از  و

 ...!هیاز دستت شاک یلیخ
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 ده؟یزدم و گفتم : خبرش به تو أم رس یپوزخند
شم برا نکهیبدون ا و  شدیعوض کردن بحث گفتم : حاال نم یمنتظر جوابش با

ــون بد دیام یبذار  انجیا یومدیم دی؟ حتما با یبره خونه کارت هارو بهش نش
 !!؟؟یتا همه بفهمن چقدر هول

 دیام یذوق داشتم ... راست یلیصبر کنم... خ تونستمیباز گفت : اخه نم شین با
 منتظرم باش...! نجایا ایکو؟؟ صب  بهش زنگ زدم گفت ب

 کارت هاتو...!! نیا نمی... کو ببشهیم داشیپ گهیاالنا د-
 وندنشــیو داد دســتم...مشــغول د دیکشــ رونیب فشیذوق چند تا پاکت از ک با

ش یکارت قلب هی ندیشدم... با د ... ابروهامو باال دادم ییطال ی هیشکل با حا
 طرح کارت مد بود؟؟ نیهنوزم ا یعنی... 
ش یآه شم، پاکت ها  هیبق دنیبه د یعالقه ا نکهیو بدون ا دمیک شته با شون دا

 کار تنهاش گذاشتم و به بخش رفتم... یبرگردوندم و با بهانه  ایرو به سون
* * * * * * * * * * * 

 یب یاز پشت سرم گفت : هووو ایدر آوردم و وارد خونه شدم... سون کفشهامو
 فرهنگ... اول مهمون...!

بلند گفت : عمه جون من  ایبه حرفش ندادم و از پله ها باال رفتم .. ســون محل
 باز اومدم سرتون خراب شم...!

 ینگاش کردم: سـابقه داشـته مامان و بابا هیو عاقل اندر سـف دمیعقب چرخ به
 موقع خونه باشن؟؟ نیمن ا



 75 گذشته ام مپرسدرباره 

 یپشت سرم وارد اتاق شد و گفت : چه هوا ایپله ها رو باال رفتم ... سون یباق و
 خونه دم کرده س...!!

شغول باز کردن دکمه ها و سامو با  زهیپائ یپالتو یم شد... لبا و  شرتیت هیش 
سون  هی گفت : نشیشلوار ج یباز کردن دکمه فلز نیح ایشلوار عوض کردم و 

 ...!!نیشلوار ج نیتو ا دمیدست لباسم به من بده... پوس
 !؟یخوریم مرویقرمز رنگ بهش دادم و گفتم : ناهار ن یبلوز و شلوار خرس هی

ساعت تو اون ب چپ ستانیچپ نگام کرد و گفت : من چهار  تظر من یکوفت مار
 !؟یبه خوردم بد مرویموندم کارت تموم بشه که بعد ن

 روش لکه روغنه... نکهیو با غر گفت : ا دیپوش شلوارو
که خودت ل شیپ نی... در ضمن ایبر یخوایکه نم یحوصله گفتم : مهمون یب

 ...!!دمشیبارم نپوش هیشده... من 
 !؟یا ینجوریهان؟ چرا ا ا؟ینگام کرد و گفت : چته پر رهیخ
 ...!دونمیلب گفتم : خودمم نم ریدادم و ز هیتک شمیآرا زیم به
ــنوع یخنده ا با ــخص بود گفت : من م یکه مص ... از دونمیبودنش کامال مش

 ...!!رهیگی... االن سگ وجودت گرسنشه پاچه مهیگشنگ
ش و ستمو گرفت و منو دنبال خودش ک ه مواج انی... به محض خروج با پودید

رش گذشتم ... صداشو حرف از کنا یبهش سالم کرد، اما من ب ای... سونمیشد
ــن ــر ش ــت س ــعور و ترب دایکه گفت : جد دمیاز پش و احترام به بزرگترو  تیش

 آبم روش...! هیخوردن و 
ــتمیوا نکهیا بدون احترام  ادب و قیکردم ال دایبرگردم گفتم : اخه جد یحت ای س

 ...!ستنین
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 ستایکه گفت : وا دمیرو شن ایکوتاه سون غیج یمحض تموم شدن حرفم صدا به
 گفت ... ولش کن ...! یزیچ هی... انیپو

 رفتم...! نییزدم و از پله ها پا یپوزخند
 ...یشعور یب یلیوارد آشپزخونه شد و با حرص گفت : خ ایسون

 ...!دونمیباز کردم و خونسرد گفتم : م خچالوی در
 ؟!! لیخانوم وک یخوریم یاضافه کردم: بندر خچالیبه  یاجمال یبا نگاه و

 ...!ایپر یدار سمیو گفت : به جان خودم تو زوخ ستادیا کنارم
 ...!نمیبا ب*ا*س*نش منو کنار زد و گفت : برو اونور بب و

 !!؟؟یگرفتم و گفتم : چته وحش نتیحفظ تعادلم دستمو به کاب یبرا
 چالوخیآورد و در  رونیب خچالیاز  سیرشته سوس هیو سس و  ارشوریخ شهیش

 انیبشــه... پو دایذره عقل و شــعور و معرفت تو وجود به پ هیبســت: بخدا اگه 
 جون... اونوقت تو ...!! ؟؟یفهمیتو جون گذاشته، م یپا
 ؟؟!! یگیم ی... چ ستمیداد گفتم : اصال من آدم ن با

 ...!!یستیگفت : معلومه که ن ارهیکم ب نکهیا بدون
 بردار خرد کن ...! ازیپ ینیزم بیبا اخم اضافه کرد: برو دو تا س و
 حرص گفتم : چشم قربااااان...! با

 برداشــتم و ازویو پ ینیزم بینگفت ... ســ یزیداد و چ لمیتحو یغره ا چشــم
خرد کردن  نیح ایشــدم... ســون رهیخ یناهارخور زیبه م فیبالتکل نجوریهم

 ...!گهی؟ خب دست به کار شو د هیها گفت : چ سیسوس
 ؟ینجوریآوردم و گفتم : اپانسمان شده مو باال  دست
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 ها که تموم شد رفت شد سینگفت ... کار خرد کردن سوس یزیکرد و چ یپوف
 هان؟ ،یاریدرب نتیاز کاب یتونیتابه که م هیو گفت :  ازایپ ینیزم بیوقت س

گاه کاب یچپ چپ ن نداختم و در   آدم پررو تر از یعنیباز کردم...  نتویبهش ا
 وجود داشت؟؟! ایتو دن ایسون
... بعد از روشن کردن روز تابه،  ختمیگاز گذاشتم و توش روغن ر یرو رو تابه

در  ایماکروفر تا گرم بشـن... سـون یدر آوردم و گذاشـتم تو زرینون ها رو از فر
 ؟؟!! ایگفت : پر زدیتابه رو بهم م اتیمحتو کهیحال

 نگاش کنم گفتم : هوم؟؟ نکهیا بدون
 !؟یاز دستم شکار یلیاالن خ یعنیهوم گفتنت  نیخنده گفت : ا با
 ...!قایدق-
 !!رون؟؟یب میربط گفت : شب بر یب

 کجا؟-
شت هی می... بردونمینم- ،  ادیب دیام گمی... ممیایحال و هوا درب نیاز ا میبزن یگ

 ..!!رونیب میبر ییچهارتا انیبا پو
 ...!رونیعمرا اگه من با اون دوتا چلمن برم ب-
 ...!یتشر گفت : هووو با

 تو کالت...! ینگاش کردم و گفتم : هو خونسرد
 گذاشتم...!! زیم یگرم شده رو رو ینون ها و

 صدا بزنم...! انویپو رمیگذاشت و گفت : م زیم یهم تابه رو رو ایسون
 کردم و گفتم : مگه هنوز ناهار نخورده؟ یاخم

 ... فکر نکنم خورده باشه...! دونمینم-
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... اااانایو از همونجا داد زد: پو ستادیپله ها ا نییرفت، پا رونیاز آشپزخونه ب و
 ناهار...! ایب
شابه و ل و شپزخونه... نو شت تو آ شقابو رو وانیدوباره برگ شتم و گ زیم یو ب ذا

وارد  انیبعد پو قهیهم کنارم نشست و چند دق اینشستم... سون یصندل هی یرو
 ...!ادیم ازیپ یشو جمع کرد و گفت : بو ینیآشپزخونه شد... ب

 ...!! ختمینر ازیتوش پ انیبا خنده گفت : به جونه پو ایسون
 قسم نخور ...! یو تو اراده گفتم : جونشو الک عیسر
 زد و گفت : چقدرم که واسه به مهمه...! یپوزخند انیپو

 لب گفتم : اصن به درک...! ریمشت کردم با حرص ز دستمو
شغول شدم... اما ز م شم ریخوردن غذام  سم به پو یچ هر  یبود که برا انیحوا

 ازیاز پ انیپو ومدیم ادمی ی... از وقت کردیرو حد م ازاشیلقمه ش مثل بچه ها پ
 ...!!انی... چه به هم مازیو پ انیمتنفر بود... هه... پو

ــب نیا از ــخص  همیتش خنده م گرفته بود... لبمو به دندون گرفتم تا خنده م مش
 ...!میهم بودن و ما خبر نداشت وونهیدم دگفت : مر انینشه که پو

راه به  یمردم اگه نخوان جنابعال نیو گفتم : ا دمیکوب زیکف دستمو به م یعصب
 !!نن؟؟یبب دیبا ویک یراه راجع بهشون نظر بد

 تفاوت و خونسرد نگام کرد و گفت : خوده منو...!! یب
 تفاوت و خونسرد نگام کرد و گفت : خوده منو...! یب

 ادامه ندادم...! گهیگفتم و د یشیچ
 !ا؟ینگام کرد و گفت :پر یچشم ریز ایسون
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 و گفتم : نع...!! دمیکش یقیعم نفس
 نگفتم...! یزیوا...من که هنوز چ-
 ...!یبگ یخوایم یواض  بود چ-

 جمع کرد و گفت : مسخره...! لباشو
 ؟! هیچ انیگفت : جر یبا کنجکاو انیپو

ش یآه ایسون صر بر گمیم ای... به پریچیو گفت : ه دیک حال و  هی رونیب میع
 نه...! گهی... مدیو ام ای، من و تو و پر میعوض کن ییهوا
خب خودمون  یالیخ یبا ب انیپو فت :  کارمیتا بر 3گ چه  برج  نیا هی... 

 !م؟یزهرمارو دنبال خودمون بکشون
ظاهربه ... اما با ت انینوشابه م حلقه شد که بکوبمش تو سر پو وانیدور ل دستم

 ...!ستمیشما ن یمشتاق به همراه نیگفتم: منم همچ یخونسرد
 زد و گفت : دل به دل راه داره ...! یمسخره و حرص درآر لبخند

با  ایسـرش خرد کنم که سـون یرو اتشـویو محتو زیبلند شـم کل م خواسـتمیم
 ســرتون ریشــما دوتا هم... خ گهیگفت : أه ه ه... بســه د ینســبتا بلند یصــدا

 ...!!نیستیکه ن ی... دشمن خوننیخواهر و برادر
سون یعنی شت یبه جون عمه  یبه جون خودم که نه ، ول زدیحرف نم ایاگر  ه ندا

 ...!کردمیم یبود عمل انیسر پو یرو زیم فکرمو که خرد کردنه م
شدن غذامون پو بعد شت م انیاز تموم  شد و بدون ا زیاز پ  مین یحت نکهیبلند 

. غذات .. ییدختر دا یگفت : مرس یبا لبخند ایبه من بندازه رو به سون ینگاه
 حرف نداشت...!
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ــون ــن ذوق کرد و پو یتاپ یکه بهش ت یخر نیع ایس ــپزخو انیداده باش نه از آش
 رفت ...! رونیب
 بودا...! یبندر سیسوس هیدلم غر زدم : حاال خوبه  یگفتم و تو یشیا

 ی... رومیهم به اتاقم رفت م،بعدیجمع و طرفارو شــســت زویم ایکمک ســون با
 ... !!یتخت ولو شدم و گفتم : اوووف... مردم از خستگ

 و گفت : آخ... منم...! دیکنارم دراز کش ایسون
 بهش انداختم و گفتم : تو چرا ؟؟!! ینگاه

 ...!گهیخب منم از صب  سر پام د-
 کردم و چشمهامو بستم...! یهوم
 ... عصر...!یبه پام زد و گفت : پر یآروم یضربه  ایسون
 ... اصرار نکن...!یگفتم: نه سون عیسر

 ...!!ایدار یشتر نهی... کگهید اریدر ن یخر باز ایپر-
 من هست...! نهیهم-
 ؟یکنه چ یبخوام ازت معذرت خواه دیخب اگه من از ام-
 !د؟یط امحال گفتم : فق نیته دلمو قلقلک داد... با ا یحس هی

 شمیمکه ن انیپو فیو گفت: روتو کم کن بچه پررو... من حر دیشونه م کوب به
 ...!گهید
 ...!شهیم یچ نمیحاال بب-
 !؟یهست یعقده ا یلیخ یدونستیم یپر-
 ...!دمیچشممو باز کردم و گفتم : نه... االن فهم هی
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 ...!ایپر یکله خر یلیخنده گفت : خ با
 !...دونستمیخودم م گهید ویکی نیو گفتم : ا دمیبسته خند یچشمها با
 خنده ش بلند شد... ینگاهش رو حس کردم و بعد صدا ینیکم سنگ هی

* * * * * * * * * * 
... بچه ها...  یزانوهام گذاشــتم: وا یخم شــدم و دســتامو رو دهیبر ینفســ با

 ...!نیریچقدر تند م
شــونه م  یرو که جلو رفته بود برگشـــت و دســتشــو رو یچند قدم ایســون

 ... أه ه ه...!!یچقدر کند ایگذاشت:پر
 ..!!رهیم جیراست کردم و گفتم : سرم هنوز گ قدمو

 نشو...!!! یچرخش یها لهیاخم گفت : چند بار بهت گفتم سوار وس با
شهرباز یسرفه ا تک شه... از بس تو  صاف ب صدام  م زده بود غیج یکردم تا 

 خب...! دهیصدام گرفته بود : حال م
 ارزه؟! یبعدش م یها جهیسرگ نی! به اده؟یإه... حال م-
اشــنه پ یبوت ها نی... راه رفتن با ادیدســتمو گرفت و منو دنبال خودش کشــ و

 خرده سختم بود...! هیبلند 
در  یبادنواز نصب شده باال یشاپ رو باز کرد که صدا یکاف یا شهیدر ش دیام

ش شد... کنار ک سون دیبلند  ش ایتا من و  سرمون هم خودش و  میوارد ب شت  و پ
 داخل شدن..!! انیپو

شلوغ بود... باورم نماوووه غ شلوغ پلو نقدریا نجایا یاول هفته ا شدی... چقدر 
 بیبا ترک یونیشاپ دو طبقه و جمع و جور بود با دکوراس یکاف-تزایپ هیباشه... 

 ...!! یو زرشک یو مشک دیسف یرنگها



wWw.Roman4u.iR  82 

 

 ریبعدش اونجا شکممون رو س یشهرباز میرفتیکه هر وقت با بچه ها م یپاتوق
 ...!میکردیم

گاه به جز  یکل ین نداختم...  تا م 8 زیم هیبه اطرافم ا که در واقع دو   زینفره 
خال نده بودن و  به هم چســبو که  هار نفره بود   یها همگ زیم هیبود، بق یچ

 باال؟! میرو به جمع گفت : بر انیآ*ش*غ*ا*ل بود... پو
ــون ــت م یکرد و گفت : نه بابا... باال به آدم حس خفگ ینچ ایس ون ... ادهیدس

 اونجا...! میبر ه،یکنار پنجره خال زیم
 ...!میبه اون سمت رفت یتکون داد و همگ یسر انیپو
شدم و گفتم : اووووف...  زیم یرو یصندل یشدن رو ریمحض جا گ به پهن 

 ...!!! یخستگمردم از 
پهن شدم و گفتم: اوووف... مردم از  زیم یرو ،یصندل یمحض نشستن رو به

 !یخستگ
ــخدمتیاومدن پ با ــفارش  یبرا ش کم خودمو جمع و جور کردم و  هیگرفتن س

سفارش داد ستم... غذامونو  ش ساالد و  عیسر یلیخ شخدمتیو پ میصاف ن
که  ینیح انیســاالدمو باز کردم و پو یهامونو آورد ... ســلفون رو یدنینوشــ

 باال! یطبقه  میرفتیگفت: کاش م کردیم یخال وانیدلسترشو داخل ل
ش یجرعه ا و ش هیکه به ثان دینو ضحانه ا دهینک  از دماغ و دهنش یبه طرز مفت

 ... !رونیزد ب
 یریبم یبا حرص گفت: اله ایجمع کردم و ســون یبا چندشــوار صــورتمو

 ؟یبخور یتونیم... مثل آدم نانیپو
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 آدمه مگه؟! نیهم با اخم گفت: ا دیام
 یگرد شده به نقطه ا ییما با چشمها یعز و جزها یتوجه به همه  یب انیپو اما
 مگه بچه داره؟ نیلب با بهت گفت: ا ریبود.. ز رهیخ

ــرمو مراه به ه دایا دنیبه عقب چرخوندم که با د انیدنبال کردن نگاه پو یبرا س
... پس بگو دیساله ابروهام خود به خود باال پر 5-4دختر بچه  هیدکتر رهام و 

 یکه داشــت دور تا دور ســالن رو برا ینیح دایشــد.. ا ینطوریا هویچرا  انیپو
ما که حاال  ینفره  4 جمع ینگاهش رو کردیبرانداز م یخال یکردن جا دایپ

تر زد و به دک یلبخند هیثابت موند.. بعد از چند ثان میبهش زل زده بود یهمگ
دســت اون  دایگفت که اونم توجهش به ســمت ما جلب شــد... ا یزیرهام چ

بود اون بچه  ییکه چه هلو یما اومد.. وا زیدختر بچه رو گرفت و به ســمت م
ــش...  پیهه... با اون ت ــر کش ــنک هیپس ــ غیقرمز ج اپش ــلو دهیپوش ار بود با ش

شک سب م شک یو بوت ها یح شنه تخت براق م س یپا ساق پاش که تا و ط 
رنگ تپل هم یکاله بافتن هیطرفه بافته بود و  کیرو  اهشیســ ی... موهاومدیم

 شه؟یم یبزرگ بشه چ نیسرش بود.. اوف، ا یکاپشنش کچ رو
دست دادم که تا خنده گفت: به به خانوم دکتر دردسر  دایجام بلند شدم و با ا از

 ؟یکنیم کاریچ نجایساز... ا
س نکهیبدون ا و شغول احوالپر شه م  یاهشد... نگ هیبا بق یمنتظر جواب من با

لب ســالم کردم که بر عکس من لبخند  ریدکتر رهام انداختم و ز یبه ســر تا پا
 گفت:سلــام...خانــوووم! ییرسا یزد و با صدا یکج

س انیگفتم و نگاهمو گرفتم.. با تعارف پو یشیدلم چ یتو  یتپاچگکه البته با د
ما نشستن.. اون دختر بچه که مشخص شد اسمش  زیسر م نامیا دایشد، ا انیب
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 شدمیفرنازو و البته خواهر دکتر رهام)!!( کنار من نشسته بود و بدجور وسوسه م
م داشت که دل یناز یآب یچشمها هی... رمیگاز بگ شویصورت یکه اون گونه ها

 بشم.. رهیساعتها توشون خ خواستیم
و موهاشــ ی! با انگشــت بافته دایود و بعد هم اهم دکتر رهام نشــســته ب کنارش

 لمس کردم و گفتم: شما چند سالته خانوم کوچولو؟
 !ستمیسال..! و با اخم اضافه کرد کوچولَوم ن5بهم انداخت و گفت: ینگاه هی

 لب گفتم:بـــله! ریباال دادم و ز ابروهام
ان؟! اراده تشر زدم: هــــ یپوزخند بود ب هیلبخند کج دکتر رهام که شب دنید با

 لبمو به دندون گرفتم..! ییپروا یب نیاز ا عیسر یلیو خ
 گفتم؟؟؟! یزیکم خودشو جمع و جور کرد و آروم گفت: من چ هی

ستم س شخدمتیکنم که پ یمعذرت خواه خوا شهامون از راه ر سفار و  دیبا 
 ادیتر از اشــدن ســفارش ما که قبل ریهم به خاطر د ی.. کلدیچ زیم یاونارو رو

سوال کل یبود عذرخواه نایا " ؟نیندار یا گهید شی"فرما یا شهیکرد و بعد از 
 ما رفت..! یو پاسخ منف

ش تزایپ ظرف سمت خودم ک صم رو به  صو ه نگاهم ب یاتفاق یلیکه خ دمیمخ
با د تاد و  گال تو دنیدکتر رهام اف .. دادم نیچ موینیدســتش.. ب یکارد و چن

 سوسول.. ! ــــشیا
رســته ... درفتیازش انتظار نم نیاز ا شــتریزده ش ب غیت یبا اون ابروها البته

ست برده بود ز یتو نکهیا شخص نبود.. اما خب من تو ادیابروهاش د ن او یم
 بودم..! قیدق یلیمسائل خ
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 یلیخ و دیکشــ راهنشــویپ نیکه فرناز اســت کردمیبا انزجار نگاش م ینجوریهم
 !؟یآروم گفت: داداش

شو توره دکتر سمت فرناز خم  یام کارد و چنگال سرشو به  شقابش رها کرد و  ب
 !؟یخوایم یزیکرد: جان؟ چ

 کرد و گفت: گرممه..! ینچ فرناز
 نییکاپشــنشــو پا پیکه ز ینیو ح دیرهام کامل به ســمت فرناز چرخ دکتر

شیم شون م رهیرو به من که خ دیک سرد  یشخندین کردمینگاه زد و گفت: غذا 
 شد!

نگاهمو گرفتم... کاله فرنازم  یکاپشن فرنازو از تنش در آورد.. با چشم غره ا و
 !دیشاخ شده ش کش یبه موها یدر آورد و دست

با ا با  اد؟یبا خواهرش کنار م یچطور یاختالف ســن نهمهیخودم فکر کردم 
ر پ یلحظه چهره  هیدو ســـال از فرناز بزرگتر بود.. -یکیو  ســـتیحداقلش ب

ــر پ شیاِم پدر از پابهت دکتر ره ــت و خنده م گرفت... س ــمم گذش  و یریچش
 ...!!یریمعرکه گ

ــتریب ــف پ ش ــتم بخورم که البته با اونهمه هله هوله ا تزامویاز نص که تو  ینتونس
 انیه پودادم و ب هیتک میصندل یبود.. به پشت ادیز نمیخورده بودم هم یشهر باز

شام هرچ رهیخ ستش م یشدم که در طول  تعارف  دایبه آ عیضا یلیخ ومدید
 زدم.. داداشم از دست رفت..! ی.. لبخندزدیم

سرمو برگردوندم که با نگاه خ میصندل یرو یکم شدم و  ز.. فرنا ی رهیجابجا 
 ه؟یلبم نشست.. سرمو کج کردم و گفتم: چ یرو یلبخند

 !یچیو گفت: ه دیخند
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ــبوندم و به فرناز نگاه  زیم یرو آرنجمو ــتم چس ــتم و چونه مو به کف دس گذاش
 ه؟ینطوریخرده نگام کرد گفت: چرا چشمهات ا هیکردم... 
 ه؟ی: چطوردیخند یکه نخود دمیبا دو انگشت کش دماغشو

 مثل ماِل منه!-
 ه؟یآب یعنی-

 کرد و گفت: اوهوم.. مثل من و مامان! نییپا یچند بار باال  سرشو
 ه؟یمامانتم آب یمگه چشمها-
 آره!-
رفته که ســبز شــده؟!... با  یدکتر رهام به ک یلحظه فکر کردم پس چشــمها هی

گاه کردم..  رونیتکون دادن ســرم اون فکرو پرت کردم ب ناز ن به فر باره  و دو
بود.. صــورتمو  یدوســـت داشــتن یلیبرعکِس داداِش تفلون و چندشــش خ

 ؟یدیب*و*س به من م هیبردم و گفتم:  کشینزد
ــو به عالمت مثبت جنبوند... لبامو رو ینگام کرد و با لبخند ناز رهیخ ــرش  یس

ماچ آبدار از گونه ش برداشتم.. سرمو که عقب  هیلپ ِ تپل و خنکش گذاشتم و 
 م!شد یو گفت: تف دیگونه ش کش یکف دستشو رو یتیبردم با نارضا

 زدم! یجوابش تنها لبخند در
سر م ِیبلند شدن ِ ناگهان با  اینگاهشون کردم.. سون جیلحظه گ هی زی بچه ها از 

 ؟یشینگام کرد و گفت: چرا بلند نم
 !؟یچ-

 ..!میریم میکرد و گفت: دار یپوف
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 بلند شدم..! زیاز سر م فمیکردم و بعد از برداشتن ک یآهان
بهش زدم و دســتمو به ســمتش دراز  ی.. لبخندکردینگام م رهیهمچنان خ فرناز

 با هم حرف ایو ســون دای.. آدیپر نییپا شیســتمو گرفت و از صــندلکردم.. د
رفشو به ح دیام تایکه نها کردن،یحساب کنه بحث م یک نکهیو پسرا سر ا زدنیم

س شار یکر ستم ف صندوق رفت..فرناز به د سمت  شوند و به  ه کرد ک ردوا ین
متش به س یبشم.. کم کشیباعث شد نگاش کنم.. با دست اشاره کرد که نزد

 بردم: جانم؟ کشیخم شدم و صورتمو نزد
 ه؟یگفت: اسمت چ آروم
 !امیو گفتم: من پر دمیخند
 ؟یشی.. دوباره گفت:با من دوست مستادمیو راست ا دیخند

ــ یلبخند ــو کش ــت گونه ش ــت ییچه هلو ی: وادمیزدم و با دو انگش تو..  یهس
 ..!شمیمعلومه که دوست م

 !؟یت سرم گفت: با من چاز پش یبم و مردانه ا یصدا
سخره  شخندیدکتر رهام و اون ن دنیو با د دمیبه عقب چرخ یاراد ریغ کامال م

ها ی به  مه ا یرو لبش،اخم کردم.. ل کت ســور رنگش رو عقب داد و  یُاور 
 !ن؟یشیفرو برد:با منم دوست م نشیشلوار ج یبایج یدستاشو تو

 کیآهســته بهم نزد ینگفتم. با قدمها یزیدادم و چ رونیب یبا کالفگ نفســمو
 کاپشنتو بپوش! ایشد و رو به فرناز گفت:فرناز ب

 .. گرمه!خوامیگفت:نم یخودشو به کمرم چسبوند و با بدخلق فرناز
 د رونیب یریکرد و گفت:االن گرمه.. م یرهام اخم دکتر

 !یخوریم سرما
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 سرشو باال انداخت و گفت:نچ..! فرناز
ــ یرهام پوِف کالفه ا دکتر ــرما م دیکش .. خب یخوریو من گفتم:فرناز جان س

 کاپشنتو بپوش!
 کالم گفت:نه! کی ،یسرتق با

 ؟یپوشیاگه سرد بود م رونیو گفتم:ب دمیکش یقیعم نفس
 کم نگام کرد و بعد سرشو تکون داد:آره..! هی

 !میبر ای.. بنیوارد کردم و گفتم:آفر یانگشتام به دستش فشار آروم با
برداشت  یصندل یکرد و قبل از من کاپشن فرنازو از پشت یشدستیرهام پ دکتر

 ..!نایگوشم گفت:سر سه سوت بچه رو از راه به در کرد ریو ز
سها از سمتش  یبرخود نف شدم و تند به  شم مور مور  گرمش به گردن و بناگو

ــدم.. لعنت دمیچرخ ــم ش ــم تو چش ــمهاش ا یکه باهاش چش  ینطوریچرا چش
ــبز  یپلکهامو محکم رو هیثان کی یود؟.. براب ــردم و نگاهمو از اون س هم فش
 گرفتم و نفس حبس شده مو آزاد کردم..! یمشک یبا رگه ها رهیت

و  دایراه افتادن و بعد هم آ شاپیکاف یزودتر از ما به سمت خروج ایو سون دیام
 لحظه هم هیرو به حرف گرفته بود و  دایبه شـــدت ا انیپو کهیدرحال ان،یپو

 !!دادیامونش نم
سط تک و تنها با  نیا منم شون حرکت کردم که البته  هیو سر ست  دختر بچه پ

 باهام همقدم شد!! عیسر یلیشخیریدکتر رهام س
 وجود داشت؟؟! ایتو دن نیاز ا زونتریآو یعنیخدا  یا
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بود دراز  انیو پو داینگه داشتن در که درحال بسته شدن پشت سر آ یبرا دستمو
ــتک ــت.. نگاه یردم که دس به دکتر رهام انداختم و  یزودتر از من درو نگه داش

 آروم گفتم:ممنون!
 !دییزد و با سر به در اشاره کرد:بفرما یلبخند

سرم اومد و گفت:فرناز حاال د یکاف از شت  شدم و اونم پ  ایب گهیشاپ خارج 
 کاپشنتو بپوش..!

به طرف  یمقاومت چیه یفرناز ب نباریا دســتشــو از دســـت من خارج کرد و 
دو پاش نشست و کاپشنو تنش  یفرناز رو یداداشش رفت.. دکتر رهام هم جلو

 هکیاز جاش بلند شد و درحال یسرش گذاشت.. با لبخند یداد و کالهشم رو
 وناراده منتظرشــ یدســت فرنازو گرفته بود به ســمت من اومد.. منم کامال ب

 !!!بودم تا بهم برسن ستادهیا
 بودم تا بهم برسن...! ستادهیمنتظرشون ا یاراد ریکامال غ منم

با تعلل دســـت  یکنار من قرار گرفت... نگاه فرناز نداختم و  به دکتر رهام ا
 ردم...نگاهمو متوجه رو به رو ک اینسبتا بلند سون غیج یفرنازو گرفتم... با صدا

 !خوامیم یکیگفت: من ذرت مکز ایسون
به فکر ج هی یاعتراض کرد: ســـون دیام باش د بیکم   ی... اگهیمنم 

 بــــابــــــــــا!!
سون کیسرش رو نزد و سون یبرد و جمله ا ایگوش  با اخم  ایرو زمزمه کرد که 

 چـــــــاق؟؟!! هیو گفت: خب دوس نداشته باش... مگه چ دیکنار کش
 یگفت ِپــــــــ اینتو گوش سو دیکه ام یفک کنم هممون به عمق جمله ا یعنی

 ...!میبرد



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 !خوامیگفتم: منم م بلند
ون پولمو قر نی: بابا من تا آخردینال یو با تظاهر به ناراحت دیبه سمتم چرخ دیام

با بهم پول نم با ماه  تا آخر  غذا...  ـــه  عات کن هی... دهیدادم واس  نیکم مرا
 خــــب...!

صدا خند دکتر سمت ج ،یشیو نما دیرهام با  شو به  ست شلوارش بید شت   پ
 جان پول هستـــــــا...! دیبرد: ام
ند جمع به همگ انیو پو دیخ مات  گاه م یهم  نبود  ایدن نی... کاًل تو اکردین

 َبــچــم ...!
ست هر کدوممون  یبعد، تو ی قهیدق 5 قایدق ا ب یکیپر از ذّرت مکز وانیل هید

 فراوون بود... مهمون دکتر رهام!!!! شنیُسـس و آو
شهر باز بچه شتن دوباره برگردن  صرار دا م پاها یواقعا رو گهی... اما من دیها ا

 بند نبودم!
ــرفه ا در ــتش منم  یحال چونه زدن بودم که دکتر رهام تک س کرد و گفت: راس

 ونم!برس شونمیا تونمیباشن م لیخانوم ما ایبرم خونه... اگه پر دمیم  یترج
 ... چه لفظ قلم...!!! اوهو

فت: آره آره ... َور دار ببر ا دیام هامو رو هوا زد و گ ـــاز  نیحرف دکتر ر س
 بده! رتیمخالفو... خدا خ

 نه؟خو یریم ا؟یپر یکنیم کاریگفت: چ انیرفتم و پو دیبه ام یغره ا چشم
 ادیحاظر نبود ب دایبه خاطر آ ی... ولمردااایخودشــم داشــت از خواب م حاال

... دممریم نیزم ذاشتمیسرمو م دیبا شناختمیمن اگه داداشمو نم یعنیخونه... 



 91 گذشته ام مپرسدرباره 

چه اش م نهیبیدختر م هیتا  لب و لو ـــهیآب از  گه دش نهیم گهی... م دل  تو
 ِبَکــنـــــــــه؟؟!!

 مزاحم دکتر بشم..! خوامی... نمدونمیباال انداختم و گفتم: نم یا شونه
 ...!رمیم رمویمن که دارم مس ؟یرهام تند گفت: نه... چه مزاحمت دکتر

 دور ما رو گرفتنــــا !!! دهیمشت دختر ند هی نیخدا بب یا
 !؟گهید یاینم دایموافقت تکون دادم و دکتد دهام گفت: آ یبه نشونه  یسر
 !!مشیرسونیجواب داد: نه... بعد ما خودمون م دایآ یبه جا انیپو

 !می... پس ما رفتیگفت: اوِک  ای کالِم پو ِتیمیتوجه به صم یب دکتر
 ..!میکرد یگفت و ما هم از همه خداحافظ یبه سالمت دایآ

ته بود هنوز ناز ا میده مترم نرف تادیکه فر با خواب آلودگ ســ فت:  یو  گ
 فــــــــرزاااد؟!

اشو ... فرناز دستستادمیازش ا تیّ رهام سر جاش متوقف شد و منم به تبع دکتر
 به دو طرف باز کرد و سرشو باال گرفت: ب*غ*ل...!

صنوع یرهام هخم دکتر شت  ی هیصداش ته ما کهیکرد و در حال یم خنده دا
 تنبل لوس! یدختره  نمیبب فتی!! راه ب؟؟یچــــ گهیگفت: نه بابا، د

ستشو به زم یبا لج پا فرناز شدار گ یبا بد عنق دیکوب نیرا فت: و همون لحن ک
 ب*غ*ل...!!!

 ب*غ*لم! ایمنو ... دختر بد... ب یاوه ، نخور-
با  ریز و نارو گرفت و  فد ندش کرد... فرناز خم هیب*غ*ل   یا ازیحرکت بل

با  تشــونیمیصــم دنیگردن دکتر رهام فرو کرد... از د یســرشــو تو گود دیکشــ
 لبم نقش بسته بود...! یلبخند رو هی ادشونیز یوجود اختالف سن
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 !م؟یبه من انداخت و گفت: بر یرهام نگاه دکتر
 لحظه هم َفکش از حرکت هی نیبه ماش دنی"اوهوم" گفتم و راه افتادم... تا رس هی

د ســرش آورده بو ییچه بالها نکهیفرناز و ا یطنتای... مدام راجع به شــســتادینا
 " بود!زهیچه ر نیکالمش هم "فلفل نب یو مفهوم کل زدیحرف م

و حرفاش سوم کی... چون من فقط زدیخودش حرف م یالبته رسما داشت برا و
ــم نم دمیفهم ــاحه...  می... روابط اجتماعدونمی... خودم مدادمیو جوابش افتض

 کنم...! ادجیا یکیبا جنس مخالف ارتباط نزد تونستمیوقت بود نم یلیخ گهید
ــ با ــ دنیرس ــ موتی، دکتر رهام ر نیبه ماش ــرد، در عقبو باز کرد با  نویماش فش

خوابوند... بعد هم در جلو رو  یصــندل یفرنازو که تو چرت بود رو اطیاحت
بد  شیروابط اجتماع یفضــوله ول نکهینشــســتن من باز کرد... نه بابا، با ا یبرا

 ...!سین
شکر ش یت ست و ما سمت منو ب شدم... در  سوار  شدن  یبرا نویکردم و  سوار 

ستارت زد و ح شدن ا سوار  ست ِِن یدور زد... به محض  ، از من  ی خوابوندن د
 م؟یبر: خب... کجا دیپرس
 گفتم و حرکت کرد...! ابونمویخ اسم
 ی. شدا..رهیخوابم بگ شیاز پ شیباعث شده بود ب نیمطبو  داخل ماش یگرما

فه ن بت م مهیبم دکتر رهام ُچرت نصــ پاره کرد: اگه خوا ندل ادیمو  رو  یصــ
 ...!کنمیم دارتیب میدیبخوابون راحت باش... رس

 سر جام نشستم و گفتم: نه، راحتم... ممنون! صاف
 جنبوند و نگاهشو به روبه رو دوخت! یکّله ا هی
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 وسط چرتم... دیکه دوباره پر شدیدوباره داشت بسته م چشمهام
 ...گمیم-
 ـــــــــــه؟یادب)!!( گفتم: چ تیو در نها تیعصبان با
 ...زهیبهم انداخت و آروم گفتم: چ ینگاه متعجب مین

 ن؟یبگ نیخواستیم یزی... چیعنــــــــــیکردم و ادامه دادم:  یاهّم 
 اد؟یمقدمه گفت: چرا از من بدت م یب
 اراده گفتم: َنــ َمــ نه؟؟!! یب

 اد؟یچرا از من خوشت نم گمیکرد و گفت: م یا خنده
 ...!یپرده گفتم: فضول یو ب  یصر

 !!؟؟یچ یعنی: دیلحظه مکث کرد و خنگ پرس چند
ــ  ننیهم یعنی- ــت؟ی... منظورم واض ــما خس ــر یلی! ... ش ــول تش  فیفض

ــال  یلی... خیکنیمربوط و نا مربوط دخالت م ی...تو کارهایدار جا ها که اص
 ...!!یکنینداره هم اظهار نظر م یبهتون ربط

ارم ادبانه د یپروا و البته ب یو ب یمیلحن صــم نیچرا با ا دونســتمینم خودمم
 ادیکه داشــتم ز یاحتماال به خاطر حس خواب آلودگ... زنمیباهاش حرف م

 متوجه حرفام نبودم...!
شق با شاره  شت ا مک دارم ک کردمیگفت: من فکر م جیشو خاروند و گ َقهیانگ
 ...!کنمیم
 میگیما بهش م یذاریرو که شــما اســمشــو کمک م یزیجدًا؟؟!! خب چ-

 ...!ذارمیاسمشو دخالت م یکیدخالت... حداقل من 
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ش هی س یچ دونمیو گفت: نم دینفس ک  یفحر نیبهم همچ یبگم... تا حاال ک
... تو یرو بهم نســبت بدن ااّل فضــول یهر صــفت کردمیفکر م یعنینزده بود... 

 ...!خوامی... به هر حال معذرت میگیم نویکه ا یهست ینفر نیاول
فرو  میندلص یتو یشتریب یگفتم و با راحت کنمیخواهش م هی ییکمال پررو با

 رفتم...!
 ـــــــــــــــــــــــــ

تخت  یپالتوم رو یباز کردن دکمه ها ِن یو ح دمیشالمو از سرم کش یخستگ با
م  گهیدکمه ثابت موند و با شسِت دسِت د یلحظه دستم رو هی ینشستم... برا

ش یرو شتم ک شتا ی... هنوز گرمدمیچهار تا انگ .. .کردمیفرزادو حس م یانگ
 رد؟؟ک دایپ رییغذهنم از دکتر رهام به فرزاد ت یکه عنوانش توشد  یچ یراست

 "میتو ذهنم اکو شد: " خب ما با هم دوست شد ییصدا هی
 "م؟یدوست شد ی:" اصن چطوردمیمن باز از خودم پرس و

ــتمو ــونیبه پ دس ــ میش ــکر ک هیفکر کردم که با  یو به لحظه ا دمیکش وتاه و تش
ستگ ،یخداحافظ سمت د ستمو به  شن رهید سمم بدون ه دنیبرده بودم و با   چیا

سوند شوندیپ ش ،یو پ ستم رو یدگیبا ک ستگ یالِف آخرش، د شم ی رهید  نیا
 خشک شده بود....

 که توسط فرزاد، با مکث به آخر اسمم اضافه شده بود...! ی... و خانوم
صبر کنم و بعد با مّن من و  یکردم به لحظه ا فکر ست چند لحظه  که ازم خوا

ــ یگانه الحن بچ از  هگیتو کارات دخالت نکنم ، د گهیاگه من د» بود:  دهیپرس
 !«اد؟یمن بدت نم
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 "ادی"نه... بدم نم یعنیمن سر تکون داده بودم که  و
دوســـت  میتونیهم نامطم ن دســتشــو به ســمتم دراز کرده بود: پس م فرزاد

 م؟؟یباش
سمتم دراز بود ، برا نیمن با چرخوندن نگاهم ب و ستش که به   هی یصورت و د

 ...!میتونیکوتاه نوک انگشتاشو لمس کرده بودم : م یلحظه 
سر نکهیاز ا خودم شده و  عیِانقدر  شوک  سخ مثبت داده بودم  ستش پا به درخوا

 ..شده بودم. رهیبود، خ دهیتوش درخش یروزیاراده به چشمهاش که برق پ یب
شمهاش شت که  ییجادو چ ستمینمدا سه  تون سو شون  رهیخ یاز و شدن به

 بگذرم...!
 یتونی... مایفرزاد به خودم اومده بودم و اون گفته بود: خب پر یتک ســرفه  با
 بود... خوش گذشت! ی... شب خوبیبر
د که " بو دهیمن با لذت خند ی دهیباال پر یابروها دنیبا د دهینکشــ هیبه ثان و

 خونه من در خدمتم" یبر خوادیدوستا با هم تعارف ندارن... البته اگه دلت نم
 شدم... ادهیپ نینثارش کردم و از ماش ییپررو یستیرودروا یب منم
با تک بوق دهیبه من خند بازم فته ر یبود و بعد از گفتن "خداحافظ دوســتم" 

 بود...
 «باشه؟؟!!  یدوست خوب ونهتیفرزاد م» بودم:  دهیمن از خودم پرس و

وقت بود دکمه هاشــو باز کرده بودم در آوردم...  یلیکردم و پالتومو که خ یپوف
نارنج یها یاز راحت یکی یرو پل  نداختمش و ب یت به ا یرنگ ا کهیتوجه   ن

مون شلوار بودم و ه دهیپالتوم پوش ریکه ز یممکنه زانو بندازه، با تاپ نمیشلوار ج
 ...دمیگرم و نرمم خز یپتو ریز م،یرونیب ِن یج
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هســـت که  ییپهلو غلت زدم و با خودم فکر کردم فرزاد جز  معدود کســـا به
چهار ســـال باهاش ارتباط برقرار کنم... البته اگه از رنگ و  نیا یتونســتم ط

 ..!.میگرفتیفاکتور م کرد،یاوقات واقعا معذبم م یحالت چشمهاش که گاه
ول فض یادیاوقات که ز ی، فقط بعض دومیخالف تصورش من ازش بدم نم بر
تموم  ی... که البته تو ارمیبا ناخنام چشماشو از کاسه در ب خواستیدلم م شدیم

 حسو نسبت بهش داشتم متاسفانه...! نیبرخوردامون من هم
از آرزوهام  یکی یخب در عوض چال گونه شـو دوسـت داشـتم... از بچگ اما

 به اون در...! نیبود که چال گونه داشته باشم... ا نیا
ند زیر زیخودم ر با ماع ریو ز دمیخ بد  میلب گفتم: روابط اجت قدرا هم  اون

 کردم : فرزاد و خواهرش...!!! دایدو تا دوست پ یزود نیبه ا نی... ببستاین
ــدت گرفت و از ترس ا خنده ــدام ب نکهیم ش ــتمو جلو رونیص دهنم  ینره، دس

 ما رو فراهم کرد...! ی، موجبات شاد امرزهیگرفتم... خدا اموات فرزادو بب
 یطرح دوســت دایتا کمکش کنم با آ یمنت کشــ ادیهم ب انیاگه پو گهید حاال

 ...!شهیم لیتکم میخوش زه،یبر
سنگ کهیحال در شده بودم، لقمه  انیپو ی رهینگاِه خ ِی نیاز  شدت کالفه   یبه 

دهــنــمــو قــورت داده، نــداده، بــا دهــِن پــر گــفــتــم:  یتــو ریــنــون و پــنــ
 !!!؟؟؟یدی!! آدم ندـــــــــــــــــــه؟؟یچ

 هیکه نســبتا ســرد شــده بود  نمویریشــ ینگفت... چا یزیزد و چ ینادر لبخند
 بلند شدم...! زیو از پشت م دمینفس سر کش

 ...ایگفت: پر زیخ میشتابزده و ن انیپو
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 ..!.رسونمتیمن م ستایسر شونه نگاهش کردم که تند از جاش بلند شد: وا از
 ...!شمیزدم و گفتم: ممنون ... مزاحم شما نم یشخندین

من ازت بزرگترم و  ؟یبشــ ادهیپ طونیاز خر شــ یخوایگفت: تو نم یحرصــ
 ...!کردیمن بود نگاهتم نم یجا یجلوت کوتاه اومدم... هر ک

  یترج یایجلوم کوتاه ب گهید یکیگفتم: اگه قرار باشــه به خاطر  یپوزخند با
 ...!میبمون یموضع قبل یجفتمون تو دمیم
 از کنارش گذشتم و آشپزخونه رو ترک کردم...! و

برداشتم و تنم کردم... در حال سر کردن مقنعه َم ،  منیمبل نش یاز رو پالتومو
به ســمت خو انیپو با اخم از پشـــت آرنجمو گرفت و منو  دش برگردوند... 
 ه؟؟یگفت: منظورت چ یظیغل
کامال  هیزیآزاد کردن دســتم گفتم: منظورم همون چ یتالش برا ِن یح که تو 
به نفهم شیفهمیم تا  هی... و احتمال منو هم یزنیم دنیو خودتو  با دو  موجود 

 ...!یگوش دراز فرض کرد
 از دور دستم ُشل شد و ازش فاصله گرفتم...! انگشتاش

 ..!!یبچه ا یلی... خیتاسف گفت: بچه ا با
چه م... ول  یاطرافم چ فهممی... خوب مســتمینفهم... ُنچ... نفهم ن ی_من ب

 ...!گذرهیم
... مشــکل تو فکر نهیو وضــعت ا گذرهیم یاطرافت چ یفهمی_آره... خوبه م

ــور م نیخرابته... ا ــون  یو بهت رو ادیطرفت م یهر ک یکنیکه تص خوش نش
 سواستفاده س...!! یو برا یقصد قبل یرو، از  دهیم
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فاوت یســر باال و لحن مت ند  با پوِف بل با  یطور ،یتکون داد و  گار داره  که ان
 !!کنم؟؟یگفت: اصال چرا دارم با تو بحث م زنهیخودش حرف م

 ..!شمیرو به من با تحکم اضافه کرد: منتظر باش االن آماده م و
ــِم  ــخر چش  یها ییاوقات زور گو یگفتم و به طرف در رفتم... گاه یپر تمس

ــدایبه نفعم م انیپو ــر لجبازش پوِل  ...دادمیپول آژانس م یکل دیبا ی... االن س
جوووون  دایآ یاز صــدقه ســر یوقت یمفت دارم فرت و فرت بدم واســه تاکســ

 ...!!زنمــــــــــایم نیریبرادِر گرام در رکابمه؟؟؟ واال... منم ش ِن یماش
 یا افهیبست و با خنده گفت: اوووه حاال چه ق یتق یکمربندشو با صدا انیپو

 ؟؟یکن یآشت یخوای... نمگهیگرفته واس ما... بسه د
ــورتمو ــمت پنجره برگردوندم و چ ص ــ ینگفتم... آخ یزیبه س . نازم.. ِی داداش

سوت همه چمونهیتو دلش نم یچیه سه  سر  .. با تمام خر کنهیفراموش م وی... 
 ...!!ممیدونه داداش هیبودنش، من عاشق 

 ... با توَام...!! ی: اودیاز دنده جدا کرد و با مشت به پهلوم کوب دستشو
 یهوا گفتم: او یشـــدم و ب لیبه ســمتش متما یشــینما یاخم و دلخور با

 ننه َته...!
 و گفت: جووون؟؟!! دیباال پر هیاز ثان یکسر یتو ابروهاش

 کیکوچ یفضا انیپو یدهنم گذاشتم و قهقهه  یدستمو جلو یکشدار ِن یه با
 پر کرد...! نویماش
فِت ز اخم جددا تو یلب ریآلود، کو ثارش کردم و م  قرار میقبل شــنیپوز ین

 گرفتم...!



 99 گذشته ام مپرسدرباره 

 چه خبر؟؟ گهیگفت: د یبا سرخوش انیپو
 ؟؟یکرد یخوب مخ زن شبیشماست... د شیخبرا که پ-
شما چیافت یراه م یو گفت: نه خوبه دار دیصدا خند با خوش  شبید ؟ی... 

 دکتــــر؟؟ یگذشت خدمت آقا
و  هدیچاک ِش ین دنیو د یبهتر از موندن تو شهر باز گذشتیاگه خوش هم نم -

 بود...! یو سون دیام یو الو ترکوندنا یجنابعال یآب دهن راه افتاده 
 هست...! ینه بابا... حواستم که به همه چ-
 م..!داشته باش دایبا آ یصحبت هیامروز  کردمیتازه داشتم فکر م ؟؟یپس چ-
 گوشش باز شد و منم راست زدم وسط برجکش... یتا حلزون انیپو شین

 بکشه...! شیبه آت شویزنگ یدست یتو نشه دست یوقت خِر حرفا هیدختر مردم -
 ؟؟یو مات گفت: چ دیلبش ماس یرو لبخند

 ..!یباال انداختم : نخود چ یمحسوس شونه ا نا
بارز با که... خ یحرص  عا  هه... واق فت:  کهیممنون از ا یلیگ قدر هوا ن  یان

 ...!یداداشتو دار
 سر داد... یعصب یخنده ا و

 ی هیا بقب دایخان... آ انیگفتم: جناب پو تیپنهان کردم و با جد ثمویخب لبخند
سر بق ست دخترات باهات همکار ی هیدخترا فرق داره... من اگه   کردمیم یدو

ــم نم چیه گهی، مطمئن بودم د ــم تو چش ــون چش ــمیوقت باهاش  دای... اما آش
ستمه... مهم تر از اون فام ستانهیب سیرئ لیدو سر رو ک ییبالها گه... تو امار ه 

 کنم...! لیترک تحص دیکه من کال با یاریب دایسر آ یدوست دخترات آورد هیبق
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 هیکردم...  کاریانگار من با اونا چ یگیم یجور هیت: تو حرص زده گف انیپو
 خودش... یس رفتیم یبعدشم هر ک میمدت دوست بود

 ...گهیخونه د اوردمیهوم... پس من بودم که دوست دخترامو م-
ــ یغلط نیبار که همچ هیمن جز  - ــر رس  یخونه رو رو دیکردم که اونم بابا س

ا ب خوادیآدم دلش م یزنیم ییحرفا هیکردم...  کاریچ گهیسرمون خراب کرد، د
 بار رد شه... 60از روت  نیماش نیهم

 یخنده م گرفت... هنوز صـــدا زدیازش حرف م انیکه پو یروز یآور ادی با
خونه  نیا ی" من و مادرت تو دیکشیعربده م انیبابا که سر پو یحرص یادایفر

!!! !؟؟؟؟ییییییاورد یختر ورداشت... تو دــــــــــــمیخونینمـــــــــــــاز م
 گوشم بود...! ی" تو

ست شت د بار،  60 یبه جا یزدم: تو مختار هیتک یصندل یبه س*ی*ن*ه به پ
 کن...! رونیرو از سرت ب دایفکر آ ی... ولیمن رد ش یبار از رو 600
 ...!تونمیگفت: نم آروم

 بهم ینگاه میبشــم... ن رهیبود که باعث شــد متعجب بهش خ یطور لحنش
با  کنمی... حس مایانداخت و دنده رو عوض کرد: من ازش خوشــم اومده پر

ش ییدخترا یهمه  شتم فرق داره...  سر و کار دا شون  ست...  طونیکه باها ه
 ...!ستیسُبک ن یهست... ول گوشیباز
تو رو خوب  یکینگاه حرف نزن که من  کی... از عشق در ـــــــــانیپــــو-
 ...!ادیرقمه بهت نم چیحرفا ه نی... اشناسمیم
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بوق  یکه قفل شده بود، کف دستشو رو یها و بزرگراه نیاز تجمع ماش کالفه
ست تحفه  شق س*ی*ن*ه چاک دو شرد و گفت: منم نگفتم عا  یجنابعال یف

ـــدم... فقط گفتم حس م  یمســرگر یرو برا هیفرق داره... بق هیبا بق کنمیش
 ...!ی... ولخواستمیم

 ...!یخوایازدواج م یرو برا دایگفتم: البد آ مسخره
 ...میخوب برس یبه جانب گفت: چرا که نه... اگه به جاها حق

 دایاگه آ ؟؟یچ نیدیگفتم: اگه نرس ینسبتا بلند یو با صدا دمیحرفش پر یتو
 ؟؟یمدت دلتو زد چ هیهم بعد از 

 ؟؟یتتدار شدن احساساِت دوس حهینگران جر و؟یاصال حرف حساب تو چ -
 خـــودمـــــم... ! ــــِت یمن نگــــران آبــــــرو و موقعــ -
 ندازم؟؟یتو رو به خطر م تیمن موقع -
... یندازیمنو به خطر م تی.. آره... موقعیخودت باشــ یبه فکر خوشــ یوقت -

 ...ادیاون از تو خوشش ن دیاصال شا
ــ دیتو با گهید نجایخب ا - ــت به کار بش ــما ها یدس حرف همو  نیدختر... ش

 یمزه  نیباهاش حرف بزن، بب نی... بشنی... تازه دوستم که هستنیفهمیبهتر م
 ه؟یدهنش چ

 بدوش...! یگینره تو م گمیجالبه... من م یلیهه ... خ -
 کار ازت خواستما...! هیتوقف کرد و گفت:  مارستانیسر در ب یجلو

 ازت دارم... یدل خوش یلینداره... نه که خ یتو که تموم یخواسته ها -
 هم... ندفعهیحاال ا -
 : چه حالل زاده هم هست...!دمیحرفش پر تو
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 !!؟؟ی: چدیپرس متعجب
 ...گمیرو م دایگفتم: آ کردمیرو دنبال م دایحرکت آ ریبا نگاهم مس کهیحال در
با ن انیپو فت و  گاهمو گر فت: هم شیرد ن هاش حرف بزن  نیباز گ با االن 

 پس...
صم هی یتو ستگ یناگهان میت سمت د ستمو به  ش ی رهی، د  انیپو بردم و به نیما

 بمون...! نجایدقه هم هیگفتم: 
 رفتم و بلند صداش زدم... دایشدم و با عجله به سمت آ ادهیپ نیاز ماش و

بهش،  دهیزد و من نرســ ی... لبخنددیجاش متوقف شــد و به طرفم چرخ ســر
 ...!دمیدستشو گرفتم و دنبال خودم کش

 شده؟ یچ ا؟یپر یکنیم کاریزده گفت: ِا ... چ شوک
 ...!یفهمیدقه صبر کن االن م هی-

بهت  یزیچ هی خوادیم انیپو ییدایگفتم: آ دایباز کردم و رو به آ انویپو 206 در
 بگه...!

 خودت بهش بگو...! یخوایم یحرکت گفتم: هر چ یو ب ریمتح انیپو به
 ابروهامو دو بار باال رفت،یم تیدر مقابل نگاه بهت زده ش که رو به عصــبان و

لبم  یرو یلبخند پهن کهیراه افتادم... در حال مارســتانیانداختم و به ســمت ب
 نقش بسته بود....!!!

شکون سمو بند آورد... لبمو به دندون گرفتم  دایکه آ یزیر ب از پهلوم گرفت، نف
شو تحونگاه خ هینزنم و  غیتا ج صمانه َتِر و با  داد لمیصمانه نثارش کردم... خ

 ...!دیچشمهاش برام خط و نشون کش
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 ...!یلب گفتم: وحش ریدستم پهلومو ماساژ دادم و ز با
ت از یحال هی... ینیشــدن منو بب یپچ پچ کرد: هنوز مونده تا وحشــ ضیغ با

 ...!شعوری... برمیبگـــــــــــ
کارا رو  نیگفت باهات حرف بزنم، منم که حال ا انیخب؟؟ پو ی_ به من چ

 ...!نیندارم... خواستم رو در رو با هم حرف بزن
 دهن منو باز نکنــــا...! نیغلط کرد با تو... بب انی_ پو

 بشم! ریمنه که خواستم سبب خ ری_ غلط کرد با خودت... تقص
خوشکلشو نثارم کنه که  یدونه از اون فحش ها هیبا حرص دهنشو باز کرد  دایآ

 گروه بلند شد: اون آخر... چه خبره خانما؟؟!! ریمد یصدا
ش هی جفتمون شد گهیو د میلب گفت ریز ِد یببخ سما خفه  ... میتا آخر کالس ر

رو  ایبمبه که هر لحظه ممکنه منفجر بشه و دن هیمثل  دایآ دونستمیم کهیدر حال
 سرم خراب کنه...! یرو

============================================= 
شبختانه صت دایکه آ ختیسرمون ر یتا آخر وقت اونقدر کار رو خو  دایپ یفر

 نکرد تا بهم بپره...
حدودا بود که خسته و کوفته رفتم تا لباسامو عوض  نیا میسه و ن یطرفا ساعت

 شــد،یم کیکه هر لحظه بهم نزد یشــتابان یقدمها یصــدا دنیکنم، اما با شــن
شده  شیگوله آت هی نهویکه ع دایآ دنیمکث کردم و سرمو برگردوندم... با د یکم

 رمویناخوداگاه مســ ومد،یبودکه روپوش و مقنعه تنش داده باشــن، و به طرفم م
ش رییتغ سرعت بخ سرعت قدمهاش  دای... آدمیدادم و به قدمهام  هم متقابال به 

 افزود...
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 که دارم از دست شدیکامال متوجه م دیدیمما رو  یاما هرک م،یدیدوینم نکهیا با
ــمون دختره ب نیخدا بب ی... اکنمیفرار م دایآ ــت واس را جنبه... عم یآبرو نذاش

شه... خدا لعنتت کنه پو انیزن پو نیبذارم ا شمیم یکه هرچ انیب س ک ت از د
 توئه دختربازه...!

ست شت رو دایآ د ش هیشونه م حس کردم،  یرو که از پ و به  دمیآِه از ته دل ک
 دیکل یدندونا یلبش نشــوند و از ال یرو یلبخند زور هی... دمیســمتش چرخ

شاره م ینیشده ش، ح سنِل در حال رفت و آمد ا شم و ابرو به پر  کردیکه با چ
 ؟یریم اهتند ر نقدری... چرا ازمیجان کار دارم باهات عز ایگفت: پر

ــوند... تقر و ــمت محوطه کش ــ بایبازومو گرفت و منو به س  بزرگ اطیط حوس
تانیب لت  یکه ب میبود مارســ جا فت: تو خ با حرص گ بازومو ول کرد و  هوا 

 ؟؟؟؟یکشینم
و من  دیکشــ یپرحرصــ قیزدمو مظلومانه نگاش کردم... نفس عم یلبخند

 کار خوب انجام بدم... !! هیگفتم: خب من فقط خواستم 
 کار خـــــوب؟؟؟!!! یگیم نی_ تو به ا

 کار کردم... !!!_ آره خب به نفع تو 
سبتا بلند یصدا با تحفه ت  به داداش یکه رفت یگفت: به نفع من کار کرد ین

 دوستم از تو خوشش اومده؟؟ یگفت
شت غر م دایلحظه هنگ کردم... آ هی اما من هنوز تو کف جمله  زدیهمچنان دا

 گفته بودم؟؟!! یچ انیاولش بودم... من به پو ی
 گفتم؟؟!! انیبه پو یمن چ به زبون آوردم و گفتم: فکرمو
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کلمه گفتم  هیاومدم خونتون، فقط  شیگفت: من صــد ســال پ یحرصــ دا،یآ
کلمه  هی نی... تو از همکنهیم یداداشت چه باحاله... آدم باهاش احساس راحت

 کف دست داداشت؟؟؟ یگذاشت یساخت یحرف من عشق افالطون
 گفت؟ یبهت چ قایدق انی... پودایاخم گفتم: آ با

ــونیپ یرو قیبه اخم عم ینگاه  ایانداخت و آروم گفت: خب... گفتش پر میش
 لیم یمنم بهت ب یبه من گفته تو از من خوشـــت اومده... راســتشــو بخوا

 ... بعدشم...!!ستمین
 ...!!کشمشی... به خدا مکشمشیو گفتم: م دمیحرفش پر وسط

 ؟؟یگیم ی: چدیپرس یبا سردر گم دایآ
 ...!ارمیبه سرت ب یی... بالوونهید یلب گفتم: پسره  ریز
 ...!یگیم یدار یبا توَام... چ ای: پردیمجددا پرس دایآ

ست ش میشونیبه پ ید ن... بهت گفته رو فراموش ک انیپو یو گفتم: هر چ دمیک
 همه شو زر زده..!

 _ هان؟؟
حرف نزدم... همه رو از خودش در  انیکلمه هم راجع به تو با پو هیمن  نی_ بب

 آورده...!!
 سرکارم گذاشته؟؟ خب چرا؟؟ یعنی_ 
فاشو راست آخر حر ی کهیگفتم: نه... سر کارت نذاشته... استثنائا ت یکالفگ با

واقعا از تو خوشــش اومده.. از منم خواســـت تا باهات حرف  انیگفته... پو
 ..!دونهیبه تو گفته، فقط خدا م حاال چرا اون حرفا رو از زبون من یبزنم... ول

 ؟؟یگی_ راست م
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ســرمو باال آوردم و نگاش  دا،یآ یســرخوش و ذوق زده  یاز صــدا متعجب
بان ند عر تیکردم... بر خالف عصــ ظه قبلش، لبخ ند لح که تموم  یضــیچ

 لبش بود...! یگذاشته بود رو شیدندوناشو به نما
 ؟؟یباال انداختم و گفتم: تو خوب ابروهامو

 زده گفت: حاال داداشت واقعا از من خوشش اومده؟؟! جانیه
 :دمیصورتم گذاشتم و از ته دل نال یتا دستمو رو دو
چه گ*ن*ا*ه ایخدا » با قرار دادن ا یمن  که  هت کردم  ـــان  نیبه درگا انس

 !! !!«؟؟؟؟؟یــکــنـــــــیخل و چل سر راهم، مجازاتم مـــ ینماها
لفن ت یگوش یکه در حال پچ پچ تو انیپو ی دهیچاک شیانزجار نگاهمو از ن با

... کردیذره مراعات نم هیچندش  یبود گرفتم و از جام بلند شـــدم... پســره 
 یو مجنون چطور یلیل نیبدتر... من موندم ا انیهم از پو دهیپســر ند یدایآ
سال زندگ ستیب نیا ست لبتهبدون هم طاقت آوردن... ا شونویو چند   نیا یدو

!!  یمرس یکه از دوست یهفته ده روز هی نیا یتو یادیدو تا به نفع منم بود... ز
 باج گرفته بودم...! انیاز پو گذشت،یم دایو آ انیپو

آشپزخونه شدم و رو به مامان که تند تند مشغول آماده کردن غذا بود گفتم:  وارد
 ن؟؟یخوایکمک نم

 ارم تموم شد...!ک گهیدر قابلمه رو گذاشت و گفت: نه د مامان
 گرفت... ییظرفشو ریش ریدستاشو ز و

ستم و ناخونک یصندل یرو برعکس ش شپزخونه ن ساالد رو یآ  زیم یبه ظرف 
 !؟ایخشک کردن دستاش، روبه روم نشست و آروم گفت: پر نیزدم... مامان ح
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دام ص ینطوریمردد بود ا یگفتن حرف یباال گرفتم... مامان هر وقت تو سرمو
 شده مامان؟ یهم قفل کرد و گفتم: چ یانگشتاشو تو... زدیم
ش هی سِت  انیبا پو دایدختره که جد نیو گفت: ا دینفس ک شده... دو ست  دو

 توئه، نه؟؟
 تکون دادم و گفتم: متاسفانه...! یسر

سه پو یلیگفت: خ یبا نگران مامان سمیم انیوا ش نی... با اتر سر و کاراش آخر 
و بعد که طرف ولشــون  بندنیکه زود دل م ییرادخت ســتنی... کم ندهیبه باد م

سردگ شن،یاز هم جدا م یلیبه هر دل ای کنهیم ض یو حت رنیگیم یاف شونیبع  ا
رار ق انیپو اهدخترا ســر ر نیاز هم یکی ترســمی... مزننیم یدســت به خودکشــ

س انمی... پورهیبگ ست خودش  یکار هی... آخر ستین یکه اهل موندن با ک د
 ...!دهیم

با رابطه  به خاطر هم یلیخ دایو آ انیپو ی_ منم   یدمدم نیمخالف بودم... 
 یلیدل به هر ایبوجود اومد  نشونیب یاگه مشکل خواستمی... نمانیمزاج بودن پو

فتم... به هردوشونم گ نوی.. اادیب شیپ یمن مشکل یارتباطشونو قطع کردن، برا
 ...!ستین ی... دختر بدنهیبیاز چشم من نم فتهیب یمطمئنم کرد هر اتفاق دایآ

رابطه  نمکیصورت مامان بردم و آهسته با لبخند گفتم: تازه فکر م کینزد سرمو
سبت به هم ب چکدومیبرسه... ه یخوب یشون قراره به جاها ... نستین لیم ین

 تونمیبه وضوح م نوی... انهیبیرو نم دایهم فقط به چشم دوست دخترش آ انیپو
 ...!نمیبب
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 رهیبچه ســر و ســامون بگ نیعف گفت: خدا کنه... من که آرزومه ابا شــ مامان
ست از ا سر نیبلکه د سیهاش برداره... دختره رو هم که تو م یسبک  ... یشنا

 راحته...! المیخ گهید یکنیم دشییتو که تا
نه  یهمه نگران نیا به  هیدختر خوب دایکه آ نیمامان زدم و گفتم: در ا یمادرا

طور داره... اون ادیز شهیخرده ش انی... پوخورهینم انیبه پو ی... ولستین یشک
 یزود نیبه ا انیپو نمیصاف و ساده س... واسه هم یلیشناختم خ دایکه من آ

 مخشو زده!
شم مامان شت چ صلحت ینازک کرد و با اخم یپ شت  یم گفت: راجع به دادا

رو هوا  یخواســتگار میدرســت صــحبت کن... بچه م ماهه... هر جا براش بر
 !شده... بشینص یجواهر نیخداشو شکر کنه همچ دی... دوستت بازننشیم

شت م نی... همعجبا ... هدیسرشو با کاراش به باد م انیپو گفتیاالن مامان دا
 دفعه شد جواهر؟؟!! هیحاال 

ذغال  انیار تو هال بلند شــد ومامان بلند گفت: آقا پو انیپو یقهقه  یصــدا
 …!تلفن سوخت

تکون داد و از جا بلند شــد... منم با قصــد ترک  یتاســف رو یز روا یســر و
ــپزخونه از رو ــندل یآش ــدم که مامان ناگهان یص ــمتم چرخ یبلند ش و  دیبه س

 ...!یگفت: راست
 نشستم و گفتم: بله؟؟!! مجددا
 خونه... یباهاش اومد روزیشد و گفت: اون پسره که پر رهیتو چشام خ مامان

 دا؟یآ یگفتم: پسرخاله  یخونسرد با
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 همون چشم سبزه...!-
مه  یرو دشیتاک با گنگ یکل عث ُبهتم شـــد...  با گفتم:  ی"چشــم ســبزه" 

 انیپو یخاطر راحت دبهی... چون دداستیآ یهمکارمه... گفتم که... پسرخاله 
 نکردم...! یباهاشون نرفتم، خواست برسوَنَدم... منم مخالفت دایو آ

چونه م زدم و  ریماجرا رو نگرفت... دســتمو ز ِی پِ  گهیگفت و د یآهان مامان
م قابمه زد و بعد ه یقاشــقو چند بار به لبه  یشــدم... با حواس پرت رهیبهش خ

بود... مگر  دیکارا بع نیمن ا یگذاشــتش... از ماماِن وســواســ نتیکاب یرو
تا با کم یادیکه فکرش ز ییوق ته  که الب اس حو لیدل کرف یمشــغول بود... 

 دهیپرس ازم شه،یبر خالف هم شیپ یلحظات نکهیا نطوری... وهمدمیفهم شویپرت
به خونه رســونده... چون مامان بهم اعتماد داشـــت و  بود که چرا فرزاد منو 

ستم نم ستمی... نمکردیمعموال بازخوا سرش بود بخندم  یاز افکار دون  ایکه تو 
ـز؟؟؟!!! فرض هیگر ـ ـ ـ ـه... چشم سب ـ ـ ـ ـ مامان واقعا مزخرف  ی هیکنم... ه

 بود...!!!
... یکنیم دادیشده مادر من انقدر دادو ب یوارد آشپزخونه شد و گفت: چ انیپو

 پنج ِدقه با تلفن حرف زد؟؟ شهیخونه نم نیتو ا
لفن ت یپا قهیچشــمهاشــو گرد کرد و گفت: پنج دقه؟؟ تو فقط پنج دق مامان

 ؟؟یبود
ــاالد حمله کرد و ب انیپو  ی... چه فرققهیت گفت: حاال ده دقتفاو یبه ظرف س
 کنه؟؟یم

 ...!میقد یو گفت: بچه هم بچه ها دیکش ینفس پر حرص مامان
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ــر غذاش... پو و ــت س ــت و رو به من  زیم یرو یور هی انیدوباره برگش ــس نش
 گفت: چته بزغاله؟!

 ؟؟یشده تو فکر یبا دهن پر از کاهو گفت: چ انینگاش کردم و پو یچپ چپ
 نشده...! یزیدستم گذاشتم: چ یدراز کردم و چونه َمو رو زیم یرو دستامو

 ...!یگیو گفت: تو که راست م دیکش یهوم انیپو
 کاهو تو دهنش جا داد... ارویخ یمشت و

... صــبر کن االن غذا آماده یدســتش و گفتم: َاه... حالمو به هم زد ریز زدم
 ... چندش...!گهید شهیم

به روز داره  دهیترشــ یکه آمار دخترا نهیکرد و گفت: هم ینچ نچ انیپو روز 
 ...!رتتونیگینم ادینم یکس اتونهیسوسول باز نی... به خاطر همگهید رهیباالتر م

که خ شینیبه ب ینیچ انیبراش در آوردم و پو یشــکلک نه  خت:  ندا  یلیا
 تم کج و کوله کن...! َافهی... قیخوشکل

 ...!ـــــــــــانیحرص گفتم: پـــو با
به  زنگ هیبرو  ایانقدر ســر به ســر خواهرت نذار... ب انیمامان بلند گفت: پو و

 شامو بکشم...! خوامیکجا مونده؟ م نیبابات بزن بب
ـم... ک دیپر نییپا زیاز م انیپو ـ ـ ـش ـ ـ ه جرئت داره سر ب یو با طعنه گفت: چ

 خانوم بذاره؟؟!! ایسر پر
 اپن گذاشته بود، برداشت تا به بابا زنگ بزنه..! یتلفنو که رو یگوش و
س با شم م شو دنبال کردم و نگاهمو رو ریچ مامان برگردوندم... با حِس  یرفتن

ش شپزخونه رو ترک  شرتم،یسوئ بیج یتو میلرزِش گو شدم و آ از جام بلند 
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ش ستمو افق بمیرو از ج یکردم... گو ش شت  صفحه ش  یرو یدر آوردم و انگ
 ...دمیکش

 رنی: "بابا و عمه خانوم دارن مدینفس ابروهام از تعجب باال پر امیخوندن پ با
 ..."ستیکانادا... حال خان عمو خوب ن

و  دمیپتو اتاقم چ گرفتمینفســو م یکه شــماره  ینیها رو با دو باال رفتم و ح پله
 مو به در دادم... هیتک

 ؟؟یگفت: احمق چرا زنگ زد یگوش یبا پچ پچ تو نفس
 کردن پله ها گفتم: منبع موثقه؟؟ یکیاز شدت دو تا  دهیبر یسنف با

 یاشــتد یکرد و بلند گفت: مامان من تو اتاقمم... کار یپوف یبا کالفگ نفس
 صدام کن...!

 ...دیدر به گوشم رس دنیتق کوب یبعد صدا یکم و
 خو نفله...! زدمیخودم بهت زنگ م تونستمیحرص گفت: من خر اگه م با

 !!؟؟یدیگفتم: از کجا فهم تند
 دم؟یاز کجا فهم یپرسی... تو مرهیبابام داره م گمی_ ابله م

 _ حاال خان عمو چشه؟
 نجوری... دوباره سکته کرده... اسیدو تا ن یکیبابا... َمَرضاش که  دونمی_ چه م

 سال بکشه...! هی... فکر نکنم به هیمردن دمیکه من شن
 کار؟؟یاونجا چ رنیم نایو گفتم: حاال بابات ا دمیکش یقیعم نفس
 صبرانه صدا زدم: نـــفـــس؟؟!! یکرد و من ب یمکث طوالن هی نفس

 ...رانیا ارنیخان عمو رو ب خوانیم کنمیکرد و گفت: فکر م یپوف
 : تنها؟؟دمیاسترس پرس با



wWw.Roman4u.iR  112 

 

 تنها؟؟ یحواس گفت: چ یب نفس
 ...یعنی اد؟؟ی_ خان عمو تنها م

 ...!کنمیت: فکر نمگف تند
 هوم؟؟ از کجا معلوم؟ اد،یتنها ب دمیادامه داد: اصال شا عیسر و

ـاینگ یزیچ یجون من به کس ایشد گفت: پر یکه طوالن سکوتم ـ ابا اگه ... بـ
به تو گفتم منو م تازه مثل اکشـــهیبفهمه  با نکهی...  با تو  یعمه خانوم اول از 

سته همراش بره... ول به  هگید له،یم یخرده ب هی نیبابات همچ دهید یوقت یخوا
شه بابا یبابا گفته... هر چ شده...  یبا سر ار از  ییخانومم چه انتظارا عمهتو پ

اون  میبر میپاشــ م،یدار نایاز خان عمو ا یدل خوشــ یلیآدم داره ها... نه که خ
سکورتش کن ایسر دن س  یصح دیس که با قهیعت ی... انگارمیآقا رو ا الم به و 
 ؟ی... هست ای... الو پرا؟؟یبرسه... نه پر مقصد

 رن؟؟یم یگفتم: آره هستم... حاال ک آروم
االن اونجا  یـــیگرفته... وا تیبل گهیروز د ستیب ی... بابا براگهی_ سه هفته د

 سرده حتما... نه؟؟ یلیخ
 _ فکر کنم... آره...!

 پشت خط گفت: اومدم...! یبلند به شخص یو با صدا دیکش یهوم نفس
از  ی... جان من کســزنهیمامان داره صـــدام م ایگفت: پر یگوشــ یتند تو و

 یاریته و توشــو در ب ینفهمه ها... اگر هم خواســت یزیکه بهت زدم چ ییحرفا
 خب؟؟ یاطالعاتتو از من گرفت ینگ
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شه  هی نو م یدیفهم یتازه ا زیبلغور کردم و ادامه دادم: فقط اگه چ فیضع یبا
 خبر نذار...! یب

ــه بابا  با ــم انتظار که ب یدختر عمو هیخنده گفت: باش ــتریچش . فعال ندارم.. ش
 ؟یبا من ندار یکار

 ...یخبر داد ی_ نه مرس
 _ پس فعال خدافظ...

 _ قربانت... خدافظ...!
 آوردم و به چونه َم چسبوندم... نییرو پا یگوش

 شد؟؟یشرو  م دیمن تموم نشده، با یها یبدبخت یعنی
د آوردم و بلن نییرو پا یکجام، گوشــ دیپرســیمامان که ازم م یصــدا دنیشــن با

 ...!امیگفتم: تو اتاقمم... االن م
ستامو برا کف شتاب ب یرو هیچند ثان ید شردم و بازدمم رو پر  رونیصورتم ف

بود،  هدیبابا که تازه رس دنیاز اتاقم خارج شدم... با د قینفس عم هیدادم.... با 
 دستش جلو رفتم... یتو یدایگرفتن خر یسالم کردم و برا یفور

ــ جواب ــو عقب کش ــتش ــالممو با محبت داد و دس بابا... خودم  خوادی: نمدیس
 ...!نهی... سنگبرمشونیم

 لبم نشوندم و زمزمه کردم: باشه...! یرو یلبخند
 پشت سرش وارد آشپزخونه شدم...! و

 دفعه؟؟ هیزد  بتیبرنجو به دستم داد و گفت: کجا غ سید مامان
 _ تو اتاقم بودم...!
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 یگذاشــتم که صــدا زیم یهوا رو یبرنج رو ب سیگفت و منم د یآهان مامان
 داد... یبد

مان گاه مین ما خت و وقت ین ندا  ده،یند یبیظرف محبوبش آســ دید یبهم ا
 بهم نگفت..! یزیچ

 ...مینشسته بود زیدور م یبعد همگ ی قهیدق چند
سته که  کهیدادم و در حال انیساالدو به پو ظرف شقابم بود گفتم: را نگاهم به ب

 کانادا؟ رهیعمو داره م
 متوقف شد...! یبرخورد قاشق و چنگال به بشقاب ها ناگهان یصدا

 از آب پر کردم و باالخره سرمو باال گرفتم... وانمویل یخونسرد با
ُسر خورد... ابرو  انیپو تیبابا و در نها یمامان رومضطرب  یاز چهره  نگاهم

 !!ن؟؟یکنینگام م ینطوریچرا ا ه؟؟یهامو باال انداختم و گفتم: چ
 ؟یدی: از کجا فهمدیپرس بابا

 کالغه خبر آورده...! نیلبخند زدم: فکر کن خونسرد،
شو تقر نیب ینگاه مامان شقابش  ی!! توبایمن وبابا رد و بدل کرد و بابا چنگال ب

 ...!ستین یزیچ نیپرت کرد: همچ
 ...نطوریکه ا ؟؟یگفتم: جد یتظاهر به شگفت با

با با کالفگ یپوف با فت:  یکرد و  رف فعال منصــ یقرار بود بره... ول یعنیگ
 شدن...!
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صدا ِی پِ  گهیگفتم و د یاوهوم ش ینفس راحت یشو نگرفتم...   دویکه مامان ک
ه با تکون دادن محسوِس سرش از روم برداشته بابا ک یو نگاه موشکافانه  دمیشن

 شد، از چشمم دور نموند...!
فعال آرامش قبل از طوفان بود... دور دهنمو با دســتمال پاک  نکهی... مثل اخب

 بود... یعال شهیمامان... مثل هم ی: مرسدمیکردم و عقب کش
ظش حف زدمیکه زور م میظاهر یتفاوت یو ب یخونســرد نیبه ا یبا نگران مامان

 کنم نگاه کرد و لب زد: نوش جان...!
ــتن ظرفا، برا زیجمع و جور کردن م یاز کمک کردن به مامان تو بعد ــس  یو ش

ند دق ـــده چ که ش ظاهر هم  که  یتو یا قهیحفظ  خانواده  فل گرم )!!(  مح
شون م سر و رو ضطراب از  شکل نیا یو منتظر بودن من برم تا برا ختیریا  م

 یبهانه  هبنکنم و  تشونیاذ نیاز ا شتریدادم ب  ی، ترجکنن دایراه حل پ هی دیجد
 صب  زود کالس دارم جمعشونو ترک کردم... نکهیا

دور روشن و خاموش شد...  هیهم  میگوش یبا ورودم به اتاق، صفحه  همزمان
 از نفس رو باز کردم... دهیتخت نشستم و اس ام اس رس یرو
 « رهینم ی... فعال کسدهیسفِر کانادا مال »

ــت ــتم رو انگش ــس ــفحه  یش ــ یص و جواب دادم: " اطالعاتت  دیلغز یگوش
 سوخته س دختر عمو "

رم س کهی.... در حالدمیتخت دراز کش یانداختم و رو یپا تخت یرو رو یگوش
 بود...!!! دنیاز هجوم افکار مختلف در ُشُرِف ترک

ون ا ین توو دنبال مامان راه افتادم... قدم برداشــت دمیچیتو هم پ انگشــتامو
هامون توش م لیو طو دیســف یراهرو قدم کاس  به شـــدت  د،یچیپیکه انع
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ش ضطربم کرده بود... نفس ک شده بود... حس م دنیم سخت  مه ه کردمیبرام 
 در ن... ماماکننیهم ترحم نگام م یدور و برم دارن با تمسخر و بعض یآدما ی

 گفت: برو تو...! متیو با مال دیرو عقب کش یورود
 و با ترس گفتم: مامان تو رو خدا...! دمیکش یا دهیبر نفس

 مامان...! سین ی... طورایپر ایاز مچ گرفت و گفت: ب دستمو
ـــدم...  همراهش ناک ش تاق خوف ظه حس کردم دن هیوارد اون ا  یجلو ایلح

ه ک یغیکل بدنمو در بر گرفت... با ج یفشــار قو هیشــد و بعد  اهیچشــمام ســ
 ...ختنیحس کردم سرب داغ تو گلوم ر دمیکش

 _نــــــــــه... تو رو خداااااا...!
ـه... به خدا دمیتنم چند برابر شد و با درد نال یرو فشار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ : بس

 ...!تونمینم
ن بود که م ینداشت رنج یتیاهم چیاون لحظه ه یکه تو یزیانگار تنها چ یول
 ...دمیکشیم
 زدم: خــــــــــــــــــدا...! ادیتمام وجود و از ته دل فر با
 رو از بدنم حس کردم... یخروج توده ا و

شد و  یزیبدم که چ رونینفِس حبس شـده مو ب خواسـتم مثل برق از سـرم رد 
 صورتمو سوزوند....

 مشــدیکه داشــتم از شــرش خالص م یا یکرد و حس خفگ ریتو گلو گ نفســم
 به سراغم اومد...تر از قبل  دیشد
 نفس بکش... ی.... پرای_پر
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 یبا عجز گفت: لعنت ییشد و صدا دهیس*ی*ن*ه م کوب یقفسه  یرو یجسم
 نفس بکش...!

نم گرد ریز یس*ی*ن*ه سوز آزادشد.... دست یسرفه  هیحبس شده م با  نفس
 ....دیقرار گرفت و منو باال کش

باره زمزمه  دمیهام به س*ی*ن*ه کشــ هیرو به وســعت حجم ر هوا  یو دو
ش ای"خدا ساس آرام ضا رو پر کرد... اح صدا ف وجودم  یتو یشکرت" همون 
 !ان؟یشد و صدا زدم:پو ریسراز

 ؟ی... خوبنجامی_جانم؟! من ا
 بهش زل زدم... یکیتار یکردم و تو یپوف

ــب یموها ــدا دهیچس ــن غتویج یبه گوش و گردنمو کنار زد و گفت: ص  و دمیش
ه کنم ک دارتیب یلی... خواستم با سینشد داریصدات زدم ب یاومدم.... هرچ

 ...یکبود شد هوی
 : آخ...!دمیگونه م گذاشتم و از دردش نال یرو دستمو

 بود...! نیسنگ یلیزد و گفت: شرمنده خوابت خ یلبخند تلخ انیپو
 صورتمو پاک کردم و گفتم: حاضر بودم یلباسم عرق نشسته رو نیسر آست با

 نکنه...! دایخوابم ادامه پ یبخورم ول نیمثل ا گهید یلیصد تا س
 خواِب...! یگفت: بازم داشت یدلسوز با

 برو بخواب...! گهی... تو دستیتو حرفش: مهم ن دمیپر تند
 !تا خوابت ببره... مونمیدست شونه مو فشرد و مجبورم کرد دراز بکشم: م با
 ... تو برو...!ستین یازیصورتم بردم: ن ریپهلو غلت زدم و دستمو ز به

 _مطمئن؟؟!!
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 روش لبخند زدم: مطمئن...! به
بره  که نیتختم بلندشـــد و به طرف در رفت... درو باز کرد و قبل از ا یلبه  از
 صدام کن...! یخواست یزی: چدیبه سمتم چرخ رونیب

 درو پشت سرش بست...! انیگفتم و پو یا باشه
کاش بتونم یکردم... لعنت یهوف مه چ...   یکنم... ول یخال یفکرمو از ه

 ...!فیح
 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 شــــــــــــــده؟؟ یو گفت: صورتت چ دیکش یخفه ا غیج دنمیبا د دایآ
 خنده گفتم: ضرب دست داداشمه...! با

 که امکان داشت گشاد شد: درووووووغ...! یحد نیتا آخر چشماش
 ... االن فقط نوازشم کرده...!ستین یزیکه چ نیهامو باال انداختم: تازه ا شونه

شه  با ستش گو ش شت  شده بود لمس کرد: به پو یلبمو که کم یانگ  انیزخم 
 باشه...! یوحش نقدریا ادینم

 تا آسمون فرق داره...! نی_ظاهرش با باطنش زم
 دعواتون شد؟ یگفت: حاال سر چ یناراحت با
 و گفتم: سِر تو...! دمیخباثتم خند نیدلم از ا یتو

 زده گفت: سر من؟؟ بهت
رم داد ... سیبگ دایتو گذشته ت بوده رو به آ یهر چ دی_اوهوم... بهش گفتم با

 ... بعدشم...!سیزد گفت به تو مربوط ن
 تموم گذاشتم...! مهیآه جمله مو ن هی با
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فت: بعدشـم ُکتکت زد، آره؟؟  ومدیداشـت اشـکش در م گهید کهیدر حال دایآ
 دستش بشکنه...! یاله

تازه مت دایگفتم... آ یتو دل یخدا نکنه  هیبه دندون گرفتم و  لبمو وجه انگار 
ه بوده که ب یعمق جمله م شده باشه، با بهت گفت: حاال مگه تو گذشته ش چ

 من نگفته؟؟
 نتونستم خودمو کنترل کنم... گهیوا رفته ش انداختم و د ی افهینگاه به ق هی

 ...!!!دمیخنده پوک از
شونه م کوب یب یکالفه از خنده  دا،یآ شت به  ت ... و گفت: کوف دیوقفه م، با م

 ؟؟یکتک خورد یچه مرگته... تو مطمئن
 تکون دادم... نیخنده سرمو به طرف ونیم

 ...!ایخب... َاه... پر ریِدقه آروم بگ هیکرد و گفت:  یپوف
منو  با حرص گفت: دایکردم خنده مو کنترل کنم و آ یسع قیچند تا نفس عم با

 ؟؟یدست انداخت
 س؟؟یهامو باال انداختم: مشخص ن ابرو

ست بزن نداره که... حاال جد یطفل انیپو گمی... میری_ درد بگ ت صورت ید
 شده؟ یچ

 ...!انهی_گفتم که... ضرب دست پو
 ...!ارمیچش و چارتو در م زنمیمسخره نکنا... م_منو 

 دم،یخواب بد د شبی... دگمیها... به خدا دارم راست م یا وونهی_وا... توام د
 ..!هیتو گوشم... محبتاشم خرک دهیکنه زارپ کوب دارمیسرش اومده ب ریخ انیپو
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کته تو خواب س کردینم دارتی... خوب بود بشهی... تو محبت سرت نمرمی_نخ
 ؟؟یمردیم یکردیم

 _دور از جونم البته...!
 به گردنش داد و گفت: حاال...! یتاب

ــمو ــتم م نفس ــم نداشــت یچا هی رفتمیفوت کردم و گفتم: داش  یبخورما... چش
 ...!ینیبب
 یاشتنگه د نجایساعته منو ا شیصورتم براق شد: من چشم نداشتم؟؟ تو ش تو

 ...!یدیم لمیچرت و پرت تحو
 برم... حسود... یذاری... هنوزم نمنیبب نی_بب

و جا به تو بدم تا من یچا هی میبر ای: بدیگرفت و منو دنبال خودش کشــ بازومو
 ... تحفه...!ینخورد ییچا

وردن خ ییسر کالس... چا میبر دیبا گهید قهینداره... ده دق دهیاالن فا گهی_نه د
 ...!چسبهیبهم نم یهول هولک

"خفه شــو تا خودم خفه ت  شیکه مفهوم کل ییالنگاه غضــبناک از اون مد هی
 نگفتم... یزیچ گهینکردم" بود بهم انداخت و منم د

 یابه ج ییســر پا کِس یم یکاف هی دِن یهمون نوشــ یبه عبارت ایاز خوردن  بعد
ــتانیبا عجله به ب ،یچا ــتم... با د مارس ــلوغ دنیبرگش ، بخش یو همهمه  یش

. از ندونستن تکون داد.. یانداختم و اونم سرشو به معن دایبه آ ینگاه پرسشگر
 شده؟؟ ی: چدمیاز پرستارا پرس یکی

 ...!ی... تصادفمیدار یاورژانس ماریسر تکون داد: چند تا ب یکالفگ با
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 با عجله از کنارم گذشت...! و
شکر به من مربوط نم خب سم اشدی... خدا رو  شان ماه بخش اطفال  نی... از 

 بودم...!
با اون وضــع فج دنید با که  ها عیفرزاد  مد،یراهرو م یاز انت حال و  هی کهیدر 

ش رو  گهیداشت دست د یسع یروپوشش بود و با بدبخت نیآست یدستش تو
با  ادیکنم... آ یفرو ببره، نتونســتم از لبخند زدن خوددار نشیهم داخل آســت
 ...!هاشتد کیکش شبی... طفلک حتما خواب بوده... درمیبم یخنده گفت:اله

ــده بود عمل ینگاهم رو هنوز از رو کهیحال در ــ اتیفرزاد که موفق ش  دنیپوش
 یهوم ادیبرسـونه برنداشـته بودم، در جواب آ انیبه پا تیروپوشـش رو با موفق

 گفتم...!
از  یبلند یسالم تکون داد و با عجله و قدمها یبه نشونه  یسر د،یما که رس به

 کنارمون گذشت...
 شیپ ی قهیکه چند دق یبا همون لحن قایعقب گرد کرد و دق ده،یشــنک هیثان به
 شده؟ یبود گفت: صورتت چ دهیازم پرس دایآ

 انداختم و گفتم: داداشم کتکم زده...! دایبه آ یخنده نگاه با
شو گرد کرد: هم یآرنجشو تو دایآ  ؟ان؟یپو نیپهلوم فرود آورد و فرزاد چشمها

 ...!ادیبهش نم
 درست صحبت کن... ؟؟یچ یعنی انیپو نی... همی: هو دیبهش توپ دایآ
 مردم آزار؟؟ ؟؟یمردمو سرکار بذار ادیرو به من با غر ادامه داد: خوشت م و

 ای هیچ انیجر نیگیچرخوند و گفت: م دایمن و آ نینگاهشــو ب یبا گنگ فرزاد
 نه؟؟
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ضول یب دایآ صاب گفت: تو مگه ف سر کارت د ؟؟یاع از  االن نی.. همگهیبرو 
تو پاچه ت... خاله  یکردیم نتیآســت یدســتتو به جا یشــدت عجله داشــت

 زنک...!
رو  فت،گریازمون فاصله م کهیکرد و در حال داینثار آ یادب یبا چشم غره ب فرزاد

 کن... فیبه من گفت: بعدا برام تعر
 سرخر...! یاضافه کرد: ب دایبا اشاره به آ و
 د دور شد...خنده سر تکون دادم و فرزا با

 که فرزاد نثار روح پر یبه خاطر سر خر دا،یخونه خراب کِن آ غیج نکهیاز ا قبل
ــمو پاره کنه تند گفتم: من از طرف اون معذرت  یفتوحش کرده بود، پرده  گوش

 ...!زتینزن جان عز غی... فقط جخوامیم
ستا ی قهی قینفس عم هی با سرمو  امبیج یتو َخمویَ  یپالتومو باالتر دادم... د و 
 شدم...! رهیپالتوم فرو بردم و به بخار دهنم خ ی قهی یتو
نگاهم قرار  ررسیت یفرزاد تو 3ســرمو باال گرفتم و مزدا  یتک بوق یصــدا با

 گرفت...!
 ...!رسونمتیداد و گفت: سوار شو م نییسمت شاگردو پا ی شهیش

م... دنبال ادیم انی... پویخم شدم: مرس یبرداشتم و کم نیبه سمت ماش یقدم
 ...!رسهیاآلنا م
 دختر... بپر باال...! ییچایبرسه که تو م انی_تا پو

 یلک ادیبگم ن انیشــدم و گفتم: خب االن من به پو نینق و نوق ســوار ماشــ با
 ...!یکه منو عالف کرد زنهیسرم غر م
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... چه گرمه یـــــــــــــــی: وودمیکش یقیهمزمان با بستن کمربندم نفس عم و
 ...!نجایا

 کترشیکه رو خواهر کوچ یسمت منو باال داد و با اخم گفت: برادر ی شهیش
 دست بلند کنه حقشه که عالف بشه...!

ــ ینیح ــن  یآوردم لبخند یدد م فمیاز ک مویکه گوش زدم و فرزاد ادامه داد: اص
 ...ادیمعطل شه حالش جا ب ادی... بذار بیبهش زنگ بزن خوادینم

 ... گ*ن*ا*ه داره داداشم...!یگفتم: نـــاز رو به گوشم چسبوندم و یگوش
ه هنوز اگ انیو گفتم: ســالم... پو دیچیگوشــم پ یتو انیالو گفتن پو یصــدا

 ...!امی... خودم دارم ماین یحرکت نکرد
ازت خواســته بودم...  گهید زیچ هیکاش  ایخدا ؟؟یگی_جان من راســـت م

 ...!یتو بازار نچرخ ادی... زایباشه... زود ب
 _باشه... پس فعال...!

 _مواظب خودت باش... فعال...!
 انداختم و با خنده گفتم: از خدا خواست...! فمیک یرو تو یگوش
 ...!زدمیباهاش حرف نم گهیتو بودم د یبا همون اخمش گفت: من جا فرزاد
 یوونکیو گفتم: بابا من چاخان کردم... اصــال به داداش ح دمیغش خند غش
 داشته باشه؟؟ دست بزن ادیمن م

 ییخب ظاهر آدما با باطنشــون فرق داره... حاال خدا ی... ولادی_بهش که نم
 زدتت؟ یک

خواب  شبیگفته بودم تکرار کردم: د دایآ یرو که برا یجمالت نایکردم و ع یپوف
 کنه زده تو گوشم...! دارمیخواسته ب دمیبد د
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 بابا...! یدار ینیکرد و گفت: چه خواب سنگ ینچ
 بد زده ها...! یلیبه صورتم انداخت و ادامه داد: خ ینگاه مین

 خیس رفتیکه داشت م یریمس دنیشدم... با د رهیزدم و به رو به رو خ یلبخند
 رمی... من خونه نمــــــــــــنیگفتم: هــــــــ یخفه ا غینشستم و با ج

 که...!
ــبورد و به وا هیترمز گرفت و منم  یناگهان ــطه دور رفتم تو داش دم به کمربن یس
 شدم...! دهیکوب یصندل
 نیاز پشت سرمون بلند شد و با ترس گفتم: چرا همچ نایبوق ممتد ماش یصدا

 !!؟؟یکنیم
.. خب. شــهیآدم هول م یزنیم غیدفعه ج هیبه راه انداخت:  نویکرد و ماشــ یپوف

 ؟؟یریکجا م
 خب...! یریاشتباه م رویمس یدار دمی... ددیگفتم: ببخش یشرمندگ با

 نکن... کجا برم؟؟ یتو کجک افهیخب حاال ق لهی_ خ
 ...!عصریگفتم: ول تیمظلوم با

 کار؟؟یچ یریدور زدن راهنما زد و گفت: اونجا م یبرا
 ...!دیدارم... واسه مراسم ام دیو آروم گفتم: خر کوتاه
 ؟؟یستیو گفت: خسته ن دیکش یهوم
برندار...  یشــرمندگ پیکردم و فرزاد با خنده گفت: اوووووه... حاال تر ینچ

 شده...! یانگار چ
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شم؟؟ خودت  یگفتم: برا چ ییباال گرفتم و با پررو سرمو  یزد هویشرمنده با
 رو ترمز...!

 ....!دیخودتون ببخش یباال انداخت: بله... شما به بزرگ ابروهاشو
 َام...! یبخشم... اصوال من آدم بخشنده ا ی_م

 دختر...! یبا حال یلی... تو خایپر یو گفت: وا دیغش خند غش
 ...!دونمیاعتماد به نفس گفتم: م با

 نگفت...! یزیچ گهیدوخت و د مرخمیخندونشو به ن نگاه
ز که کمربندمو با ینیمورد نظرم دســتور توقف دادم و ح ابونیبه خ دنیرســ با
 ...!میکه رسوند یگفتم: مرس کردمیم

ند کار یلبخ فت:  ته نبودم تو خر یزد و گ گه خســ  تیهمراه دینکردم... ا
 ...!کرمیم

کم مشخص بود اشاره کردم و گفتم:  یلیش خ رهیسرخش که سبز ت یچشما به
 هوم... از چشمات معلومه... خون افتاده...!

  اومدم ... صبدمیبساعته نخوا شیو ش یو گفت: س دیبه صورتش کش یدست
 شد...! یچ یدیچشم رو هم بذارم که خودت د قهیده دق هی

پشت لبام پنهون کردم و گفتم:  قمویعم یصبحش، خنده  تیوضع یادآوری با
 االن برو خونه تا صب  بخواب...!

ــ هی ــنوه... خواب کجا بود؟؟  دیآه کش ــد: خدا از دهنت بش که دل من کباب ش
 ...!ارهیمثل فرناز منتظره پام برسه خونه پدرمو درب یاعجوبه ا هیاالن 
 ... دلم براش تنگ شده...!ی_آخ

 ...!نیتازه کن یدارید هی ارمشیروز م هی_اونم دلش تنگ شده... 
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 ...!میبردم و گفتم: باشه... بازم ممنون که رسوند رهیبه سمت دستگ دستمو
 که...! کننی_دوستا از هم تشکر نم

 تکون دادم و گفتم: به هر حــــال...! یسر
 ...!کنمی_به هر حال خواهش م

 شدم...! ادهیپ نیو از ماش دمیخند
 پنجره خم شدم و گفتم: برو تا پشت فرمون خوابت نبرده...! یجلو

 کنم...! تیهمراه تونمی... بازم شرمنده که نمادهی_ احتمالش ز
 که...! کننینم یمشابه خودش گفتم: دوستا از هم عذرخواه یلحن با
 ...!گهیو گفتم: برو د دیصدا خند با

 _رفتم بابا... رفتم... فعال...!
 فاصله گرفتم: به سالمت...! نیو از ماش ستادمیا راست

 راه افتاد...! یو با تک بوق دیرو باال کش شهیش
سر نا سوس،  لبام جا خوش  یرو یقیخند عملب کهیتکون دادم و در حال یمح

 کرده بود وارد پاساژ شدم...!
سر نا سوس،  لبام جا خوش  یرو یقیلبخند عم کهیتکون دادم و در حال یمح

 کرده بود وارد پاساژ شدم...!
واب ج دهیرو گرفتم... بوق دوم به سوم نرس ایسون یدر آوردم و شماره  مویگوش

 !!؟؟یدیداد: رس
 ن؟؟ییسالم... آره االن تو پاساژم... شما کجا کی_عل

 بزرگ هست اسمش... صبر کن...! یمانتو فروش هیدوم...  یطبقه  ای_خب... ب
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 ...!مییکرد و ادامه داد: اسمش )...( ما االن اونجا یمکث
 آخه؟؟ یدار ازیحرص گفتم: تو االن مانتو ن با

 باال...! ایحرف اضافه نزن ب ای_پر
به  نوســتیپ یادب..! و برا ی: بدمیتوپ یقطع کرد... رو به گوشــ یمعطل یب و

 عروس خانوم!! راه افتادم...!
ــتجو مغازه رو پ هی با ــاال فام دایکم جس ــدم... ماش ما کل  لیکردم و واردش ش

پاتخت یعقد و عروســ یمغازه رو گرفته بودن... وقت  یکیرو  یو حنابندون و 
 یمانتو برا چ ایســون یینخرن... نه خدا یبخرن چ یچ موننیمعلومه م کننیم
 آخه؟؟ خوادیم

سر دنمیبا د خاله شد که  شمهاش گرد  س عیچ  یگفتم: خاله به خدا من نه با ک
س شده، نه از ک سته از خواب ب انیکتک خوردم... پو یدعوام  ه کنه زد دارمیخوا

 تو گوشم... خب؟؟
 نگفتم..! یزیو گفت: وا... من که چ دیخند خاله

 خوشگل من...! خونمیمن حرفاتو از چشمات م گهید-
ست خاله ش ید سر ییو با زندا دیبه بازوم ک شبنم و ناه نین  یه خانوم، خال دیو 
رو  یتو گفتم: خوب هس ستادمیکردم... کنار شبنم ا یاحوالپرس یسرسر ایسون

 گردش...! یما، خودت اومد یسر پسر خاله  یانداخت
 یداره؟؟ هست یبچه دار یو گفت: نه بابا.. آرش مگه عرضه  دیکش یآه شبنم

 مامانم...! یرو گذاشتم خونه 
سون یلبخند شاره به  د سر رنگ مانتو بو دیکه در حال بحث با ام ایو زدم و با ا

 ... از االن گفته باشم...!کنهیت م چارهیبشه ب تیجار نیگفتم: ا
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 ...!هیدختر خوب اینه بابا... سون-
 ...!میدیخوب بودنم فهم یو معن میبله... نمرد-

 !!ومده؟؟یبه اطرافم گفتم: خاله مژده چرا ن یو با نگاه دیخند شبنم
شونه  یسر شبنم سوالمو مجددا برا یبه ن ستن تکون داد و  ه خاله مهران یندون

 تکرار کردم...
ــتان م یالیجان... فام ایپر ادی_نم ــهرس ــوهرش آخر هفته از ش کار  یکل انیش

 سرش...! ختهیر
 یمانتو دنیو خر اینشــســتن حرف ســون یبا به کرســ تایگفتم و نها یهوم

 ...!میخارج شد کیدلخواهش از بوت
پاکت مانتوشــو تو دســتش جا به جا کرد و گفت: خب... حاال کجا  ایســون

 م؟؟یبر
 شل شد: حلقه..! ششین دیام

 یدکلته کوتاه ســورمه ااون  یکرد و منم نگاهم رفت پ دییذوق زده تا ایســون
 ...!زدیرو به رو داشت بهم چشمک م کیبوت نیتریو یکه تو یرنگ

 باشــه، گفتم: یچ یبعد دیخر نکهیتوجه به بحث جمع حاضــر راجع به ا یب
 ...!امیمن االن م دیشما بر

 قدم برداشتم...! کیبه سمت بوت و
شت پ هی سر جوون پ سرشون تو گوش شخونیدختر و پ شسته بودن...  بود و  ین
 ...!دنیخندیم زیر زیر

 ...!دیکردم و گفتم: ببخش یاهم
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 ...!دییو تند گفت: بفرما دیاز جاش پر پسره
 ...!نـــــیتریو یتو یسورمه ا رهنیاون پ-

سوت پ صبر سه  سر  شه و  شت...! بدبخت  راهنوینکرد حرفم تموم ب جلوم گذا
 هول کرده بود...!

 ...!خــــیاسمالشو م زیو گفتم: سا دمیلبم کش یرو زبونمو
 ...!زهیتک سا نایگفت: ا عیصبر نکرد جمله مو کامل کنم و سر بازم
شتم که ام شخونیپ یاز رو راهنویکردم و پ یآهان سون دیبردا مراه ه ئتیو ه ایو 

 وارد مغازه شدن...!
 ...!امیلب غر زدم: گفتم خودم م ریکردم و ز یپوف

[Bپوف]امیلب غر زدم: گفتم خودم م ریکردم و ز ی!... 
ضا ایسون ستم انداخت و گفت: ت یتو راهنیبه پ ینگاه یتیبا نار ... رینگ رهید

 شو نداره؟؟ گهیرنگ د
 قشنگه...! نیکردم و گفتم: هم ینچ

 ...!دمیاتاق پرو چپ یتو یاحتمال یاز بحث ها یریجلوگ یبرا و
... بندشــو پشــت گردنم گره زدم و دمیپوشــ راهنویتند تند در آوردم و پ لباســامو

 زانوم بود صاف کردم...! یدامنشو که تا رو
 ؟؟یدیاومد: پوش ایسون یبه در خورد و صدا یا تقه
 ... !نمتیدر آورد تو: بب یسرشو از ال ایگفتم و سون یا آره

 _قشنگه؟؟
 من؟؟ یره براشو ندا گهیرنگ د نمی_آرررره... بذار بب

 بست...! یدرو با تلّق  و
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 مثل من بخره...! خوادیکه م یچ یعنیجمع کردم...  یتیبا نارضا لبامو
سل نهیآ یخرده خلو هی شدم و از  ست  از  تایشدم و نها فیم خرک قهیچپ و را
 دل کندم...! راهنیپ

ه هم دختر نباریگذاشــتم... ا شــخونیپ یرو راهنویاومدم و پ رونیاتاق پرو ب از
 ن؟؟یدیصحبتم قرار گرفت: پسند

ند پ یســر با لبخ ـــاک مقوا هی یتا کرد و تو راهنویتکون دادم و دختره   ییس
شت... از د شگل گذا شگل مو لباس ذوق زده  دنیاز خر شتریساکه ب دنیخو

 ...!دمیکارت کش عیشدم و سر
 بحث نیبودن و سر ا دهیمدل کت و دامن پسند هیهم جفتشون  ییو زندا خاله

 برداره... یچه رنگ ،یکه ک کردنیم
... خب معلومه دهیاومد و اعالم کرد که لباســو نپســند رونیهم از پرو ب ایســون

 ...!ادیکه برداشته به پوست برنزش نم یعیضا ِی رنگ صورت نیا
 کیبوت هیخارج شدم و از سر سه سوت از  کیاز بوت زدن،یاونا چک و چونه م تا
 یجفت صــندل پاشــنه بلند همرنگ لباســم که بند ها هیتو همون راســتا  گهید

 ...!دمیخر خوردیگره م یزانوم ضربدر ریبلندش تا ز
 ا؟؟یپر ی: کجا رفتدیپرس ییاومدن و زندا رونیب کیبا دست پر از بوت نایا خاله
 ...!دمیکفشمو باال گرفتم: کفش خر ساک

 ..!.کنهیم داشویمغازه همه خر هیتو  رهی... مریبگ ادیطعنه زد:  ایبه سون دیام
 واسه خودت...! ریرو بگ ایبرو پر ی: دوست داردیهم با حرص توپ ایسون و
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بلند  یبهش تشــر زد و من با صـــدا ایبه خاطر لحن حرف زدن ســون ییزندا
 ...!دمیخند
 میفتها ر یکیفست فود همون نزد هیو خسته کننده، به  یطوالن دیخر هیاز  بعد

 به بدن...! میبزن یزیچ هیو هم  میکن در یتا هم خستگ
 دادم و دســتامو از دو طرف هیتک یصــندل یکمر دردناکمو به پشــت یخســتگ با

 قهیچهار ساعت و چهل و پنج دق دمونیربع به نه بود و خر هی... ساعت دمیکش
 بود...! دهیطول کش

 !!؟؟یخسته م انداخت و گفت: خسته شد یبه چهره  یخانوم نگاه دیناه
راست  هیبودم... بعدم که  مارستانی... از صب  بیلیسر جام نشستم: خ صاف

 ...!نجایاومدم ا
 ایون... سدیخر میمراسم خودت بر یبرا شاالیگفت: ا یزد و با مهربون یلبخند

 ...!کنهیجبران م
 ییســرشــو باال گرفت... نگاه نگران زندا یبه ســرفه افتاد... خاله ناگهان ایســون

 دستشو بنِد بازوم کرد... دیام ماِت صورتم شد...
 رشیخانوم خجالت تعب دیزدم و گذاشتم ناه یلبخند تلخ ری... و من، سر به ز

 کنه...!
رعت داشت به کارام س شیکه نشون از کالفگ انیپو نیبوق ممتد ماش یصدا با

اومدن از پله  نییپا نیمبل چنگ زدم و ح یاز رو مویدادم ... مانتو و روســر
سرعت  شدیم اطیبه ح یساختمون که منته یها شون... با حداکثر  تنم کردم

ستشو د انیوکردم و درو پشت سرم بستم... پ یط اطویساختمون تا در ح ریمس
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شرد و بلند گفت: ب یرو شو د ایبوق ف شرت پیت نی... با اگهیسوار  سط  مح و
 ...!یستادیکوچه وا

ــ اخم ــوار ماش ــدم... پو نیکردم و س ــع ب نیفت: ابا اخم گ انیش  رونیچه وض
 اومدنه؟؟

 هی نجای. از ا..ندمونیبیکه نم یو گفتم: خب کس دمیتر کش نییپا راهنمویپ دامن
 باغ...! میریراست م
تنت  یزیچ یدامن یشــلوار هی یمردی... میکرد و گفت: حاال هرچ حرکت

 !!؟؟یکن
 ریر برو دکه... زودت میبرگرد میتونینم گهید ؟؟یکردم و گفتم: حاال که چ یپوف

 شد...!
ضا با ساق پاها ینگاه یتینا ر شو ب یبه  س : بار داد رونیبرهنه م انداخت و نف

 ....!رونیاز خونه ب یایم ینطوریآخرت باشه ا
صم ی_اوال که تو برا دفعه  من هر ای... ثانرونیب رمیم یچطور یریگینم میمن ت

 .!لباس بپوشم.. ینطوریکه ا یبرم عروس ستیقرار ن رونیب امیکه از خونه م
 با من دهن به دهن نذارا...! ای_پر
 یدوختم...! ب رونیبه ب نیماشــ ینثارش کردم و نگاهمو از پنجره  ییبابا برو

 ...!کنهیم یاز کجا عقده داره سر من خال سیاعصاب بداخالق... باز معلوم ن
س تا سم عرو سون دیام یباغ مورد نظر که مرا  کی حدودا شدیتوش برگزلر م ایو 

رســما خفه خون گرفته  انیمدت هم من هم پو نیا یراه بود... تو یســـاعت
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 نیا ادیصــدام در ب دمیترســی... اما من مدونمینم انوی... علت ســکوت پومیبود
 ش...!قشنگ یز مرغیاخالق  نی... با انییپرتم کنه پا نیخل و چل از ماش انیپو
شدم... چون مطمئن بودم تا نگاه  ادهیپ نیبه مقصد به سرعت از ماش دنیرس با
 ...!کنهیبارم م یزیچ هیباز  وفتهیبه پاهام ب انیپو
صندال کهیحال در سخت یبا اون  شنه بلند به   کف باغ قدم یشن ها یرو یپا

 ...! دمید دوی، ام داشتمیبرم
 ی قهیلکه س دیسف راهنیو پ یاون کت و شلوار اسپرت نوک مداد یرفته تو فرو

شته بود و  کهیشخص خودم بود، در حال شت گردنش گذا شو پ ست ستش را د
ست چپش تو سترس از تکزدیقدم م یشلوارش بود، با کالفگ بیج ید  ... ا
 اد...!دام یشدم و بلند گفتم: به به... آقا کشی... نزددیباریتک حرکاتش م

 داماد...! یاهر آقابه سمتم برداشت: به به... خو یزد و قدم یلبخند
 کوش؟؟ یکوشن؟؟ سون هیبق ؟ییچه خبرا؟؟ چرا تنها یخوش ی_خوب

 عکاسه دهن ما رو نی... بابا ارهیگیم شویتک ی_داخل ساختمونه... داره عکسا
 کرده...! سیسرو

 ینطوریچرا ا نویشــلش کردم: ا یبه ســمت گره کراواتش بردم و کم دســتمو
 ...یشیخفه م یدار ؟؟یبست

نداز کردن ام ِن یبه عقب برداشــتم و ح یقدم و  نیکرده ا کاریگفتم: چ دیبرا
 یطورنیخونسرد منو ا شهیسرخوش و هم یعکاس بخت برگشته که پسر خاله 

 کرده؟؟ یشیآت
ــدن گره  از ــل ش ــ یکراواتش نفس راحت یخفه کننده  یش ا و گفت: باب دیکش

تو کج کن... ســرتو بکن اون کارو نکن... دســت نکارویا یپدرمونو در آورد... ه
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ــون ــاعته س ــت کن... االنم که دو س  کاریداره چ یرو برده اون تو معلوم ن یراس
 کشه؟؟یعکس گرفتن چقدر طول م هی... مگه کنهیم

... من برم شــهیبعدا همه شــون برات خاطره م نایپســر خاله... ا ری_ســخت نگ
 ...!کننیم کاریچ هیبق نمیبب

 نیدر چه حاله... هنوز از دســت ا نیبزن بب یهم به ســون یســر هی_آره برو... 
 نه؟؟!! ایعکاسه زنده س  اروی

ــتم... داخل  دمیخند ــاختمون قدم برداش ــمت س ــله گرفتم... به س و ازش فاص
ر خدمتکا یسر هیمشغول بودن و  یقیبا ارگ و آالت موس یسر هیساختمون، 

 ...!دنیچیم زهایم یرو رو ینیریو ش وهیم یهم ظرفها
ق به تا برا یطرف ا تزئ یکه  قد  کردم:  نیع باز  تم و درو  بود رف شـــده 

 سلــــــــــــــــــــامـ ــــ ...!
ودن ، دورشــو گرفته ب هینشــســته بود و بق یمبل یحال رو یکه ب ایســون دنید با

 شده؟؟ یو هول گفتم: چ دیحرف تو دهنم ماس
 به سمتش هجوم بردم...! و
ودن ، دورشــو گرفته ب هینشــســته بود و بق یمبل یحال رو یکه ب ایســون دنید با

 شده؟؟ یو هول گفتم: چ دیحرف تو دهنم ماس
 به سمتش هجوم بردم...! و

 ؟یاومد یبلند شد و گفت: سالم خاله... ک ایسون یپا یاز جلو خاله
صورت رنگ پر نکهیا بدون  قهیدق تسیگفتم: ب رمیبگ ایسون ی دهینگاهمو از 

 چش شده؟؟ ای... سونشهیم یا
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 ... ضعف کرده فشارش افتاده...!ستین یکرد و گفت: طور یپوف خاله
سون یآهان سته  یشدم... رو کینزد ایگفتم و به  ستم و با خنده  ید ش مبلش ن

 گفتم: احوال عروس وارفته...!
 ایرو به ســمتش گرفت: ب یکیکوچ ینیریشــ یینگام کرد و زندا یحال یب با

 سر جاش...! ادیمامان... بخور حالت ب
لباس تو تنم  هویمامان...  خوامی: نمدیرو پس زد و نال ییدســـت زندا ایســون

 و درستش کن...! ایب ترکهیم
 ه؟؟آخ یانتخاب کن یتنگ نیلباس به ا یخنده و گفتم: مجبور ریزدم ز پق
 وزن کم کنم خب...! خواستمیبغض گفت: م با

 نیا ای... بشهیخراب م شتیآرا... ـــــــــاینکن هیگر وونهیگرد کردم: د چشمهامو
 ...!شهینم یرو بخور طور ینیریش
 ...!ایبرداشتم: ب یکیکوچ ینیریکنار پام ش زیم یاز رو و

ته باشه با لباش داش یتماس نکهیبدون ا اطیرو از دستم گرفت و با احت ینیریش
 دهنش گذاشت... یتو

ش ینفس راحت جمع شد... خاله مژده ن یو در با تقه ا دیک شو از ال میباز   یتنه 
 در آورد تو و با خنده گفت: به به... جمعتون جمعه فقط گلتون کمه...!

 دیام شیهم از جاش بلند شد: من برم پ ایبا لبخند به سمتش رفت و سون مامان
 ...!ادیدر م لمبردارهیف نیا یعکسامون... االن صدا هیواسه بق

 عمه؟؟ یکرد و گفت: بهتر اینگاِه سون یمهرانه با نگران خاله
 تکون داد و منم کمکش کردم تا شنلشو بپوشه...! یسر ایسون
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ــبنم و زندا یهم با همراه بعد ــو ب ی هیرفت تا بق رونیاز اتاق ب ییش ــاش ا عکس
 ...!رهیبگ دیام
 !!؟؟یاومد انیجام بلند شدم و مامان گفت: با پو از

اضـــافه کردم: فکر  شــخندیاقد...! و با ن_اوهوم... منو رســوند رفت دنبال ع
 ...!یایهمون سر عقد م کردمیم

شو باال انداخت و گفتم: خوبه حداقل برا مامان خواهر زاده  یبا تعجب ابروها
 ...!یو برادر زاده ت وقت دار

 اتاقو ترک کردم...! انمیاطراف نیسنگ یتوجه به نگاه ها یگفتم و ب نویا
سه که ام تا سون دیساعت  سفره  ایو  ستن عمال عالف بود یسر  ش ... میعقد ن

 یبلند االلهیعقد اومده بودن... با ورود عاقد که با  یبرا کیاکثرا اقوام درجه 
 یصندل هی یبود رو یو عاقد که مرد مسن دیخواب یهمراه بود، سر و صدا ها کم

 ...!درو که همراهش بود باز کر ینشست و اون دفتر بزرگ
صدا هریعقد خ یسفره  به صلوات بلند یشدم... با  ستاد و  یعاقد، جمع  فر
: قال دیچیگوشــم پ یعاقد تو یســکوت مطلق برقرار شــد... صــدا هی گهید

تِ  َکاُح ُسَنّ تِ  یالرسول الله)ص(: الِنّ  ...یِمنِّ  َس یْ َفلَ  یَفَمْن َرِغَب َعْن ُسَنّ
زد و  یلبخند انیرو کنارم حس کردم و سرمو باال گرفتم... پو یشخص حضور

خارج شده بود... از خدا  شیدستشو به بازوم رسوند... انگار از اون فاز بد عنق
کون ت یکه پاشو عصب یدیخواسته خودمو بهش چسبوندم و نگاهمو دادم به ام

ــدادادیم ــد که: "عروس رفته گل ب ی... ص ــبنم بلند ش ر " و من فکنهیچنازک ش
به هم به  یزود نیکردم  ج هیخط تا  مدیم ادمیکه  ییادور خونده شـــد؟؟   و
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سوس تکون دادم تا افکار مزخرفمو  یتر بود... پوف یطوالن سرمو نامح کردم و 
 ...!زمیبر رونیاز ذهنم ب

به  ای... آکنمیبار دوم عرض م یراد، برا ایخانم ســون زهیتکرار کرد: دوشــ عاقد
 دیام یشما را به عقد دائم جناب اقا ن،یبا مهر و صداق مع دیدهیبنده وکالت م

 رهسپار در آورم؟
 ...!ارهیخاله مژگان بلند شد: عروس رفته گالب ب یصدا نباریا

 پاک کرد... شویشونیعرق پ دیام
سمو سفه  رونیب یطوفان نف ستادم... فل ود؟؟ ب یسه بار خوندن خطبه چ یفر

خونده شدن دور اول و دوم خطبه  نیکه ب یفاصله ا یتو یممکن بود کس یعنی
ش وفتادیم شه مونیپ صله  دمیشا ای؟؟ ب سوم؟؟!! اما در هر  نیب یفا دور دوم و 

 واقعا؟؟ را... چکردنیسوم اعالم م یدفعه  داشتنیصورت جوابشونو نگه م
ش رونیعاقد منو از افکارم ب یصدا سوم عرض م ی: برادیک  ... عروس کنمیبار

ش صداق هیشما را با مهر دیدهیبه بنده وکالت م ایراد ،آ ایسون زهیخانم، دو  و 
 !!لم؟؟ی؟! عروس خانم وک اورمیرهسپار در ب دیآقا داماد، ام یمعلوم به عقد دائم

 ریگفت: عروس ز غشینازک و ج یبا اون صــدا ایســون یدختر خاله  ،یشــاد
 ...!خوادیم یلفظ

سرمه ا ی هیکه رو یشکل یو مربع کیکوچ یجعبه  خاله شت به  یمخمل  دا
 ایرو از داخلش در آورد و دور مچ سون یفیرهم دستبند ظ دیداد و ام دیدست ام
 بست...!
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بود...  هیکه تکون خورد... زمزمه ش به بسم الله گفتن شب دمیرو د ایسون یلبها
ست و بعد از  صدا ق،ینفس عم هیقرآنو ب سا یبا  در و پ یگفت: با اجازه  ییر

 مادرم بــــــلـــــــــه...!
صدا جمع ست و ج یاز  صدا غید شد و  سوت منفجر   یهول هولک یبله  یو 

 گم شد...! اهویاون ه یگفت تو دیکه ام یا
ــار ــت پو فش ــتریبازوم ب یرو انیدس ــد... نگاهش کردم... نگاهم کرد...  ش ش

ه اون ب یتا ته مغزمو بخونه... لبخند تونهیم دونســتمیبود که م ینگاهش طور
 ..!.ادیم دایو لب زدم: آ دمیصورتش پاش یهمه نگران

 ...!ادی! به من گفت نم؟یزد و زمزمه کرد: جد یبرق چشمهاش
 ؟یدیبه من توپ یاونطور یاعصابت خرد بود اومدن نیهم ی_برا
و هم مانت هی ،یدیپوشــ پوشــونهیجاتو نم چیال پارچه که ه هی... ریکرد: نخ اخم

 نیع یخوایم یســتادیوســط کوچه وا ینداره تنت کرد یکه بود و نبودش فرق
 برو بر نگات کنم؟ ینیزم بیس
 ... نبود...!یاز بازوش گرفتم: تو... کوچه... کس یشگونیحرص ن با

 ؟؟یکردیبود تو چادر سر م ی_حاال اگه کس
 سر به سر گذاشتنم شد...! الیخ یب گهید انمیببر نگاهش کردم و پو نیع

عد هدا ب قد ب ایاز دادن  تاق ع ماد، از ا مد رونیبه عروس و دا  یو صـــدا میاو
... شبنم بدو بدو خودشو به من ومدنیباال رفت... مهمونا هم کم کم م کیموز

 ...!ساستیرسوند و تلفن همراه مامانو به دستم داد: پر
 !!سا؟؟یرو از دستش گرفتم و بلند گفتم: پر یذوق گوش با
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 ی... کف دستمو رودمیشنیاصال صداشو نم کیموز یخاطر باال بودن صدا به
 !ســـــــــــا؟یتم و گفتم: الو پرگوشم گذاش

فه ســـالنو ترک کردم:  دیبه گوشـــم رســـ یخش خشـــ یصـــدا و کال
 الــــــــــــــــو؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟

 !!؟؟یزنی... چرا داد می_هو
چه خبر؟  یخوشــ یخو... خوب ومدیکردم و گفتم و گفتم: صـــدات نم یپوف

 سالم...! یراست
 اونجا؟ گذرهیخوش م ؟؟یسالم... تو خوب کیخنده گفت: عل با

 ...هیخال یلی... جات خسایپر ی_اوهوم... کاش بود
 یاونجا باشم... ول خواستیدلم م یلی: منم خدیچیگوشم پ یآهش تو یصدا

ست و رشهیها هم تموم م یسخت نیا گهید ... ول کنمیم سی... دارم کارامو را
 گم...ب کیش تبربه خوامیهست؟ م کتینزد دیآه و ناله ها رو... ام نیکن بابا ا

 بهش... از من خدافظ....! دمیرو م ی_اوهوم...گوش
 ...!زمیعز خدافظ
 ایعروس و داماد رفتم... ســون گاهیوارد ســالن شــدم و به ســمت جا مجددا

ــ دیاخماش تو هم بود و ام ــته بود... گوش ــس  دیره به طرف ام یهم بق کرده نش
 باهات حرف بزنه...! خوادیم سای... پرایگرفتم و گفت: ب

 ندارم..! یمعرفتا کار یو گفت: بهش بگو من با ب دیتو هم کش اخماشو
 خواهرم منتظره... ریرو تو دستم تکون دادم: ِا... بگ یچشم غره گوش با
شت و کم یگوش و صله گرفت  یرو تو ب*غ*لش انداختم... برش دا ازمون فا

 تا صحبت کنه...!
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 د،ینیبش کنار هم دیتونینشستم و گفتم: چته باز؟؟ شما ها دو دقه نم ایسون کنار
 ن؟؟یکن یعمر با هم زندگ هی نیخوایم یچطور

 یزیچ تونمیندارم... فقط بهش گفتم من نم شیبغض گفت: به خدا من کار با
 هگیبه من م ؟یبخور ینیریش وهیم یمن ه یجلو ادیدلت م یبخورم تو چطور

 ...!یخودخواه یلیتو خ
ـ حرص ـ ـ ـ کن بغض ن قهیدم به د ته؟ی... حالتهی... خره عروسیزده گفتم: سون

 اشویدن و نیکه د یشناسیشکم پرسِت ُچلمنو نم ِد یام نی... تو ایالک یزایبرا چ
نه؟یفدا شــکمش م چه جرئت ک خدا  ینیریشــ وهیم یبهش گفت یبا  نخور 

 ...!دونهیم
 نیجانش میگوشم بلند شد: جا خواست خیاز ب دیام یو صدا دیمحو خند ایسون

 ...!مینخواست
رو جز  چارهیب نیکه باز ا ینیبش نجایبه سمتش برگردوندم و گفتم: بذارم ا سرمو

 ؟یبد
دارم... پاشو بچه بذار به کارمون  ارشویبه دستم داد و گفت: زنمه اخت مویگوش
 ...!میبرس

سر جاش نشست  دیمبلند شدم... ا یصندل ینازک کردم و از رو یچشم پشت
 بذارم دهنت؟! ینیریش زمیانداخت: عز ایسون یو دستشو دور شونه 

 و گفت: گمشو خودتو مسخره کن...! دیکوب دیام یبا حرص به شونه  ایسون
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اه ما رو نگ یســتادیوا هیگفت: چ دیهاشــون زدم و ام یبچه باز نیبه ا یلبخند
ــه... برو مهمونات  هیمن بخوام زنمو  دیبابا شا ؟؟یکنیم ـــ ـــ ماچ بکنم... ِدهـ

 اومدن...!
 _ مهمونام؟!

سرمو برگردوندم و با د با شاره کرد...  سرم ا شت   هیا و فرزاد ب دایآ دنیسر به پ
مقدم  ریبرم بهشون خ یدسته گل بزرگ، ابروهامو باال انداختم: نکنه انتظار دار

 بگم؟؟!!
به ســمتش چرخ و باره  با بدمیدو فاوت ی...  فت: لطف م یت بیکنیگ ه ... من 

 خرج هر مهمون اضافه چقدره؟؟ یدونیخاطر تو دعوتشون کردم... م
 ؟یبه کمرم زدم: هه... فرزاد همکار توئه به خاطر من دعوتش کرد دستمو

 که زن داداش توئه...! انینیدختره ام نی_ ا
ــن چرا دارم با تو بحث م یکالفگ با ــتمو تو هوا تکون دادم: اص من  کنم؟؟یدس

 رفتم... خل و چل...!
 گفتم... به سالمت...! نوی_منم که از اول هم

رفتم... البته فقط و فقط به خاطر  نایا داینگاش کردم و به ســمت آ یچپ چپ
شدم ا دایآ ضر  ستم بود حا خوش امد  یخّفت رو به جون بخرم و برا نیکه دو

 ؟؟یبرم... وگرنه فرزاد به من چ ییگو
و که ر یرسوند... دسته گل نایا دایارم رد شد و خودشو به آمثل جت از کن انیپو

 هیبود شــوت کرد تو ب*غ*ل فرزاد و دســتشــو گرفت برد... بابا  دایدســت آ
عات گاه تموم دخترایزیچ یمرا گار ن نه ان گار  مجرد مجلس روشـــه...  ی... ان

 بابا...! ی... اگهیخب مراعات کن برادر من د
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سر دایآ شونه  یاز دور   نیرفت... ا انیالم برام تکون داد و از همراه پوس یبه ن
 رگ تره بابا...! یب انیاز پو
شامد گو دیمن چرا با گهیرفت، د انیبا پو دایحاال که آ خب سه خو رم؟ ب ییوا

 ... نه؟شدیسه م یلیبرگردم... خ تونستمیاز وسط راه که نم گهید یول
 کردم و گفتم: سالم...! یاهم

ــبد گلو تو فرزاد ــتش جا به جا کرد و با لبخند یس ال چ شیاز جنس نما یدس
شما  شم ما به جمال  شد خانوم... چه عجب چ سالم عرض  گونه ش گفت: 

 ؟؟یروشن شد... خوب
 ... !گهیبودم د نایو ا دیخر ریدرگ ؟؟یتکون دادم: خوبم... تو خوب یسر

ر رنگ منحص یبه چشمهاش نگاه نکنم... لعنت کردمیم یسکوت کردم... سع و
ــتریبه فردش ب ــال ا یا گهیاز هر وقت د ش ــم بود و من اص ــت  نویتو چش دوس

 یه اشد، با تک سرف ی... سکوتم که طوالنکردیاز حد معذبم م شینداشتم... ب
 بدم و...! یسالم هی... دیام شیگفت: من برم پ

 حواسم نبود...! دیاز سر راهش کنار رفتم و گفتم: آره... برو... ببخش تند
کردم و به خودم تشــر زدم: چه مرگته  یزد و از کنارم گذشــت... پوف یلبخند

 ... َاه...!!ایپر
 ؟؟یشونه م فرود اومد: چّطور یاز پشت با تمام قدرت رو یدست

 ...!لوفرین یریو بلند گفتم: مرگ بگ دمیکش یخفه ا غیج
ند غش فت: د دیغش خ ماشـــا یلیخ دمیو گ بهت  یحال هیگفتم  ییمحو ت

 بدم...!
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 ؟؟یاومد یو گفتم: ک دمیگز بمول
 سالم...! یاالن... راست نی_هم

 ...!ستادنیبچه ها اون طرف ا ای... بیسالم... خوش اومد کیکردم: عل یپوف
و منم  بودن دیام یکه اکثرا همکار ها- مارستانیب یکه بچه ها یزیتا م لوفروین

شنا شونییبا چند تا شتم ییآ کردم و چند  یدورش حلقه زده بودن، همراه -دا
 بعد فرزاد هم بهمون ملحق شد...! هیثان

 دائهیآ نیا گمیمتمرکز بود گفت: م انیو پو دایآ ینگاهش رو کهیدر حال لوفرین
 ها... دهیقاپ داداشتو دزد یناکس بدجور

ــون...  رهی... مامانت داره مایادامه داد: اوه اوه پر جانیکرد و با ه یمکث ــمتش س
 رو بسازه...! دایکار آ خوادیم

 ...ادیخوشش م دای_نه اتفاقا... مامانم از آ
 ره؟؟یبگ انیمنو واسه پو خواستیم شایچند وقت پ ادتهیبا خنده گفت:  لوفرین

 .... !رتشیبگ انیبرا پو خوادیم نهیبیرو م ی_کال مامانم هر دختر
ــدا دیخند لوفرین ــت که ر*ق*ص دو نفره  یو همون موقع ص عروس و  یارکس

 .دیدست و سوت ترک یبلند شد و مجلس از صدا کردیادو اعالم مدام
شدن موز با شده  ییاز بلندگوها کیپخش  شته  سالن کار گذا که چهار طرف 

شد... عروس مهتاب؟؟ آهنگ بهتر پ ده  یعنینکردن؟؟  دایبود آه از نهادم بلند 
 رمیم رهیو خ یو عقد و حنابندون و نامزد یاز عروســ یســاله من هر مجلســ

 ... َاه...!کننیآهنگو پخش م هی نیهم
 _ چرا اخمات تو همه؟؟
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ــ ینیه ــم گفته بود غر نیو رو به فرزاد که ا دمیکش : مدیجمله رو ب*غ*ل گوش
 ...!میترسوند
 ده؟؟ش ی... طوریناراحت کنمیآخه... حس م یتو فکر بود یلی... خدی_ ببخش

 یو تو برداشــتم یالتعارف پر پرتق یشــو به ســمتم گرفت... ب وهیبشــقاب م و
 خرده خسَتم فقط... ! هیدهنم گذاشتم:نه... 

 ؟؟یرو استراحت نکرد یگرفته بود یکه مرخص یدو روز نی_ خسته چرا؟؟ ا
ستمو دراز کردم و اممم شق گهیپر پرتقال د هی... پرتقاله چه مزه داد... د اب از ب

 ...!دنیکشیمثل خر داشتن ازم کار م ؟؟یفرزاد برداشتم: نه بابا استراحِت چ
 _ بال نسبت البته...!

باریا کار شـــدم و  ن به  خودم پوســـت گرفتم...  یپرتقال برا هیخودم دســـت 
 داشت...! یو ملس نیریترش و ش یمزه  هیپرتقاالش خوشمزه بود... 

نکــبــــــــت.... لباستو از  ی... تو چه خوشگل شدـــــــــــغغغی_جــــ
 ؟؟یدیرکجا خ
ـرررگ... آ یرو دستمو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دایگوش چپم فشردم و با حرص گفتم: م

 خر... کر شدم...!
 ..!فرهنگ. یکردما... ب فیرو به روم قرار گرفت و با اخم گفت: ازت تعر دایآ

ند فی... تعری_ گوشــمو کر کرد جب دل ک چه ع از  یبخوره تو ســرم... 
 ...!انیپو

 دل کندم...! یتا بناگوش باز شد: سخت بود... ول ششیکش اومد و ن لباش



 145 گذشته ام مپرسدرباره 

سرفه ا فرزاد شونه  یتک  شاره به  شت ا سم دایزد... آ دایآ یکرد و با انگ تش به 
 و گفت: ها؟؟ دیچرخ

من داشتم حرف  ی... ولستین یگل پشت و رو نداره شکّ  نکهیجان در ا دای_ آ
 کرده... ییخدا زدمیم

 ؟؟ی_خب که چ
گه ا... فقط یچی_ ه بارکو  کلیه نیا خدا رو قهر  یکم بکشــ هیم اونورتر 

 ...!ادینم
 ...!یندار یمشکل ؟ی.. االن راحتایو گفت: ب دیفرزاد کنار کش یاز جلو دایآ

 حرکتت...! نیاصن با ا یو آخرتت کرد ایدن ی_ نه... منو شرمنده 
 یچه احســاس خوشــمزگ نیانداخت و رو به من گفت: ا شینیبه ب ینیچ دایآ

 ا؟؟یبهش دست داده امروز... نه پر
 خرده...! هیاز  شتریکم ب هی یعنیخرده...  هیکردم:  دییسر تا با

 حرص زده گفت: نظر لطفتونه...! فرزاد
 ...!کنمیاحترام خم کردم: خواهش م یبه نشونه  سرمو

ـ دلم م دیخند دایآ ــــ ـــ ـــ ـــ  خواستیو فرزاد چشمهاشو برام گرد کرد... اوووفـ
شو ا شمها سه در بچ شمهاتو اارمیز کا  زیآخه عز یکنیم یشکل نی... چرا چ

 بابا...! یبرادر من؟؟ خودشون کم ُدُرشَتن؟؟ ا یعنیمن؟؟!! ِاِهم... 
ـ دلم م دیخند دایآ ــــ ـــ ـــ ـــ  خواستیو فرزاد چشمهاشو برام گرد کرد... اوووفـ

سه در ب شو از کا شمها شمهاتو اارمیچ  زیآخه عز یکنیم یشکل نی... چرا چ
 بابا...! یبرادر من؟؟ خودشون کم ُدُرشَتن؟؟ ا یعنیمن؟؟!! ِاِهم... 



wWw.Roman4u.iR  146 

 

حمل ت تونمینم گهی... من دمیبر*ق*صــ میبر ایدســتمو گرفت و گفت: ب دایآ
 تو کمرم خشک شده... بیقره عج نیکنم... ا

ــو ر یمن نگاه متعجبمو دوختم به فرزاد و ــمهاش کرده بود و نگاهش  زیکه چش
برخوردامون  یهمه  یکه تا به حال تو دیکاویمو م قهیقشــ یباال یحوال ییجا

 پنهون بود... یمقنعه و روسر ریز
 ...!گهید ایو گفت: ب دیدستمو کش دایآ

 ه؟؟ی. رد چ..نی: ادیپرس یانگشتشو به سمت صورتم گرفت و با کنجکاو فرزاد
 لب غر زد: به تو چه اخه؟! ریز دایآ

 پله...! یجواب فرزاد گفتم: خورده به لبه  در
 ؟؟ی_هوم... افتاد

 بودن جواب سوالش تکون دادم: نه...! یمنف یبه نشونه  سرمو
 باال انداخت و گفت: نه؟؟ ابروهاشو

سته، چ دایآ سته و ندون  یرو که تا به حال برا یزیباز به جونم غر زد و من ناخوا
ن دبودم، به فرزاد گفتم و دوباره مســبب گشــاد شــ اوردهیکس به زبون ن چیه

ست آ شدم و د شمهاش  ستمیم دیدر حال نق زدن که بع یدایچ  یجمله  دون
ــن ــه رو گرفتم و تو دهینجوا گونه مو ش ــتنیپ یباش ــ وس ها  ندهبه جمع ر*ق*ص

 کردم... شیهمراه
 ... خودمو انداختم...!فتادمی_ن

=============================== 
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مورد عالقم پر کرده بود رو از دستش  یها یاز خوردن انیکه پو ییغذا بشقاب
تو نخم بود، از جمع  بیمامان که از اول مجلس عج شیرفتن پ یگرفتم و برا

صله گرفتم... نرس ش دهیجوونا فا صد مورد نظرم، بازوم ک خ به شد و ر دهیبه مق
 ؟؟یکنیم نی: چرا همچدمیباال انداختم و پرس ییقرار گرفتم... ابرو دیرخ ام

. اون ..اریبه رو خودت ن گمیم یزیچ هی ایکشــوند و گفت: پر یبه گوشــه ا منو
ست،  سر قد بلنده ه شه کنار دا وهیآبم وانیل هیپ ست اه نکن ... ِا نگستادهیوا یید

 ...!ایپر
ــرمو ــوژه  دید یکه برا س ــمت  یزدن س مورد نظر چرخونده بودم، مجددا به س

 برگردوندم و گفتم: خب؟؟ دیام
از تو  نهیبیتازه از آلمان برگشته... از اول مجلس هر کسو م... انهی_پسر دکتر آر

 نه؟؟ ایخواهر آقا داماد چند سالشه و مجرده  نی... که اکنهیسوال م
 گفتم: خواهر داماد؟؟ متعجب

 ...!ی... به خاطر شباهتمون فکر کرده تو خواهر منگهی_آره د
 ؟؟کنم کاریچ دیدست به دست کردم: خب؟؟ حاال من با بشقابمو

شد  اشدیگفتم که اگه دورو برت پ نارویابروهاش نشست و گفت: ا نیب یاخم
شنا ینمون یسیتو رودروا ساب آ ش ییو به ح ... از اون هفت  یهم کالمش ب

 داداش خوب خدمتش برسم... هیمثل  رمیخطاس... منم االن م
 یســون شیپ گهید ی قهیدق هیکش اومد و گفتم: فکر کنم اگه تا  یبه لبخند لبام
 ...رسهیاونه که حسابتو م ینباش
 رفتم... نایاز کنارش گذشتم و به طرف مامان ا یو با خنده و شوخ دیخند
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شقاب ست، خودمو تو ب*غ*ل بابا که کنار دا ب از  یسوژه  یو روبه رو ییبه د
شته ا شو درو کمرم انداخت: به دختر  ستادهیآلمان برگ ست بود جا کردم و بابا د

 ره؟؟گذیبابا خوش م
 گفتم و سوژه اظهار فضل کرد: دخترتون هستن؟؟ یاوهوم

ــت ــد و من قبل از جواب دادن بابا گفتم: بله...  دس بابا دور کمرم محکم تر ش
 دخترشون هستم... داماد خواهر نداره...!

گاه با "چ ییدا ن با فت و  جب گر مه کرد و ســوژه  یلب ری" ز؟؟یرنگ تع زمز
 خودشو جمع جور کرد...

 بشقابمو به دهان بردم...! یتو یگویاز ژ یزدم و تکه ا یپوست رید زلبخن هی
 ه؟؟ی: موضو  چدیو پرس اوردیباالخره طاقت ن ییدا
سوژه کردم و گفتم: ظاهرا ا ینثار چهره  شخندموین صل  ه در ب شونیم*س*تا

 ...!گشتنیدر دنبال خواهر داماد م
وارد  یفیمطلبو گرفت و لبخنشو کنترل کرد و بابا به پهلوم فشار خف عیسر ییدا

 ...!ینکن یزیحواست باشه آبرو ر یعنیکرد که 
_______________________________________ 

وارد  یفیمطلبو گرفت و لبخنشو کنترل کرد و بابا به پهلوم فشار خف عیسر ییدا
 ...!ینکن یزیحواست باشه آبرو ر یعنیکرد که 

 !!؟؟یایم قهیدق هی ایصدام زد که : پر مامان
 رونینثار ســوژه کردم و خودمو از حصــار دســت بابا ب یشــخندیمن باز ن و

 ...دمیکش
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 ؟؟یدیزد و گفت: سورن رو د یلبخند مامان
 باز؟؟ هیگفتم: سورن چه َخــ ... سورن ک جیگ

 نیکاره بود... و گفت: هم مهیرفت که متاثر از اون "خــ " ن یچشم غره ا مامان
 ... ــی... پسر دکتر آرستادهیپسره که کنار بابات ا

سر دکتر آردمیتو حرفش پر یکالفگ با شته... ازانهی: پ همه  ... تازه از آلمان برگ
 ...!دونمیخودم م نارویا ی... همه دهیهم راجع به من پرس

 !!؟؟یدونیم یچ گهیزد و گفت: د یدار یخالف انتظارم مامان لبخند معن بر
 کردم و گفتم: مامان دوباره شرو  نکن لطفا....! یپوف
گه من چ یچ یعنی_  باره شــرو  نکن؟؟ م ند  هی گمیگفتم؟! فقط م یدو چ

 لحظه...!
مامان تو رو خدا دســـت از ســر من بردار... د با اونقدر  گهیپرخاش گفتم: 

 خودمو بچسبونم بهش...! دمید ویبدبخت نشدم که هر ک
 !!؟؟یخدا مرگم بده... تو چرا انقدر بد دهن شد_ 

بد دهن و دنمی_ من هم نهی...  بال  نی... بروو ـــت درمون برا هیدن  یآدم درس
 ...!نیسورن جونتون بگرد

شقاب غذامو رو و سر من  دمیکوب زیم یب صله گرفتم... خاک بر  و از مامان فا
 ... !ارمیلش در باتاق عقد بهش زدم از د یرو که تو یاون حرف خواستمیکه م

باره  هیتک یبرداشــتم و به ســتون یا وهیآب م وانیل دادم... برن و بر*ق*ص دو
بود کنارم  زونیاز بازوش او یچ نیکه ع دایهمراه آ انیشــرو  شــده بود... پو

 گفت؟؟یم یاومد و گفت: مامان چ
 ...!یشگیهم ی... حرفایچی: هدمیکش یانداختم و اه دایبه ا ینگاه
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 که...! شیشناسیبه حرفاش توجه نکن... م ادی_ ز
 ه؟؟یچ انی: جردیپرس یبا کنجکاو دایآ
 نین اول ک دای: آدیکش رونیب دایا یبا حرص بازوشو از حصار انگشتا انیپو و

 !!ن؟؟ییپا یدیتا کجا کش نمویآست نیدست المصبو.. بب
ن بعد از صاف و صوف کرد انی"ِدِلَتم بخواد" ول کرد و پو هیبا  انویدست پو دایآ

 که تا ساعد تا خورده بود به من نگاه کرد... راهنشیپ نیآست
ند پاشــ یلبخ فا دمیبه روش  به حر جه نم یو گفتم:  مان تو گه کنمیما ... ا

 توجه کنم که... خواستمیم
 ... غذامم نخوردم....!الیخ یفرستادم و ادامه دادم: ب رونیب نفسمو

شار داد: اوخ نیب موینیو ب دیخند انیپو سطش ف شاره و و شت ا . برم ..یدو انگ
 ارم؟؟یبرات ب

 نیز اا زمیکم قر بر هیبا خواهرم  میبر ایدســتمو گرفت: ب انیکردم و پو ینچ
 ...ادیحال و هوا در ب

 حال ندارم...! انی_ ول کن پو
 ...!میبر ایحال ندارم... ب یچ یعنی_ 

 با غر زد: خدا شانس بده... دایآ
 ... از خداشه...!زیقر بر دایبرو با آ ایکه: ب انیو رو کردم به پو دمیخند

 ...!ستیاز خدام ن چمیحرص زده گفت: ه دایآ
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شم و ابرو به پو با سر انیچ شاره زدم و اونم  ست آ یا  دایتکون داد و با خنده د
 مثل وونهید هیهم  انیگرفت و ازم دور شــد... پو کردیلب غرولند م ریرو که ز

 ..!االنش. یخرک یمحبتا نیصبحش...نه ا یمرغ زینه به اون اخالق چ... هیبق
نار جلوم چ نهویدفعه ع هیفرزاد که  دنیمو از ستون پشت سرم گرفتم و با د هیتک

 یکجا نوی... ازونیآو ی... م*ر*ت*ی*ک*ه رواندمیکش یخفه ا غیسبز شد ج
 دلم بذارم؟؟!!

 ... ترسوندمت؟؟دیزد و گفت: ببخش یلبخند
راســتم خم کردم:  یبه شــونه  لیبه ســر تا پاش انداختم و گردنمو متما یاهنگ

 فکر کنم...!
 ... خوش خنده.....!ـــــــشیداد... ا هیبه ستون تک یور هیو  دیخند دوباره

 داده باشــن، با یتاپ یکه بهش ت یخر نهویکردم که ع ایمعطوف ســون نگاهمو
 ...!ختیریعشوه م دیام یجلو یسرخوش

 !!ا؟؟ی_ پر
 گفتم: هوم؟؟!! رمیرو به روم بگ تینگاهمو از جمع نکهیا یب

 مته ُمخ منو سوراخ نیداره ع یسوال هی... ــگـــمیکرد و گفت: مـ یسرفه ا تک
 ...!کنهیم

 !!؟؟ی_چه سوال
 !!ن؟؟ییپا ی_ اممم... تو چرا خواتو از پله ها انداخت

 وونهیمنتظرش زل زدم و کالفه و حرص زده گفتم: َا برو بابا توام د یچشــمها به
 ... فضول...!یم کرد
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شمهاش شد و من با  شهیبه عادت هم چ شم غره ا هیگرد   انیکه به قول پو یچ
باس ز که از  کردیآدمو نجس م ریل جا برم  له گرفتم و فکر کردم ک فاصــ ازش 
ست ا سا نید شم؟ ... هر جا م شیجماعت آ شته با ص لیوک هی رفتمیدا رام ب یو

 ... َاه...!!!شدیم دایپ
شاره مو رو ق،یعم یآه با شت ا ش یانگ ش میصفحه گو صفحه ش  دمیک  ...

شد و عدم وجود حت شن  کرد... مجددا  یبهم دهن کج سکالیم ای امیپ هی یرو
 بابا... ی... ارهیگیاز ما نم یسراغ یچکی... هدمیآه کش

سال سن و دو  100لوسو بگو... م*ر*ت*ی*ک*ه خر با  یجنبه  یزاد بفر اون
لوس  یجغله  هیآدم روز و شبشو با  گهی... بله دکنهیبچه ها رفتار م نیمتر قد ع

 ...گهید شهیبهتر نم نیپنج ساله مثل فرناز بگذرونه از ا
بنده  یا وونهی... نگفتم که تو دیم کرد وونهیبهش گفتم؟؟ گفتم د یمن چ مگه

... با من قهر کرده؟؟ یچ ینگفته بودم... برا راهیهم ب گفتمیخدا... که اگه م ی
 هی... به کار عالم و آدم کار داره... تازه گهیبعدشم گفتم فضول... خب فضوله د

ضول... چرا  گهیبار د ر نکرد... خاک ب ینطوریموقع ا اونهم بهش گفته بودم ف
 ...زنمیستم با خودم غر منش نجایدو ساله ا یبچه ها نیسرم ع

سال یچی... هیجانینه ه ،ینه تنوع م؟؟یما دار هیچه زندگ نیا آخه سال به   ...
که اونم به لطف مامان جونمون رســما کوفتمون  میشــیدعوت م یعروســ هی
 ...!ی... هـــــعـــــششیما رو ببنده به ر خوادیم نهیبیم وی... هر کشهیم

ــر ــدم که در با تق یتکون دادم و از رو یس ــد و پو یتختم بلند ش تو  انیباز ش
 چارچوب در ظاهر...!
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 ؟؟یزنیشده تو در م یانداختم و گفتم: چ رمیتحر زیم یرو مویگوش
 !!!؟؟؟یزدیحرف م یداشت یدور تا دور اتاق چرخوند و گفت: با ک نگاهشو

ــتم بلند بلن دمیگز لبمو ــاره مو به دندون گرفتم... باز داش ــت اش فکر  دو انگش
 !!کردم؟؟یم

 دادم : با خودم...! هیتک ریتحر زیکردم و از کمر به م یپوف
تاقو بســـت و ح انیپو به ســمت تختم م ینیدرو ا باور  رفتیکه  گفت: منم 

 کردم...!
سئول باور تو ن عیسر  یخوایباور کن... نم یخوای... مستمیجبهه گرفتم: من م

 نکن...!
 ...!ایتخت نشست و چشمهاشو گرد کرد: اعصاب ندار یرو

 که هست...! نهی: همدمیباال کش زیاز م خودمو
سکوت نگام کرد و نها هیثان چند شاره زد: ب تایتو  سر به تخت ا  نجایا نیشب ایبا 

 باهات حرف بزنم...! خوامیم
. گاه بدنم کردم و وزنمو روش انداختم: من جام راحته.. هیراســتمو تک دســت

 بزن حرفتو...!
 یاز س*ی*ن*ه خارج کرد و کف دســتاشــو چند بار رو یطوفان نفســشــو

د از ح شیب یعنیحرکتش  نی... ابرو هامو باال انداختم... ادیصــورتش کشــ
م پاک کرد و به چیآشفته بود... با دو انگشت شست و اشاره دور دهنش رو از ه

 اتشوزدم و حرک یاروم یضربه  زیم یچوب یپام به بدنه  یشد... با پاشنه  رهیخ
 زیم یبرخورد پامو با بدنه  ی... صداومدیکار خوشم م نینظر گرفتم... از ا ریز
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شتم... از بچگ ست دا شق ا یدو ش زیم یبودم که رو نیعا نه و پاهامو به ت نمیب
 راست...! یچپ بعد پا یاول پا ب،یش بکوبم... به ترت

 ...!ایکارو پر نی_ نکن ا
ــدا یکگزایز حرکات ــبتا بلند پو یپاهام با ص ــد و گفتم: چ انینس  یمتوقف ش
 !!؟؟یبهم بگ یخوایم یچ ان؟؟یشده پو

 یجد یلیفشــار داد... انگار ماجرا خ شــویشــونیچهار تا انگشــتش محکم پ با
قدم برداشــتم... کنارش رو دمیپر نییپا زیبود... از م به ســمتش   تخت یو 

 نشستم و سرمو به طرف صورتش خم کردم...
 ؟؟یبه مشکل برخورد دایبا آ ان؟؟یشده پو یزی_ چ

 ...!میبه مشکل بر بخور یفکر کنم به زود یاخم گفت: نه... ول با
صفه ن یکالفگ با ست بگو جر؟؟یزنیحرف م مهیگفتم: خب چرا ن از  انی!! در

 چه قراره؟
 رو دوست دارم...! دایمن آ ای_ پر

 _ خب؟؟!!
ــه دلش م ویکیادم  ی_ وقت ــته باش ــت داش ــته  خوادیدوس اونو کنار خودش داش

 باشه...!
 وامخیکالم بگو زن م هی... یکنیم ینیخنده گفتم: اوووه... چقدر مقدمه چ با
 ...!گهید

 ...!ستین یکنیکه فکر م ایسادگ نی_ به ا
 داست؟؟ی_ چرا؟؟ مشکل آ
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 ...!داستیاز مشکل... آره آ یقسمت هی_ 
 !!ه؟؟یحرف حسابت چ نمی... مثل آدم حرف بزن ببانینکن پو جمی_ اوف... گ

 ...!میرو دوست دار گهیهمد دای_ من و آ
شکلت دق ست؟؟ دو نفر که همد قای_ خب االن م ست دارن با  گهیکجا رو دو

بگو... هرچند خودشــون از  انوی... به مامان و بابا جرگهید کننیهم ازدواج م
اگه  ایبذاره...  ونیدر م انویهم با خانواده ش جر دایخبر دارن... بگو آ یهمه چ

ــم مگمیمن بهش م یبخوا  میکه بر دایمامان آ همامان زنگ بزنه ب یگی... بعدش
 ...یراحت نی... به همیخواستگار

 یو نامزد یامســال چقدر مراســم عروســ یو ادامه دادم: دقت کرد دمیخند
 م؟؟یداشت

ــر انیپو ــکل ما هم یس که تو االن  ینی.. همنهیهم قایدق تکون داد و گفت: مش
 ...!یگفت

 !نداره... یاصال خونواده ا دایخفه گفت: آ انینگاهش کردم و پو پرسشگرانه
 ییدایخونواده نداشت؟؟ آ دایآ گفت؟؟یم یچ انیشدم تو صورتش... پو مات

که فرناز اونهمه بهش  ییدایخونواده نداشـــت؟؟ آ دادیکه فرزاد براش جون م
 وابسته بود؟؟ خونواده نداشت؟؟!!

ه شدم... از ته حلقش زمزم کترینزد انیدادم و به پو یشده مو تکون نیسنگ تن
القه ع یفدا لویتو فام ژشی... مامان کالس و پرســتایپر دهیکرد: مامان اجازه نم

پشــت ســرش بگن عروس مهتاب  ییپس فردا ییکه فردا کنهیپســرش نم ی
 کس و کاره...! یـــــوم بخان
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ــردم و گفتم: پو با ــت پلکامو فش ــت پش ــال نم انیانگش  یتو چ فهممیمن اص
ا آدم نیخانواده نداره؟؟ پس فرزاد... دکتر رهام... ا دایکه آ یچ یعنی... یگیم
 قبولش کردن؟ آره؟! ین؟؟ نکنه به فرزند کارهیوسط چ نیا

و شرو   زد یبودن جوابم تکون داد... لبخند تلخ یمنف یبه نشونه  یسر انیپو
 ...!کردیم جمیو گ رفتیسرم رژه م یکه تو ییکرد به حل کردن اونهمه معما

==== ================================================== 
شته بود... پو دو نه زد از خو یبا کالفگ تایگفت و نها زویهمه چ انیساعت گذ

شو تو یسالگ 18 یگفت که تو دای... از ارونیب ست  یپدر و ماد صادف از د ت
به ا که  نیداده بود... و منو  نده بود  ـــالگ 18باور رســو اکثر دخترا  یبرا یس

سه... آ و هزاران بار  کردیم یخاله ش زندگ یکه از اون موقع تو خونه  ییداینح
ــادف از ب یکاش همراه پدر و مادرش تو یآرزو کرده که ا ... رفتیم نیاون تص

پا یو حت تا  بار هم  ته بود... از دکتر رهام  شیبردن خودش پ نیاز ب یدو  رف
رادرانه برادر براش ب هیاز  شـتریداره و فرزاد که ب دایبه گردن آ یگفت که حق پدر

 خرج کرده...
زنگ زدم... فرزاد جواب داد و از  دایرو برداشــتم و به آ یکه رفت گوشــ انیپو

صدا دایحال بد آ صله  دایآ یگفت...   کردیاومد که ادعا م یم یدور تر یاز فا
به و نها ... دکریم نیف نیرو از فرزاد گرفت... ف یبا زور گوشــ تایو حالش خو

ــداش گرفته بود و همه  ــون از  نایا یص ــاعته  یوقفه  یب ی هیگر هینش چند س
 انیوکه پ یکه مشخص بود از صب  شرو  شده بود... از وقت یا هیداشت... گر
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شو مطرح کرده بود و آ شنهادیپ ف ک شویو درشت زندگ زیهم تمام ر دایازدواج
 گذاشته بود... انیدست پو

گفتم من با مامانم  ال؟؟یاز مرگ واو شیمن چرا پ زیدادم... گفتم عز شیدلدار
مامانم منطقزنهیحرف م انی... پوزنمیحرف م ... عروس بهتر از تو کجا هی... 

نه؟؟ وقت دایپ خوادیم ر بکنن؟؟ ه خوانیم کاریچ هیبق خوادتیم انیپو یک
 ...رهیگیم میتصم شیزندگ یخودش برا یکس

که  شــویاعتقاد نداشــتم... البته اون قســمت ادیبه حرفام ز کهیگفتم در حال نارویا
 وجه...! چینبود... به ه یا یراجع بع مامان بود... مامان من اصال آدم منطق

شدن پ یکه کم دایآ شد قطع کردم... با مطرح  ه پا ب ییغوغا انیپو شنهادیآروم 
ــدیم ــتمیخوب م نوی... اش . کم.. هیبار  نیاول یبودم مامان برا دواری... امدونس

 و با فکر عمل کنه... یکم منطق هیفقط 
ام تم انیپو یشــب شــد و مامان همراه بابا از شــرکت برگشــت... وقت یوقت اما

هم  ادیز دمیمامان و بابا هم بازگو کرد فهم یفته بود، برارو که به من گ ییحرفا
و تا  داشت دایکه به آ یاز عالقه ش گفت... از حس انیباشم... پو دواریام دینبا

 انیســر و ســامون گرفتن پو بتکه با یســن تجربه ش نکرده بود... لبخند نیا
ض یرو سته بود، با تو ش شد و جا انیپو حاتیلب مامان ن  اون یکم کم محو 

 گرفت... قیاخم عم هیلبخندو 
 ..."یخودتو بدبخت کن ذارمی"نم گفتی"نه"... م گفتیکالم م هی مامان

ــهیمثل هم بابا ــاله ن یبچه  انیبرخورد کرده بود که پو یمنطق ش ــیدو س و  تس
 موافقم...! رهیبگ یمی... من با هر تصمدونهیصالح کار خودشو م
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شده بود... از اول مامان شده بود... زد به مخ نیشوکه  شوکه  الفت بابا باهاش 
ه ک یکه اکثر مادرا موقع ی... کارکنمیحاللت نم رمویکه شــ نیدر ناله و نفر

 نهمهیا گفتی... مدنیعوض کردن نظر بچه هاشــون ندارن انجام م یبرا یراه
عنوان  به یریبگکس و کارو  یدختره ب هیکه آخر ســر دســت  دمیزحمتتو نکشــ

 خونه...! نیتو ت یاریعروس من ب
کالفه شده بود... بابا هم  انیمامان کالفه شده بودم... پو یمنطق یهمه ب نیا از

باز کرد و گفت:  به اعتراض  بابا بود که لب  کالفه شـــده بود... و در آخر هم 
 که نه پدرش گنیم یکس و کار به کســ یب ؟؟یچ یعنیکس و کار  یخانوم ب

نه ه نه مادرش...  باشـــه  ب یلیامفک و ف چیمعلوم  دختر  نی... ااشـــهداشــته 
و کارش  یدختر ک نیگ*ن*ا*ه نکرده که پدر و مادرشــو از دســـت داده... ا

کم نداره...  یزیو کماالت هم چ یاز خانوم دمیکه من د یمعلومه... اونطور
؟ حاال کاراش برداره نیسر به راه بشه دست از ا انیآرزومه پو یگفتیم یتو نبود

 !!؟؟یندازیپاش سنگ م یچرا جلو
ما نیاز ا انیپو به در کول تیح باز زد  مان  ما ند زده بود و  با لبخ .. .یباز یبا
شق انیپو شت... با وجود یهم با تموم ع ستیکه همه م یکه به مامان دا  میدون

ــت و چقدر ناراحت ــته س ــش به نفس مامان بس مامان آزارش  یو دلخور ینفس
مامان..  ی... ولدمیانجام م مخوایکه م ویگفت: "من کار تیاما با قاطع ده،یم

 ..."رهیبذار پسرت با دل خوش سر و سامون بگ
 یداو با چشم دنبال کرد و با ص انویرفتن پو ری... بابا مسرونیباز از خونه زد ب و

 ...!دیمامان پاش یسالن، نگاه متاسفشو به رو یشدن در چوب دهیکوب
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ه ... پســره داریکنینگاه م ینطوریمنو ا هیبابا جبهه گرفت که چ یجلو مامان
 ...!کنهیخوشو بدبخت م

جا و به  با جواب دادم: تو یمن  خت م ییبا بدب هاتو  چه  با ایکنیکه ب  نی... 
سببش تو انیرفتارات... اگه پو شه بدون م ان... نه مام ییهم مثل من بدبخت ب

 ...!گهید زیچ چی... و نه هدایکس و کار بودن آ یبه قول تو ب
شک  مامان شمهاش به ا شو گرد کرد و بغض کرد و چونه لرزوند و چ شمها چ

ده که به زبون آور یقتیبابت حق یعذاب وجدان چینشست و من بدون داشتن ه
 خانواده )!!( رو ترک کردم و به اتاقم رفتم... نیبودم، جمع سنگ

چهارم اتفاقاتش مامان  کی یمن اومد، حداقل تو یکه ســر زندگ ییبال هر
 مقصر بود...

ردن به گ رایاز تقصــ یبخشــ هیبازم  اد،یب انیپو یهم که ســر زندگ ییبال هر
 مامانه...
از پشــت در  انویپو یبه در خورد و صــدا یبا ســر کردن شــالم، تقه ا همزمان

 جان؟! ای: پردمیشن
ب زیم یاز رو مویو گوشــ فی"اومدم" گفتم و ک هی از کردم و چنگ زدم... درو 

 هم اومدن...! ییو زندا ییگفت: دا انیپو
خاله مهرانه ســر درد داشــته و  گفتیکه م دمیشــنیم نییاز پا ییدا یصـــدا

 ...!ادیب تونهیکرده که نم یعذرخواه
شفته  یچهره  یرو نگاهمو ست انیپو یآ ش یسر دادم و د صورت   غهیت شیبه 
 ؟؟یشادوماد... چرا اخم کرد هی: چدمیش کش
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من  هیبه خودش گرفته؟! با  یا افهیمامان چه ق یدیزد و گفت: د یتلخ لبخند
 خوردش...! شهیعسلم نم

ــف راهنیپ ی قهی ــویس ــ نیمرتب کردم و گفتم: هم دش ــ یکه باالخره راض ده ش
ل من عس هیبا  شهیخودتو م ی... تو هم اخماتو باز کن... فکر کردهیخودش کل

 خورد؟!
با اومدن عمو کاوه و زن عمو میرفت نییپا زد و از پله ها یلبخند مچهین هی  ...

 ...میکم کم عزم رفتن کرد گهیفرشته، د
ها  هیهد گفت: انیرو به پو یتفاوت یمامان با ب ن،یماش یبا نشستن تو همزمان

 ؟؟یرو برداشت
 تکون داد و اروم گفت: تو صندوق عقبه...! یسر انیپو

ــو با حرص ب مامان ــش ــد... با ا رهیخ رونیداد و از پنجره به ب رونینفس  همهنیش
ص ض خوردیکه مامان م یحر زنگ  دایآ یشد به خانواده  یمن موندم چطور را

 ومد،یم شیکه پ یهر فرصــت یهمه، تو نیبذاره... با ا یبزنه و قرار خواســتگار
 ...!زدیبدبخت م انیبه پو یشین هیو  کردیمخالفتشو ابراز م

 یوچه ک هی یفرزاد، که تو یبهتر بگم خونه  ای... نایا دایآ یبه خونه  دنیرســ با
شت، مامان ن ساختمون انداخت و پرس ینگاه میپر دار و درخت قرار دا  :دیبه 

 !نجاست؟یا
 ...!نجاستیلحن ممکن جواب داد: اره مامان جان ... هم نیتر میبا مال انیپو
س در ش داریسرا ی لهیبه و سه تا ما شد و  سر هم وارد حپ نیخونه باز   طایشت 

 بزرگ خونه شدن...!
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تر رهام رو برداشتم... دک ینیریش یسبد گلو به دست گرفت و منم جعبه  انیپو
 ییپله ها یباشه، باال 32تا  28 نیسنش ب زدمیخانم جوون که حس م هیهمراه 
 دیکش یقینفس عم انیبود... پو ستادهیا کردیرو به ساختمون وصل م اطیکه ح

 ...!ستین ینگران یو آروم بازوشو لمس کردم... نگاهم کرد و آهسته گفتم: جا
سر بق یکج و کوله ا لبخند شت  سنگ رهیدا مین یتا پله  4از  هیزد و پ  یشکل و

 ...!میدر باال رفت یجلو
و کوفت و زهر مار که به شــدت کســل  یو معرف یو از ســالم و احوالپرســ بعد

سر م صلمو  سالن پذ ردبیکننده بود و حو الف ... بر خمیشد ییراهنما ییرایبه 
ش شکر ک به جز فرزاد و پدر و مادرش  دا،یآ یاز خانواده  م،یکرده بود یما که ل

س دایو مادربزرگ آ شت... که اونم کرمان زن یک ضور ندا  و فقط کردیم یدگح
 اومده بود... یبه خاطر مراسم خواستگار

بود، همسر دکتر رهامه کم مونده  ستادهیدر ا یکه جلو یزن جوون دمیفهم یوقت
 اگه یحت یهنیجوون بود...  یلیخ شیی... خداارمیبود از تعجب شـــاخ در ب

. دو سال سنشه که... یکیباشه االن چهل و  دهییهم زا یفرزادو تو پونزده سالگ
صال بهش نم شه بعدا راز جووون ادمی... ادینچ... ا سم... جلل یبا شو ازش بپر

 خالق...!
 ... خوِد فرزاد کجا بود اصال؟؟!!یراست

سمت پذ ینیح شم گفت: وا دایآ میرفتیم ییرایکه به  ... مامانت ایپر ییکنار گو
 ... فکر کنم آماده س بپره سرم خفه م کنه...کنهیچه بد نگام م

... ستیکارا ن نیخودش گفتم: نه... مامان من اهل ا ِی زدم و به آهستگ یلبخند
 ...برهیبا پنبه سر م
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شد... رو ینچ نچ دایآ ستم و  هی یکرد و ازم جدا  ش مبل دو نفره کنار زن عمو ن
ــدا یمبل تک نفره  یمامان رو ــالم یکنارم جا گرفت... با ص ــرمو به  ،یس س

پا له ها  ند از پ ند ت باره همگومدیم نییعقب چرخوندم... فرزاد ت  مایق ی... دو
 ...! وفـــــــــاز سر گرفته شد... او یکردن و مراسم سالم و احوالپرس

ست و پا فرزاد ش شو رو یکنار پدرش ن ستش انداخت...  یپا یچپ ظه لح هیرا
 نازک کردم و رومو برگردوندم... ینگاهش به من افتاد که پشت چشم

سم یلیخ مجلس شک و ر صم یزود از اون جو خ  یا انهیمیدراومد و حالت 
 مرسوم، انگار یها ییرایگرفت... بعد پذ

 متیصحبت از ق یاومدن، نه برا یخواستگار یتازه متوجه شدن که برا نایا بابا
 طال و سکه و ارز و اوضا  نابسامان کشور!!!

کرد  یخواســتگار انیپو یرو برا دایکه مختلف، آ یها ینیبعد از مقدمه چ بابا
 یتو کهیگذاشـــت... در حال دایخود آ یبه عهده  زویو دکتر رهام هم همه چ

 هم یظاهر ساز یبرا یمدت، مامان عصا قورت داده نشسته بود و حت نیتمام ا
 ...!زدینم یکه شده، به لبخند خشک و خال

سمو دادم به پو یپوف شت توض یکه به آروم انیکردم و حوا ش درس دادیم  یدا
ش سرباز شهیتموم م گهیماه د شیحداکثر تا پنج   مچهین هیهم رفته و البته  یو 

 هم داره....! یپس انداز
ه ب ییآخر و نها یزدن حرف ها یبرا انیو پو دایقرار شــد که آ ییدا شــنهادیپ به
 به هم نگفته باشن؟؟ نایهم مونده بود که ا یحرف یعنیبرن...  اطیح
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غزاله خوشگل جوونه که من هنوز  یهم با اشاره  دایاز جاش بلند شد و آ انیپو
ـــه" بلستادیتو کِفش بودم ا ــــ که فرزاد گفت، نگاه ها رو معطوف  یند... با "نـ
 خودش کرد...

خب ب یاهم فرزاد فت:  قب  یعروســ چانیهوا ســرده... م رونیکرد و گ ع
 ...!وفتهیم

عروس و داماد!! به  تایهم بلند شد و نها هیبق یخنده  یو صدا دیبلند خند عمو
شت رفتن... به فرزاد که انگار خ ریز قایکه دق یاتاق ساس ا یلیپله ها قرار دا ح

نگاهمو حس کرد  ینیشدم... انگار سنگ رهیبهش دست داده بود خ یخوشمزگ
 !" دو بار باال انداخت...ه؟ی"چ یکه سرشو باال گرفت و ابروهاشو به معن

س دوباره سر  ستیبحث  ضو  بهتر  ا صاد باال گرفت و آهم در اومد... مو و اقت
 ره؟؟!!راجع بهش حرف بزنن که منم حوصله م سر ن کننینم دایپ

 فیضع یپام گذاشتم و مشغول حلقه کردن موزم شدم... با صدا یرو بشقابمو
 که گفت: مامان... یو بچگانه ا

 تاپ و شلوارک هی... فرناز با دیساکت شد و سر ها به عقب چرخ یناگهان جمع
ــک هی کهیخواب آلود، در حال یو چهره ا ینانج ــیپول یخرس عروس رو به  یش

 بود... ستادهیپله ها ا نییاخودش چسبونده بود، پ
سرم آروم ریز غزاله شد...  یگفت و با عذرخواه یلب خاک بر  از جاش بلند 

 7پاشــنه  یحرکت ب*غ*لش کرد و با اون کفشــا هیبه طرف فرناز رفت و با 
رل خنده مو کنت یبه ســخت کهیتلق تلق از پله ها باال رفت... در حال یســـانت

شدم همه  ینگاه کل هیسرمو برگردوندم و با  کردمیم ضر، در  یمتوجه  افراد حا
 هستن... که البته مامان هم جزوشون بود... چه عجب... دنیشرف ترک
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 مگه دارن؟؟ کمیکرد و گفت: بچه کوچ کیعمو سرشو به گوشم نزد زن
 ...گهیبه سمتش خم کردم و گفتم: اره بابا... مردم سرخوشن د سرمو

به زبون آورد که وقت یون جمله اهم قایو دق دیخند زیر زیعمو ر زن من  یرو 
 ...!یریو معرکه گ یریاز ذهنم گذشته بود: سر پ دمیبار فرنازو د نیاول یبرا
غزل چه خوب مونده ها...  نیگوشم گفت: ا ریکردم و زن عمو باز ز دییسر تا با

 داشته باشه... یبزرگ نیپسر به ا خورهیاصال بهش نم
 گفتم: غزاله زن عمو... اسمش غزاله س...! اروم

 کهیاومدن در حال رونیاز اتاق ب انیو پو دایگفت و همون موقع آ یعمو آهان زن
 گوششون باز بود... یجفتشون تا حلزون شین

پا همزمان، له ها  له هم همراه فرناز از پ اون  یبه جا کهیاومد، درحال نییغزا
ــلوارک خواب،  . تن فرناز داده بود.. ییکاهو نیاه و پر چکوت راهنیپ هیتاپ و ش

ــدا ،ییرایبه پذ نایا انیبا ورود پو ــت  یص ــد و فرزاد هم انگش کف زدن بلند ش
 ...!دیکش ییالدهنش فرو برد و سوت بلند با یشست و اشاره شو تو

 دعوت کرد...! زیصرف شام دور م یهم همه رو برا غزاله
با من  انیباال گرفت که پو ینامزدگرفتن مراسم  یاز صرف شام، بحث برا بعد

ــر عرق م کهیو من و خجالت، در حال ــر ش ــنهادیپ خت،یریش عقد  هیداد که  ش
ــر ــه و اون موقع  یتا وقت رنیو جمع و جور بگ یمحض ــش تموم بش  هیکه درس

 نیبهش اومده که با ا یچه فشار می... داداشی... آخــــرنیمراسم آبرومند بگ
 رو عقد کنه...! دایآ خوادیعجله م
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امان موافق بودن... البته به جز م انیپو شنهادیهمه با پ بایکم مشورت، تقر هی با
له ا یکه همچنان اخماش تو هم بود و برا ... گرفتیم یرادیا هی ،یهر مســئ

له و مادربزرگ آ گهیکه فکر کنم د یطور هم انگار متوجه  دایدکتر رهام و غزا
 مخالفه...وصلت  نیشده بودن مامان با ا

شنبه  تاینها صادف بود  الدیدو هفته بعد که با م یپنج ضرت محمد )ص( م ح
 میو ن کی – کیساعت حول و حوش  کنمیعقد انتخاب کردن... فکر م یرو برا

خجالت  بود و انیکه البته اگه به پو میشــب بود که باالخره عزم رفتن کرد مهین
شیم سب دایبه آ نی... همچموندیشب رو هم همونجا م دیک بود که انگار  دهیچ

 گهید ارهیدر م یباز لیزن ذل نقدری... از االن که نه باره نه به داره، ابرتشیدزد م
 زنش بشه... دایکه آ یبه حال وقت یوا

تا الو ترکوندن هاشــو تموم بشــه و  میبود ســتادهیخان ا انیدم در منتظر پو همه
شر شویت ستم دهنمو باز کنم ارهیب ف صدا یزیچ هیو ... تا خوا از  ییبهش بگم، 

 ...!یریگینم لیخانوم؟؟!! تحو ایپر هیگوشن بلند شد که : چ خیب
به  یپوف عه  که هر دف نه فرزاد  تت ک خدا لعن  هیکردم و گفتم و تو دلم غر زدم: 
 ...!یترسونیمنو م یقیطر
شو باال انداخت و گفت: ستادمیو رو به روش ا دمیسمتش چرخ به ... ابرو ها
 !؟یکنینگاه م ینطوریچرا ا ه؟؟یچ
 خـــب؟؟!! هینگاش کردم که گفت: چ نییاز باال به پا گهیکم د هی

 ...!یبه نظرم تو عالوه بر فضول بودن به شدت پررو هم هست ه؟؟یچ یدونی_م
 _جــــــــــــــــان؟؟؟!!!



wWw.Roman4u.iR  166 

 

ــیتو خجالت نم نمی_جان و .... بب هفته س که هر وقت  هی ی!! جنابعال؟؟یکش
به من میکنیراهتو کج م ینیبیمنو م عد  که ! و؟یریگینم لیتحو یگی... ب عا  اق

 ...!ادهیروت ز
ضا صال به روم ن عی_نه پس... تو همه ش منو   هر ی... من براارمیکن بعد من ا

ن هم که تو به م یحرف یبرخورد متقابل دارم... جزا هیکه باهام بشه،  یبرخورد
 هفته شده؟! هیکه  یحساب کرد یبود... تو چطور یمحل یپنج روز ب یزد

ص نیغار باز مونده بود... ا یبه اندازه  دهنم  ستادهیمن ا یکه رو به رو یشخ
ش ستیواقعا ب شه؟؟ نه واقعا من م شیو  بدونم... فرزاد واقعا چند  خوامیسال

 سالشه؟؟!!
شاره ش زد ز با شت ا ست: نم رینوک انگ انقدر تعجب  خوادیچونه مو دهنمو ب
 ...!یبا اخالق من آشنا بش کشهیحاال... طول م یکن

ــو تو آب ــتاش ــلوارش فرو برد: خب  یبایج یدهنمو قورت دادم و فرزاد دس ش
از دهنت در اومد بار من  ی... گرچه تو هر چمیحســـاب شـــد یحاال ب گهید

 ...!یآشت ای... حاال بمیَ ... اما خب من آدم بخشنده ایکرد
ــو تو آب ــتاش ــلوارش فرو برد: خب  یبایج یدهنمو قورت دادم و فرزاد دس ش

از دهنت در اومد بار من  ی... گرچه تو هر چمیحســـاب شـــد یحاال ب گهید
 ...!یآشت ای... حاال بمیَ ... اما خب من آدم بخشنده ایکرد

ــه" پر صدا از گلوم خارج  هیفقط  ت،ینگاش کردم در نها رهیخ هیثان چند ـــ "هـ
ــد... پوف ــماجت گفت: جواب منو  یش کردم و نگاهمو گرفتم... فرزاد اما با س

 !؟ی... آشتینداد
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 ... هر چند من قهر نبودم...!ی_ آره آشت
ستانه  یخنده  یصدا شوند... جا یبلند بابا، نگاهمو به آ  یکه همه  ییدر ک

 یچه حرف دمیشــده بودن... نفهمجمع  انیو پو دایآ یخانواده منها یاعضــا
 خنده شون دومرتبه بلند شد...! یرد و بدل شد که صدا نشونیب

که رو لب غزاله بود ثابت موند و ناخواســته گفتم:  یحیلبخند مل یرو نگاهم
 جوونه...! یلیمامانت خ

 : هوم؟!دیپرس یجیانگار حواسش نبود که با گ فرزاد
 گمی: مدمیپرســشــگر فرزاد باال کشــ یاز غزاله گرفتم و تا چشــمها نگاهمو

 جوونه...! یلیاز خ شتریب یلیخ یلیخ یعنیجوونه...  یلیمامانت خ
باش ند ل ند یبه لبخ مد... لبخ خدا  یکش او که حس کردم تلخ بود: 

 ...!امرزتشیب
 !؟یبپرسم: چ یجینوبت من بود که با گ نباریا
 ...!یداد: نخود چ هیقدم به عقب برداشت و به درخت پشت سرش تک هی
 بود؟! یشدم و گفتم: منظورت چ کیاراده بهش نزد یب
ــ یب ــتم... غزاله زن بابامه نه مامانم... مامان  یتفاوت گفت: منظورخاص نداش

 هشت سال...! شهیم گهیمن هفت ساله که فوت شده... که البته دو ماه د
 یهم زورک یکه به نظر من کم یلبخند کجک هیبه صــورتش نگاه کردم...  مات

 بود زد...
 ....دیاز ته حلقم زمزمه کردم: ببخش ،یو با شرمندگ دمیگز لبمو

ش ش یدیببخ شد... فرزاد با  نــــ ـــشیکه فکر کنم فقط خ و  از گلوم خارج 
 گفت:چرا؟! یخونسرد
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بود... ُلپمو از داخل گاز گرفتم و  دهیبر خالف تصــورم حرفمو شــن نکهیا مثل
 خب...! یدونیدر واقع من... م یعنیگفتم: خب ... من واقعا... 

ستمیکه م ی... تمام جمله ایلعنت شد کنار هم قرار گرفتن "من"  خوا به کار ببرم 
 مختلف!!! یو "خب" و "واقعا" به صورتها

ه بود ابروشو باال انداخت یتا هیاز رون پام گرفتم و سرمو باال آوردم...  یشگونین
 ...کردیصورتش نگاهم م یتو یحس خاص چیو بدون ه

 ...!خوامیلب زدم: معذرت م یشرمندگ تیو با نها دمیکش یقیعم نفس
 ...ستیالزم ن یشونه هاشو باال انداخت و گفت: عذرخواه الیخ یب
ه عنوان غزال یتو جلو هَ ینظر نیاضافه کرد: فقط حواست باشه به ا یبا لبخند و

 ...!ـتک َشـتِ یمـ بیمامانمه، همونجا به صل یکردی...که اگه بفهمه فکر مینکن
 دادم و مثال لبخند زدم... هیبود به لبام زاو یهر ضرب و زور با

 !ا؟ی_پر
سرمو به عقب چرخوندم  د،یبه گوشم رس یکم یمامان که از فاصله  یصدا با

سوند صفر ر صله مونو به  و کنارم قرار گرفت... فرزاد هم به احترام  ... مامان فا
 ...ستادیشو از درخت گرفت و صاف وا هیمامان تک

مان گاه مشــکوک ما نا فرزاد هم  نیب ین که مطمئ بدل کرد  من و فرزاد رد و 
 !!کرد؟؟یم ینطوری... مامان چرا ادمیلبمو محکم گز یمتوجهش شد... گوشه 

 میصـــدا بزن... دار انویپو ایدادم و مامان گفت: پر رونیبا حرص ب نفســمو
 ...!میریم
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رزاد من و ف نیب گهینگاه د هیگفتم و مامان  یشده م باشه ا دیکل یدندونا یال از
دادم... از مامان  رونیب یچرخوند و ازمون فاصــله گرفت... نفســمو با آســودگ

 به فرزاد بندازه...! یزیچ یا کهیت هینبود  دیبع
ش با سمت پو یآروم دیببخ شدم و به  شش تا بناگ ششیکه ن انیاز فرزاد جدا  و

ــالح خان اگ انیگفتم: پو انیزدم و رو به پو یلبخند دایباز بود رفتم... به آ ه ص
 ...میریم می... داردیاریب فیتشر دیدونیم

.. شــد. دایگفت و دوباره مشــغول صــحبت با آ یباشــه ا یحواســ یبا ب انیپو
 ای... بادیمامان االن صـــداش در م انیاز پهلوش رفتم و گفتم: پو یشــگونین
 ...!گهید
 ...!امیخب... تو برو منم االن م لهیگفت: خ یکالفگ با
 ...!!!ــــانیصداش زدم: پــــو یخفه ا غیج با
 ...می... بهانه دست مامانت ندایپر گهی... راست مانیپو میبر ایتند گفت: ب دایآ

 گفت: راجع به مامان من درست صحبت کـــنـــــا...!با اخم  انیپو
 نگفتم...! یزی: من که چدیلب ورچ یبا دلخور دایآ

 ...!ی_حاال هر چ
 االن دعواتون گرفته؟! نیگفتم: هم یکرد و با کالفگ یشیچ دایآ

 تو...! یکرد سیبابا... دهن ما رو سرو میبر ایغر زد: ب انیپو
 انیپو و ستادمیوا ییادب نثارش کردم و جلوتر از اونا راه افتادم... کنار دا یب هی

شم غره ها نکهیهم به خاطر ا دایکنارم قرار گرفت... آ  مامان گاهیگاه و ب یاز چ
تحمل کنه و کنار فرزاد  انویاز پو ییداد درد فراق و جدا  یدر امان باشــه، ترج

 ...ستادیا
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ش میکرد یخداحافظ یبا بدبخت یعنی سوار ما ستخی... تا ممایشد نامونیو   میوا
 و دوباره بحثشــون گفتیم یزیچ هی یکی م،یاریرو به جا ب یاعمال خداحافظ

 ...نداختیگل م
دادن تا از هم دل  تیها کم کم شــرو  شــد بزرگترا رضــا ازهیخم یوقت گهید

 هم داشــتن با هم حرف مینشــســت نیماشــ یلحظه که تو نیبکنن... اما تا آخر
 ...زدنیم
فاکتور  دایپ مانو  ما گه  ته ا مده... الب ها از هم خوشــشــون او خانواده  بود 
تار گرم ی... ولمیگرفتیم ـــت مطمئن بودم خ دایکه آ یبا رف ل زود د یلیداش

 ...ارهیمامانو به دست م
 ج شد...خار نگیپشت فرمون نشست ، دنده عقب گرفت و از پارک انیپو نباریا

ش سمت صورتمو به  ست  ش ی شهیرا سبوندم و به ب نیخنک ما  رهیخ رونیچ
 ...کردیبود و دست به س*ی*ن*ه نگاهم م ستادهیوا دایشدم... فرزاد کنار آ

ستم رو برا کف شدِن د ید ض  تر  ش ی شهیش یرو دمیوا ... دمیبخار گرفته ک
 و دستمو براش تکون دادم... دمیصدا خند یکرد... ب یبا یبرام با دایآ

 یلیو خر دای... اما آشمیمتنفر م شهیم انیکه زن پو یاز کس کردمیفکر م شهیهم
اول دوستم بود و بعد عروسمون  دایبود که آ نیبه خاطر ا دیدوست داشتم... شا

 شد...
ــو م یراه افتاد... ک یگفت و با تک بوق یخداحافظ بلند انیپو  اِن یپو ردیفکرش

بشه  عاشق یزود نیلوده، که تمام فکر و ذکرش سر کار گذاشتن دخترا بود به ا
 !ره؟یو زن بگ
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مشــکل  یمشــکل درس خوند... ب یخوش بود... ب نقدریبه حالش که ا خوش
ــد و اگه مخالفت ها ــق ش ــکل داره  یب بایتقر میریمامانو در نظر نگ یعاش مش

 ...کنهیازدواج م
با رضـــاصــورتم گرف یراســتم رو جلو دســـت به ناخن هام  ینگاه تیتم و

بار رو ند  نداختم... چ بل از  یا که آرامش ق دســتم فوت کردم و گفتم:فعال 
 ...ادیم شیپ یچ مینیطوفانه... مامان آتش بس اعالم کرده انگار... تا بب

ه کارشون ب یفکر نکنم مامان کار گهی: ددیبه گوشم رس ریبا تاخ سایپر یصدا
شه... هرکار شته با ستش بر م یدا ستگار دیبا ومدویکه از د انجام  یقبل از خوا

 ...نییپا ادیب طونی... به مامان بگو از خر شکننیفردا دارن عقد م گهی... ددادیم
: بابا من مدیراستمو از مبل باال کش یتلفن رو با شونه م نگه داشتم و پا یگوش
ه اومده بود ک دایآ روزیکو گوش شنوا... د ی... ولگمیبهش م نویصد بار ا یروز
سم...  یبرا دیبرن خر انیبا پو نجایاز ا شک رفتار کرد  یعنیمرا مامان انقدر خ

 ...خوردیحرص م طهم فق انی... پودمیکه من به جاش خجالت کش
... دمیانگشــت شــســت پام کشــ یالک قرمزم رو باز کردم و قلم موشــو رو در
کنه  دایبره دختر بهتر پ تونســتیهم نم انیگفت:حاال پو یقیبا نفس عم ســایپر

 !م؟یکه انقدر جنگ اعصاب نداشته باش
 ...!رهیگیسخت م یادی... مامان زهیدختر خوب دای_بابا آ

 _حاال خوشگلم هست؟!
 هم داره... یبانمکه... صورت ناز یکه نداره... ول یآنچنان ییبای_ز
 دم...چپمو باال آور یگذاشتم و پا نییراستمو پا یو منم پا دیکش یهوم سایپر
 !؟یبکن یتونیم یکار هی ای... پرگمیم-
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 !کار؟ی_چ
 ...نمیمحضر؟! دوس دارم مراسمو بب یفردا با خودت ببر یتونی_لپ تاپتو م

 ...فرستمیبعدا برات م لمشویبابا... ف الیخ ی_ب
نه م  امیخودم م گهیدوازده روزد -ده  هی لمشــوی... فنمیبب میم*س*تق خوامی_

 ...!نمیبیم
 حواس گفتم: هان... باشه...! یب

 !!!؟؟؟؟یگفتــــ یگفتم: چ غیو با ج ومدیاز اون طرف خط ن ییصدا
ش دیفقط خند سایپر تلفن رو که به خاطر عرق کردن گوشم  یو منم با هول گو

باعث شد در الک  نیرو گرفتم و هم خوردیگوش و شونه م سر م نیداشت از ب
 کوچولو از تشک کرم رنگ مبلو قرمز کنه... هیو  وفتهیمبل ب یاز دستم رو

 کیکوچ یاون لکه  یو گفتم: خاک بر ســرم... و با انگشــتم رو دمیکشــ ینیه
ش شد هدمیقرمز ک س چ،ی... لکه که پاک ن سط  و شد و  از  یتر عیتازه پخش 

 کرد... یتشک مبلو رنگ
دا نکشتت م: خدو تا پام افتاده بود برداشت نیتلفن رو که ب یو گوش دمیکش یآه
 ...!سایپر

 شد؟! یو گفت: چـــــ دیغش خند غش
 ...کنهیشد... مامان پوست از سرم م ی_مبل الک

 مگه؟؟!! یزدیالک م ی_داشت
 !؟یگفت یتو االن چ یشدم: راست خیدفعه مثل فنر سر جام س هیکردم و  یهوم

 !؟یزدیالک م یداشت دمی_پرس
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 ...یگفت یگفتم: نه... قبلش چ جانیه با
 ...دمینگفتم... فقط خند یزی_چ

 ...ــــســــــــااایگفتم: پر غیحرص و ج با
ـم؟؟!! ه ـ ـ ـ ـون ـ ـ ـ  لمیف امیم گهی... گفتم تا ده دوازده روز دزمیعز یچی_ج

 ...نمیبیم انویپو
 بهت گفتم: دروووووووغ...! با

 !ه؟ی_دروغم چ
 !!یگردیبرنم گهیحداقل تا سه ماه د ی_تو که گفت

تموم شـــد... حاال اگه  کردمیکه فکرشــو م یزی_خب کارام زودتر از اون چ
 بمونم...! نجایسه ماه اضافه تر ا تونمیمن م یناراحت

 ! من فقط شوکه شدم...!وونه؟یتو د یگیم ی_واه... چ
شمو پر کرد: قربونت برم خواهرم... فقط به مامان  حشیمل یخنده  یصدا گو

 کنم...! زشونیپراسور خومینگو... م یزیچ نایا
شه ا با صدا یذوق با س ومدیم نییکه پله ها رو پا ییپا یگفتم و  شت  ر به از پ

 ...دیگوشم رس
شه ا با صدا یذوق با س ومدیم نییکه پله ها رو پا ییپا یگفتم و  شت  ر به از پ

 ...دیگوشم رس
ـیزمزمه کردم: وو یهول تو گوش با ـ ـ ـ  هی... مامان اومد... من برم سایپر یـ

ن به وسـط سـال نیمنو هم نتشیلکه هه بکنم که اگه مامان بب نیبه حال ا یفکر
 ... فعال خدافظ...کشهیم بیصل
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ماسو و ت دمیرو شن سای"خ" خداحافِظ پر یفقط صدا ،یا هیدو ثان ریتاخ هیبا  و
 قطع کردم...

ها انداختم و لک شــدن لباســم رو به جون  یکیجا همون نزد هیرو  یگوشــ
 قرمز رنگ نشستم... یاون لکه  یرو قایو دق دمیخر

 !م؟زنیساعته دارم صدات م شیتو ش ییو گفت: کجا ستادیرو به روم ا مامان
 ...دمی... نشنزدمیحرف م سایدهنمو قورت دادم و گفتم: داشتم با پر آب

شو گرد کرد: از  مامان شمها شت شیپ ی قهیچهل دق کیچ  سایبا پر یتا االن دا
 !؟یزدیحرف م

 خــو؟؟!! هیچ هی_آره... م
چه  نیکرد و گفت: هزار بار بهت گفتم در حد سنت رفتار کن... ا یاخم مامان

 طرز حرف زدنه؟؟؟
نارضـــا یپوف یکالفگ با با  مان  ما گاه یتیکردم و  کام  ین ندو بســـاط ال به ب

 ...!!یکنیم فیمبال رو کث یزنیالک زدنه آخه؟؟!! م یجا نجایانداخت: ا
 و آهسته گفتم: حواسم هست... دمیگز لبمو
 چقدر هم که حواسم بود... واقعا

 شیکه شــ نیبگ نیخواســتیرو م نایدادم و گفتم: هم یتکوِن محســوســ ســرمو
 !!ن؟؟یزدیساعت صدام م

مان چهین هی ما به  یاخم م مل قرمز رنگ یبهم کرد و جع که تقر یمخ  بایرو 
 یکادو یخوبه؟ برا نیا نیبب ایکف دســت بود، به شــمتم گرفت: ب هی یاندازه 

 سر عقد؟؟!!
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 یپروانه  یطال سیســرو هیرو از دســت مامان گرفتم و بازش کردم...  جعبه
 بود... فیظر

شواره ش  مامان ستبندش از طرف تو... گردنبند و گو ست و گفت: د ش کنارم ن
 هم از طرف من وبابات... چطوره؟؟!!

با تّق  در با ا یجعبه رو  مامان  لک زدم:  به کجا  یخوایکارات م نیبســتم و پ
 !؟یبرس

زرد... دوس نداره...  ی... طالـــــــــدایبا اخم نگاهم کرد و ادامه دادم: آ مامان
 صد بار... نیا

 دوست یچ دایآ دمیجعبه رو از دستم گرفت و گفت: اوال من ازت نپرس مامان
 زرد هم توش یکم طال هی... فقط دهیطال سف نیا ایدوست نداره... ثان یداره چ

 ...کننیطرف که نم قینگاه به عال دنیم هیهد یکار شده... ثالثا وقت
ـن... وقت شمرده ـ ـ ... هگید ادینم ادیخوشش ن یزیچ هیاز  یکی یگفتم: مادر م

هم  دایکه... آ کنهینم یذره اش باشـــه، چه صـــد خروارش... فرق هیحاال چه 
ست نداره... مامان آ یطال ست م دایزرد دو  یزن عقد شهی... مشهیفردا عرو

سرت... م ضو ا شهیپ سر کن دیبا ینخوا یخانواده... بخوا نیع ا ... بیباهاش 
 نیو دســت از ا ایهم اونو و هم پســرتو... ب یدیرفتارات هم خودتو آزار م نیا

 رفتار هات بردار...!
الف  هیمونده بود تو  نمی... فقط همنیاز جاش بلند شو گفت: آفر یعصب مامان
کنه که کدوم کارم درســته و  حتیم بزرگش کردم منو نصــکه من خود یبچه ا

 غلط... یکیکدوم 
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صدا یپوف شک پو فونیآ نگید نگید یکردم و  شد... بدون  ود که آز ب انیبلند 
 برگشته بود... دایقبل از عقدش با آ دیخر نیآخر

 زن داداشت...! نیزد و گفت: چه حالل زاده هم هست ا یپوزخند مامان
ــدم و گفتم: مامان جان... به زور نم به ــد باز کردن در از جام بلند ش ــهیقص  ش

س شت... من  یک ست دا رو  دایآ میتو رو مجبور کن میتونیهم نم انیپو ایرو دو
ش شته با ست دا شا همه چیدو حفظ  یرو تو دلت نگه دار... برا ی... اما خواه
 نظر کن... دیکم تو رفتارت تجد هیظاهر هم که شده 

 انداختم و دکمه شو فشردم... فونیآ توریبه مان ینگاه
سته ها انیبعد، پو ی قهیدق میو ن کی سالمم رو با دیخر یبا ب  روبه روم بود... 

 ...دایجواب داد و وارد خونه شد... پشت سرش هم آ دهیبر ینفس
شون راه افتادم... پو یورود در سر شت  ستم و پ ضور  ان،یرو ب متعجب از ح

 وقت روز سالم کرد... نیخونه، اونم ا یمامان تو
ــو داد و برا مامان ــته  نیاول یجوابش ــالِم آهس بدوِن اخم جواب  دارویآ یبار س

 ...!نیسالم... خسته نباش کیداد: عل
که به  ییحرفا نکهیکرد... ابروهامو باال انداختم.... مثل ا یلب تشــکر ریز دایآ

 نبود... جهینت یهم ب ادیمامان زدم ز
 !کنه؟یم کاریآروم گفت: مامان خونه چ انیبه آشپزخونه رفت و پو مامان
 ... امروز نرفت شرکت...دونمیهامو باال انداختم: نم شونه

مان راه رفت یهوم انیپو ما عت رو مخ  ند ســـا فت: چ نده گ با خ که  یکرد و 
 کرده؟؟!! رییتغ نهمهیرفتارش ا
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 !!نهمه؟؟یتعجب فتم: ا با
 ...!هیخودش ُکـّلـ نمیچشم چرخوند: به هر حال هم یهاشو تو کاسه  مردمک

 بود جا به جا کنه... دهیرو که خر یلیرفت تا وسا انیزدم و پو یلبخند
ستو رو وارد شدم... مامان ظرف ما شپزخونه  شت و گفت: ب یآ  نیا ایکانتر گذا

 ماست رنده کن..! یهارو تو اریخ
 !؟مونهی: ناهار مدینشستم... مامان اروم پرس یصندل یچاقو برداشتم و رو هی

 ...دونمیهارو زدم و گفتم: نم اریو ته خ سر
سرمو باال گرفتم و گفتم: چ مامان شو فوت کرد...  س  نقدریمامان... چرا ا هینف

 !؟یشونیپ
به من انداخت  یوارد آشپزخونه شد... نگاه دایحرف سرشو تکون داد و آ بدون

 .... مامان؟!نیخوایو رو به مامان گفت:کمک نم
ــت مامان از حرکت ا هی یبرا ــتادیلحظه دس زود کار خرد کردن  یلی... اما خس

 ساالد رو از سر گرفت و آروم گفت: نه... یکاهو ها برا
 یا مسخره نیباال رفت و عرق پشت لبشو پاک کرد... چه جو سنگ دایآ دست

ساالد رها کرد و رو به آ یبود... مامان چاقو رو تو صل تو  دایظرف  که م*س*تا
 !!؟؟ینیشیبود گفت: نم ستادهیدرگاه آشپز خونه ا

 من و مامان نشست.... نیب یصندل یزد و از خدا خوسته رو یلبخند دایآ
 نی... اومدیم نییزدم... خب... مامان داشت از موضعش پا یلبخند ریبه ز سر

 ریاثکالم ت نیرسوندم.... من به ا انیبه پا تیرو هم با موفق زیصل  آم اتیعمل
 ...کنمیگذار خودم افتخار م

 رو با خودم باال کشوندم... دایجام بلند شدم و نگاه آ از
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قاب محتو با نده بشــ مک  اریخ یخ به ســمتش هول دادم و گفتم: ک هارو 
ستیم ساب ا یفعال عل ای... ب ؟؟یبکن یخو ست بکن تا برم ب رو نایالح رات پو

 کنم... دایکار پ
ــمهاش التماس م نگران که همونجا کنارش بمونم... با  کردینگاهم کرد... چش

 شونه شو فشردم و از کنارش گذشتم... یلبخند دلگرم کننده ا
 کوش؟؟!! دای: آدیاومد و پرس نییاز پله ها پا یبا لباس راحت انیپو
 سر به آشپزخونه اشاره کردم: با مامان تو آشپزخونَه ن... با
 بابا... ! یکرد و گفت: ا یپوِف کالفه ا انیپو
شو گرفتم و گفتم: وا و شپزخونه بره که بازو ست به آ ... نرو بذار انیپو ستایخوا

 حرف بزنن...
 س... هیو کنا شی... مامان از هر ده کلمه حرفش، نه تاش نایپر ی_چه حرف

شوب ش ازو شپزخونه دورش کردم: ن دمیک  ینطوری... امروز اانیپو ستیو آز آ
 کم تنها باشن با هم حرف بزنن...! هی... بذار ادی... مامان داره کوتاه مستین

 گفت: آره؟؟!! یزد و با خوشحال یچشمهاش برق انیپو
 پلک زدم: آره...!!! یو به آروم دمیبه روش پاش یلبخند

ردم... پاشنه بلندمو در آو یکفشا یولو شدم و با بد بخت یمبل یرو یخستگ با
 تنم افتاد و سرمو باال گرفتم... یرو یا هیسا
ــو ع افهیکه ق انیپو دنید با ــرک مظلوم  یگربه  نهویش چکمه پوش تو کارتون ش

با حرص گفتم: پو مه حرف کل هیبه قران  انیکرده بود، کفشــمو باال گرفتم و 
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ملت از شــرت خالص  هیتو ســرت که  کوبونمیم یکفشــم طور نیبا هم یبزن
 کارت...! یبشن... برو پ

 !!ستم؟؟یشدم: مگه با تو ن زیخ میزد و ن یلبخنذ
کج کرد... نفســمو با حرص فوت کردم... آروم گفت:  تیبا مظلوم گردنشــو

 !!؟؟یخواهر
 زده گفتم: تو عقل تو کله ت هست؟؟!! حرص

 !!ه؟؟ی: چدمیغر تینبز بهم زل زد... با عصبا نهویع فقط
 ...!یزمیشل شد: عز ششین

ــامو ــدم... ع کفش اردک دنبالم راه افتاد و گفت:  نیکنار مبل انداختم و بلند ش
 !!؟؟یبه مامان بگ یریم یدار

 از دستت خالص شم؟؟!! تونمیهم م یا گهی_مگه جور د
: ش چسبوندم حفظ فاصله به س*ی*ن*ه یسمتم هجوم آورد که دستمو برا به

 ذره آدم باش فقط...! هینشو حاال...  یاحساسات
صحبت با غزاله بود  دیُمنُگال تو روم خند مثل و منم به طرف مامان که در حال 

 رفتم...
االن که جشن جشن مختصرمون  نیتا هم میکه از محضر برگشته بود یموقع از

شده بود پو س انیتموم  سب یمثل آدامس خر س مگ نیع زیر هیبود و  دهیبهم چ
 شیبو پش دایکه به مامان بگم با غزاله صحبت کنه تا آ کردیکنار گوشم وز وز م

 ما بمونه...
از غزاله به مامان گفتم:  یمامان گذاشــتم و با عذر خواه یبازو یرو دســتمو

 !؟یایلحظه م هیمامان 
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 شده؟! یاز غزاله جدا شد و گفت: چ مامان
 شبو بمونه... دایآ گهیم انیکردم و گفتم: پو یپوف

 تفاوت گفت: خب بمونه... یب مامان
 !؟یگیبه غزاله م یعنی_ 

 بگم؟! ی_چ
 ...!گهیبمونه د دایکه آ نی_هم
رو  دایآ یاجازه  دهیســرخود انجام م ویکه هر کار انیمن بگم؟! پو یچ ی_برا

 ...رهیهم خودش بگ
کهیبدون ا و فه ا ن ـــد... پوِف کال بده ازم دور ش به من  لت حرف زدن   یمه

 بکشم... دیهم من با انویمامان و پو ی... جوِر لج و لجبازدمیکش
فا به پو یحر مانو  حاال من چ انیما قل کردم و در جواِب  کنِمش،  کاریمنت

 گفتم... یدونمینم
ها  یودز نیابه  نکهیوفرزاد و فرزن خان بحثشــون گل انداخته بود و مثل ا بابا

 قصد رفتن نداشتن...
زده... منم اون وسط نشسته بودم مثل  بشونیکجا غ دایهم معلوم نبود با آ انیپو

 ...کردمینگاه م هیبدبختا به ِهر و ِکر بق
ــرگرم م حداقل ــدمیکاش فرناز بود با اون س ــاعت از  هیاونم هنوز  ی... ولش س

 شرو  مجلس نگذشته بود که خوابش برد...
 و از جام بلند شدم تا به اتاقم برم... ساعت دوازده شب بود... دمیشک یآه
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ستم و به چهره  یعوض کردم ... رو شرتیو ت نیج هیبا  راهنمویپ ش  یتختم ن
ست خنک و لط شت پو شو  فیغرِق خواب فرناز زل زدم... با نوک انگ صورت

 لمس کردم و لبخند زدم...
 هم بد نبود... ادیبرادر هم سن و سال فرناز ز ایخواهر  هی داشتن

 ...دییبه در خورد... نگااهمو از صورت فرناز گرفتم و گفتم: بفرما یا تقه
 تو چهارچوب در ظاهر شد... فرزاد

 ...دییبه در خورد... نگاهمو از صورت فرناز گرفتم و گفتم: بفرما یا تقه
 تو چهارچوب در ظاهر شد... فرزاد

 تو...! ایزدم و گفتم: ب یلبخند
 ...ومدمیهم م یگفت یشد و درو کامل باز گذاشت: نم وارد

ـــت عارف رو ینازک کردم و فرزاد ب یچشــم پش ندل یت  رمیتحر زیم یصــ
 نشست... البته برعکس...

 ...یدار یدور تا دور اتاقم چرخوند و گفت: اتاق قشنگ نگاهشو
 از خودمونه... یم گفتم: قشنگ شهیکردم و به عادت هم یهوم

صورتم ثابت موند و ابرو هاشو باال انداخت: اعتماد به نفس ــتم  یرو نگاهش
 باالس...

 ...!دونمیشدم: م لیگاه تنم کردم و به عقب متما هیاز پشت تک دستامو
 ...یباحال یلیو گفت: بابا تو خ دیخند یبلند یصدا با

.. بچه .ـــسیو گفتم: هـــ خوره بود انداختم یفیبه فرناز که تکون خف ینگاه
 ...شهیم داریب

 !؟یگذاشت و گفت: بچه هارو دوس دار یصندل یپشت یشو رو چونه
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 _ همه شونو نه...
 _ پس فرناز استثناست...

ــ ــاب خوردُکَنن که دلت م یاز بچه ها به قدر ی_ اوهوم... بعض در  خوادیاعص
 ...شونیحد مرگ بزن

 _ چه خشن...
 حرف شونه هامو باال انداختم... یکردم و ب نگاهش

 !؟یدار یعصب ِک یکرد و گفت: تو ت زیر چشمهاشو
 !؟یکردم: چ اخم

 _ خب... آخه از هر پنج تا حرکتت، دو تاش شونه باال انداختنه...
 مزه... ی_ ب

 گفتم... ی_ من جد
 یاز همون بچه ها یکینگرفتم... چون ممکن بود به ســرنوشــت  ی_ منم جد

 ...یهعصاب خرد کن دچار بش
 !؟یدر حد مرگ کتکم بزن یعنیخنده گفت:  با

 هامو باال انداختم: احتمااًل...! شونه
شت سمتم گرفت و با ه انگ شو به  شاره   نیبازم ا یدی! د؟یدیگفت: د جانیا

 ...یدار یعصب کیباور کن تو ت ای! پر؟یحرکتت رو تکرار کرد
 ندارم....... رمیزده گفتم: نخ حرص

 ...ی_ چرا دار
 _ ندارم...
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 ....یدار یعصب کیتو ت گمیپزشک بهت م هی_ من به عنوان 
ت به شناسمیبهتر م یخودمو از هر کس یانسان که حالت ها هی_ منم به عنوان 

 ندارم...! گمیم
ـتیبینفر که از روبه رو م هی ی... ولیخودت متوجه نباش دی_ شا ـِت کامال  نویا َن

 ...شهیمتوجه م
 ...شدیبود... صداها تو سرم تکرار م ینگاهش کردم... جمله ش تکرار مات
صاب دار ای" پر شکل اع شک برات وقت  هیاز  یخوای... میجان... تو م روانپز
قدام نکن نی! هوم؟! ببرم؟یبگ به موقع ا گه  پذ میا نا قات جبران  فا نه ات  یریممک

کثر که ا فهمهی... اما طرف مقابلت خوب میســتی... تو خودت متوجه نوفتهیب
! باشه خوشگلم؟روانپزشک خوب... باشه  هی شیپ برمتی... مهیحرکاتت عصب

 من؟!" زیعز
 یگفتم: خـفــه شـــو...مــن عــصـبــ غیگوشام فشردم و با ج یرو دستامو

 ...!ــسـتـــمینـ
 !ا؟ی: پردیبه گوشم رس یکترینزد یبهت زده ش از فاصله  یصدا
شونه مو لمس کرد... تو نیب لبمو ستش  شار دادم... د  ریعمل غ هی یدندونام ف
 گوشام بود... ی... دستام هنوز رودمیخودمو کنار کش یاراد

 بهم وقت بده... هیته چاه گفتم: چند ثان از
اهم اول نگ یآوردم... تو وهله  نییو دستامو پا دمیپر استرسش رو شن ی باشه

 ...کردیتخت نشسته بود و نگاهم م یبه فرناز افتاد که با ترس رو
 فرزاد زوم کردم... م*س*تاصل گفت: چت شد؟! یو رو دمیباالتر کش نگاهمو
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شق با ست به  شار آوردم:بب قهیکف د صب ی... من در حالت عادنیهام ف  ینه ع
ه بودن بچســبونه، اونوقته ک یبهم انگ عصــب یکیاگه  یدارم... ول کیام... نه ت
 ... هم ناراحت...!شمیم یهم عصب

ستمی_ خب... خب من فقط م صد اذ خوا سرت بذارم... ق کردنتو  تیسر به 
 نداشتم...!

 وقت سر به سر من نذار...! چیمورد... ه هی نیا ی_ لطفا... تو
ضا هیکه با  انگار شه،با تعجب نگاهم کرد و با ییموجود ف شده با ه شروبه رو 

 گفت... یا
 یدرشــتش بهم زل زده بود... لبخند یبه فرناز دوختم که با چشــمها نگاهمو

 !؟یزد غی: چرا جدیزدم... اروم پرس یزورک
ــت نگاه ــلمو به فرزاد دوختم.... دس ــ یبه موها یم*س*تاص : گفت دیفرناز کش

 ...میکردیم یباز میخب... ما داشت
 !؟یچشمهاشو گرد کرد: گازش گرفت فرناز
 !؟یبه خنده افتاد: چ فرزاد
 شهیهم گفت: تو نشیریش یدستاشو تو هوا تکون داد و با لحن بچه گانه  فرناز

گاز م که من جیریگیمنو  عد  مان م زنمیم غی... ب ما  یباز میداشــت یگیبه 
 ...!میکردیم

صم یرو یلبخند ست از  ش شونیمیلبم ن  ی... و فرزاد... انگار دلش بدجورت
حرکت ب*غ*لش زد  هیضعف رفت که با  نشیریش یخواهر کوچولو نیا یبرا

 دندوناش گرفت... نیب شویتپِل صورت یو گونه 



 185 گذشته ام مپرسدرباره 

اون دردم گرفت... فرزاد دماغشــو به دماغ فرناز  یو من جا دیکشــ یغیج فرناز
 ...میکنیم یباز میگفت: دار یو با بدجنس دیمال

ــمیپ قهیتوجه به حال و روز چند دق ی... بنباریا  هی ... و دلمدمیاز ته دل خند ،ش
ست... فرزاد چه لذت بزرگ یصورت یگاز آبدار از گونه  ربه رو تج یفرنازو خوا

 واقعا... کردیم
 به در خورد و نگاه هر سه نفرمون رو به سمت در کشوند... یا تقه

 ...میریم میزد و گفت: دار یلبخند غزاله
شدم و غزاله نگاه از  دهیرپ نییبه فرناز انداخت که از آغوش فرزاد پا یجا بلند 

 ...بردیبود و به سمتش هجوم م
غزاله حلقه کرد و صــورتشــو به دامنش فشــرد:  یدســتاشــو دور پاها فرناز

 مــــامــــان... فرزاد گازم گرفت...
 با حرص نگاِه فرزاد کرد: فــــــرزاد... غزاله
 گفت... یتفاوت ینسرد و بابروهاشو باال انداخت و هوِم خو فرزاد
 و کبود کرده بس که اهیو رو به من گفت: تموم تن بچه رو ســ دیکشــ یآه غزاله

 ...رهیگیگازش م
 مامان... کجاتو گاز نمتیزدم و غزاله سر فرنازو از دامنش جدا کرد: بب یلبخند

 گرفت؟!
از اتو گمامان... کج نمتیزدم و غزاله سر فرنازو از دامنش جدا کرد: بب یلبخند

 گرفت؟!
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گونه ش  یفرزاد که رو یرد دندونا دنیفرناز برد و با د یچونه  ریز دســتشــو
 یورنطیردش ا ریجاشو گاز بگ هیو گفت: خب حداقل  دیکش ینیمونده بود، ه

 نمونه... َاه...!
 ایرو به فرزاد گفت: ب رفتیم رونیکه از اتاق ب ینیدســـت فرنازو گرفت و ح و
 ...!میریم می... دارنییپا

ــکلک فرزاد ــت ش ــدن غزاله از  یبرا یاز پش غزاله در آورد و به محض خارج ش
 لب گفت: غرغرو... ریز دمونید یمحدوده 

گاز  ینطوریخب... بچه رو ا گهیادب... راســـت م یچش غره گفتم: ِا... ب با
 ...!مونهیردش م یریگیم

 ...!دهیم یچه حال یدونی_آخه تو که نم
 ...میرفت نییپا یو با هم به طبقه  دیو خند دمیخند

شده آ انیپو زونیآو یلب و لوچه  از شخص بود که موفق ن رو نگه داره...  دایم
 ش شده بود ناله... افهیق

برن دنبال  گهیهنوز مهر عقدشون خشک نشده د دهیم ی... چه معنبــهـتــــر
 ... واال...یخاک بر سر یکارا

به کار بگ گهیبار د هی کردیبا نگاهش التماســم م انیپو منم  و رمیمخ مامانو 
 ...کردمیم ریچپ س یعل یرسما تو کوچه 

فت: پو فرزاد ـــده... چ یوونیچه ح انیآروم گ  ینطوریکه داره ا خوادیم یش
 !کنه؟ینگات م

 من خارجه... یکه انجام دادنش از عهده  خوادیم یزیچ هیبابا...  یچی_ ه
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خب گفتنش آماده  نیخان که بلند گفت: خــــــب... و انگار ا نیفرز یصدا با
مت بود، فرزاد پوف ایرفتن  یشـــدن برا ب یبه قول خودشــون رفع زح ا کرد و 

تا  حاال  عت د هیخودش غر زد:  جاش تکون  گهیم یه گهیســـا ما از  خب ا
 ...خورهینم

چه  نیا .تو.. یادب یزدم و با اخم رو به فرزاد گفتم: چه ب یپوســت ریلبخند ز هی
 طرز حرف زدن راجع به بزرگترته؟!

ست م شمار بب نی... از همگمی_ به جان خودم را بابام چند تا خب تا  نیاالن ب
 ...گهیدم رفتن م

شونه  یسر سف تکون دادم و نگاهمو گرفتم... فرناز به طرفم دو یبه ن و  دیتا
 خودشو به پام چسبوند... بچه خوابشو زده سر حال شده...

 یشونه هاش گذاشتم و سرشو باال گرفت... با انگشت اشاره رو یرو دستامو
... هــه... چه کردیم ییفرزاد روش خونما ی... هنوز رد دندونادمیگونه ش کش

 داره ... یمرتب یدندونا
 نمیبب جانیا ایفرناز گذاشت و گفت: ب یشونه  یدستشو کنار دست من رو فرزاد

 کلوچه...
 اد کرد و زبونشو براش در آورد...با اخم نگاِه فرز فرناز
 چشمهاشو گرد کرد و با بهت گفت: فـــرنـــــاز؟؟؟!!! فرزاد
 سرشو به کمرم چسبوند و آروم گفت: باهات قهرم...! فرناز

 فرزاد خان... ریبگ لیجـــــانم... تحو ی: ادمیصدا خند با
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ن برا م دهیتو رو خدا بچه چهار نفرو دور و ورش د نیبا حرص گفت: بب فرزاد
نه من روزادیناز م بار ا ی... وگر ـــد  ... ادیدر نم کشیج رمیگیگاز م نویص

 عــجــبــــا...
 ...!گهید گهیهامو دو بار باال انداختم و گفتم: د ابرو

 خان بلند شد که گفت: خـــب...! نیفرز یموقع صدا همون
 : نگفتم؟؟!!دیمن خند یخنده و فرزاد هم همپا ریزدم ز بلند

سمت مت چرخ یبلند خنده م همه  یصدا با ستمو جلودینگاه ها به   ی... د
 ...دیببخش دیوقفه م به زور گفتم: ببخش یب یخنده  ونیدهنم گرفتم و م

هم  انینگاهم کرد... پو یبهم رفت و بابا با لبخند مهربون یچشــم غره ا مامان
 ...کردینم ریس ایدن نیکه کال تو ا

 صورتم فشردم و به سمت شکمم خم شدم... یدستامو رو کف
که هنوز آثار خنده توش مشــخص بود گفت: خب حاال...  ییبا صـــدا فرزاد

 ...!ـــایاونقدرا هم خنده نداشت ... پر
کامال ب ســرمو گاه و  ناخودا ند کردم و  بازوش زدم:  یاراده مشــت یبل به 

 ...!یــــریبــمــ
شو که باال انداخت... نگاهش که معن ابرو شد... خنده از رو یها لبم پر  یدار 
 ...!دیانداختم: ببخـ ... ش نییو دسِت مشت شدَه م رو پا دیکش

*** 
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خفه  غی... جدمیکوب دایآ یو با حرص پس کله  ختمیدستم ر یقدرتمو تو تمام
ـ: چه مرگته دیگرد شده به سمتم چرخ یو با چشمها دیکش یا ـ ـ ا ... چریروان
 !؟یزنیم

ــا یرو دندونامو ــاعته منو ادمییهم س اونور  نوریا یه یعالف کرد نجای: دو س
 ...رمیمیم ی! دارم از خستگ؟یکه چ یریم
شرمندگ دایآ سر و کله زدنا لوفریو رو به ن دیلب گز یبا  شاهد  ما  یکه با خنده 

الماس...  ی... پس قرارمون شـــد ســـاعت چهار، ورودلویبود گفت: خب ن
 باشه؟!

ــر لوفرین ــر یس ــتماین ایگفتم: من بازار ب عیتکون داد و من س فته ... از االن گس
 باشم...

 ...یبزن رشیز یتونینم گهی... دی... تو به من قول دادی_غلط کرد
... االن ســاعت میکه راس دوازده خونه باشــ یبود؟ مال وقت ی_ قول من مال ک

ــم خونه... ک یچنده؟! دو... من ک ــرس  یبرس ــدقه س ــتراحت کنم... از ص اس
 نهارم نخوردم... یجابعال

... یایب دی... باستیشونه هاشو باال انداخت: به من مربوط ن یبا خونسرد دایآ
 ...هیمجبور

نهیم یک نمیبب امیخب... اصــن من نم لهی_ ِا ؟! خ نه... ن تو  رلوفیمجبورم ک
 خدافظ...

 و به طرف پله ها راه افتادم... دمیراهمو کش و
کرد... خودشو به من رسوند و از پشت آرنجمو  یخدافظ لوفریبا عجله از ن دایآ

 واسه من...! کنهیم یگرفت: اوووه... چه ناز
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 ...اوردمیم دینبا گهیکه اسمتم د کردمی_ اگر ناز م
 به جانب گفت: چرا اونوقت؟! حق

 یجور هی دی... به خاطر اون؟! خب باکردم که تند گفت: هان زیر چشــمهامو
 ...گهید کردمیجا م میخودمو تو دل مادر شوهر

 !؟ینی_ با خبر چ
 نکردم... فقط خبر اومدن دخترشو بهش دادم... ینی_ من خبر چ

خودم خبر اومدن  خواســتمیاگه م 1چالغم؟ ای_ د آخه مگه من خودم اللم 
ستیم سای... پردادمیرو بهش م سایپر سورپرا نایمامان ا خوا نم کنه... م زیرو 

اپلوس و چ نیریانقدر خود ش کردمیکه بهت گفتم... فکر نم یفکر کردم تو آدم
 ...یباش

 اســی! گفتم تموم شــد... پر؟ی.. حاال که چیزده گفت: چاپلوس خودت حرص
 !؟یکن کاریچ یخوای... حاال مادیهم فردا م

رم... نذا ونیرو با تو در م یحرف چیه گهید مونهیم ادمی... فقط کنمینم ی_ کار
 تولد بخر...! هیهد انیپو یبرو برا یی... خودت تنهاامیباهات بازارم نم

 _ به درک...
 _ به درک که به درک... من رفتم خدافظ...

 ...ـــای: پردیو نال دیکوب نیراستشو به زم یپا
 _ هان؟!

 ...گهینکن د تی_ اذ
 به درک؟! ی_ مگه نگفت
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 !؟یط کردم... خوب شد؟! آخه آدم انقدر عقده ا_ غل
سر ابروهامو ش عیباال انداختم که  ش دیگفت: ببخ ش میبر ای... بدیببخ  مونیتا پ

 ...ینشد
 ...دیدستمو گرفت و دنبال خودش کش و

 !؟یریم یداشتم و گفتم: باز کجا دار نگهش
 ...رمی_ برم به عمو خبر بدم امروز خونه نم

ــب کالفه ــتمو رو یو عص ــونیپ یدس ــتم و نال میش ... ادی... آدایآ ی: وادمیگذاش
 ...ـــــــدایآ

 ...!نمیبب فتی... غرغرو... راه بدای_ اه... مرگ و آ
 ...میشد تیریکردم و دنبالش راه افتادم... وارد اتاق مد یپوف

 نیو حرصــمو در آورد... ا دیمانتوم لرز بیج یبار تو نیهزارم یبرا میگوشــ
 َنَفسم امروز ما رو اسکل کرده ها...

 !ه؟یگفت: ک یبا کنجکاو دایدر آوردم و آ بمیاز ج مویگوش
 لب زدم: نفسه... یآروم به

 !زنه؟یبار بهت زنگ م هیساعت  می_ چه خبره امروز هر ن
 گفت: دکتر تو اتاقشونن؟! یمنتظر جواب من باشه رو به منش مکهیبدون ا و
تا  گهید گاه نکردم  به گوشــم  یداد... گوشــ یچه جواب یبفهمم منشــن رو 

گه دم دســتم بود خدا ا به  با حرص گفتم: نفس  ندم و  نده ت  یچســبو ز
 ... معلوم هست امروز چته؟!ذاشتمینم
 ...!!!ــــای: پردینال
 شــــده؟! یاتاق رفتم: چـــــ یفاصله گرفتم و به گوشه  یمنش زیم از
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شو با شن... از ایپر نیگفت: بب شیت  یفت... به خدا چون خودت گریبگ دهیمن ن
 ...گمایشد بهم بگو دارم بهت م یهر خبر

سترس م کم شتم ا ستمو به پگرفتمیکم دا سوندم و نگران گ میشونی... د فتم: ر
 شده؟! شیطور ی...کسیکنینگرانم م یدار

 نشده... شیطور ی_ نه نه... کس
 نفس گرفت و ادامه داد: بهروز برگشته... هی

 رو سرم خراب شد... ایدن
 ...ستادیلحظه زمان وا هی یبرا

 ...دمیشنیم ونیدر م یکی... جمالتش رو زدیهنوز داشت حرف م نفس
صال بهش فکر نکن... ه نی... ببای_ پر فتم که ... من گفتادهین یاتفاق مهم چیا

! ... ؟یشــنوی! صــدامو ما؟ی... پریشــوکه نشــ یاگه باهاش رو به رو شــد
 ...ایخدا مرگم بده... پر الــــــو...

ضوح حس م لرزش ستم  کشیتمی... حرکت رکردمیزانو هامو به و رو... کف د
رخورد ب نیبه زم یبد یخورد و با صدا زیاز دستم ل میبود... گوش سیخ ِس یخ

 زیمخین یکه با نگران دمشیســرشــو باال آورد... د یناگهان یکرد... خانم منشــ
 شد...

صب ... لرزش زانودمیگز لبمو  یحفظ تعادلم به گلدون یکرده بود...برا میهام ع
قرار داشت چنگ انداختم... حاال لرزش دستامم اضافه  واریسه کنج د یکه تو

 شده بود...
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ش غیافتادن گلدون با ج بیمه یصدا ش هیشد... با  یکی یمن و قدم بلند خود
 یکرد... به طور وحشــتناک یریبهم رســوند و با گرفتن بازوم از افتادنم جلوگ

 داشتم... ینیاحساس سنگ
 خان با ضرب باز شد... نینشوند و در اتاق فرز یمبل یرو منو

 تو؟؟؟!!! یشد یو به سمتم هجوم آورد: چ دیکش ینیه دایآ
صدا هیبه عقب تک نمویسنگ سر ستپاچه  حاتیتوض یدادم...  ش ید  یتو یمن

 ...شدیسرم اکو وار تکرار م
 ...!!زدنیشد... داشتن با تلفن حرف م یچ دمین نفهم_ مـ... م

سوند و با ج دایآ ستم ر شو به د ست سرم... تو چرا  یخفه ا خید گفت: خاک بر 
 !؟یخی نقدریا

شدم... چشمهامو بستم و چند  رهیاشک به صورت نگرانش خ یپشت پرده  از
که به  بود ظیغل نیریش عیما هیلب هام قرار گرفت  نیب یلحظه بعد جسم سرد

 ...شدیم ریحلقم سراز
بهت گفت؟!... چشــمهامو باز  ی: نفس چ دیپرســیکه ازم م دایآ یصـــدا با

 کردم...
 دو پاش نشست... یرو کنار زد و رو به روم، رو دایخان آ نیفرز

بد یجان... چ ایگفت: پر متیمال با فاق  با؟! ات با تاده؟! کســ یشـــده   یاف
 شده؟! شیطور

 نه تکون دادم... یبه نشونه  یمهار کردم و تنها سر یبه سخت بغضمو
 گلو به گوشم از شدت بغض سوخت... راه
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ده دقمون ش یبابا خب بگو چ یدستشو به کمرش زد و گفت: ا یبا کالفگ دایآ
 ...پرسمیازش م زنمی... اصال بذار خودم به نفس زنگ میداد
 حلقم گفتم: نه...لب هام فاصله انداختم و خشدار، ار ته  نیزحمت ب به
ــو از رو دایآ ــفحه  ینگاهش ــ یص به من دوخت و گفتم: بهش زنگ  شیگوش

 نزن...!
 شده... یچ یگی... نه میزنیکنم؟! نه حرف م کاری_ خب تو بگو چ

 بزرگ راه نفسمو بسته بود... یتوده  هی... دمیدردناکم کش یبه گلو دستمو
بلغور  دایآ یها رو برا بغضــمو پس زدم و اون چرت و پرت یچطور دمینفهم

 نشه... چمیپاپ گهیکردم... به هر حال باعث شد د
با هم  یلیتصادف کرده... خ رستانمونیدوران دب یاز دوستا یکی_ نفس گفت 

 ....نهیهم ی... برامیبود یمیصم
 ... االن حالش چطوره؟!یگفت: آخ یبا دلسوز دایآ

 دهنمو فرو دادم: تو کماست...! آب
ش ینیه دایآ ستانه؟یخان گفت: کدوم ب نیو فرز دیک ر ازش خب هی یخوای! ممار

 !رم؟یبگ
 ...دونمیتکون دادم: نم نیبه طرف سرمو

 ...شهیکه خوب م شاالیزد و گفت: ا یخان لبخند پدرانه ا نیفرز
 پام بلند شد... یاز جلو و
 دادم و مثال لبخند زدم... هیبه لبام زاو یسخت به
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 که حالت یوقت یبرا میذاریبازار... م میریخونه... امروز نم میگفت: بر دایآ
 بهتر شد، خب؟!

 گفتم: خب... خفه
 دی... شارمیفشارتو بگ ایبه صورتم انداخت: قبل رفتن ب یقیخان نگاه دق نیفرز

 ...یداشته باش ازیبه سرم ن
شکر مو یقدرتمو تو تمام شم... که خدا رو  ق فپاهام جمع کردم تا بتونم بلند ب

 بودم...
 ...نیاالن خوبم... فقط شوکه شده بودم... هم یعنی_ من خوبم... 

 ... فشارت افتادهلرزهیپاهات داره م وونهیشد: د کمینزد دایآ
ــتمو افق چهار ــت دس ــونیپ یرو یتا انگش ــ میش رم ب خوامی: مدمیو نال دمیکش

 خونه...
 ینطوری... ارسونمتونیخان گفت: پس من م نیو فرز دیکش یپوف کالفه ا دایآ

 راحت تره... المیخ
ت مخالف یتکون دادم و ب یپاره کردن نداشــتم... ســر کهیتعارف ت ی حوصــله

 ...!یگفتم: مرس
 یکـــرد، نــه مـ ـــهیتــوان گــر یدرد هــا نـــه مــ یبـعضـــ یبــرا

 زد... ـــادیتــوان فـر
 تـــوان نـگــاه کــرد... یدرد هـــا فـقــط مــ یبـــعضــ یبــرا

 زد.. لـبــخـنــد
 صـــدا شــکـســتــــ...! یوبــ
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لند م رو ب شهیبه ش دهیکه متوقف شد، سر چسب نینا محسوس ماش یها تکون
 ایخان متوقفم کرد: پر نیفرز یرســوندم که صــدا رهیکردم و دســتمو به دســتگ

بد به دلت راه نده... ... کنمیم یریگ یبپرس من پ مارســتانویجان... اســم ب
 ...شهیکه دوستت خوب م شاالیا
س هی سبوندم و تن از پرادو یخداحافظ هیبلغور کردم و  یمر  نیرزف یتنگش چ

 ...دمیکش نییخان پا
که  مشدیادب م یب یکه خرد بود... ناراحت و آشفته که بودم... به حد اعصابم

 ار همون موقع ها بود... یکی قای... واالن هم دقومدیاز خودم بدم م
رو که به زور و با  دیکل متیشــد و با مال ادهیکرد و پ یخدافظ یهول هولک دایآ

صاب سع یاع شتم تو یخراب   یقفل جا بدم رو گرفت و درو باز کرد... پوف یدا
 شدم... اطیکردم و جلوتر ازش وارد ح

 .بود.. یگو آشفت تیهام موقع عصبان یادب یاز ب گهید ینمونه  هی نمیا و
شدن در ح یصدا سته  ش اطیب ست دهیو بعدش هم ک ش یکهایشدن ال  نیما

 اطیجونمو رو ســنگفرش ح یب یو پاها دمیآســفالت رو شــن یخان رو نیفرز
 بود؟! یانقدر طوالن شهیدر تا ساختمون هم ریحرکت دادم... مس

 باال کردیرو به ســـاختمون وصـــل م اطیکه ح ییخودمو از پله ها یبدبخت با
 تموم تنم رو لرزوند... اطیشدن در ح دهیبلند کوب یو صدا دمیکش

و که با عجله به ســمتمون  دمیرو د انیو پو دیبه عقب چرخ دایزودتر از آ ســرم
 بدم... صیتشخ تونستمیصورتش رو از همون فاصله هم م ی... سرخومدیم
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دوم ک نگران و سردر گم، عربده زد: تو معلوم هست یدایو آ جیبه مِن گ دهینرس
 !؟یدیچرا جواب نم توی! گوش؟یهست یگور

 ...هیک اداشیکامال مشخص بود که مخاطب خاص فر و
به آرامش دعوتش کرد: پو انیپو یبازو دایآ چه واشی... انیرو فشــرد و   ...

 ...نــــیهم ی... برانیاز دستش خورد زم ایپر یخبرته؟!... گوش
ـ مهیرو ن دایحرف آ انیپو هوار ـ ـ ـ از  یدونی! م؟یتموم گذاشت: تو خودت چ

 تا االن چند ابر بهت زنگ زدم؟! شیساعت پ کی
و ر شیبه عقب گذاشت و با هول گوش یچشمهاش گرد شد و از ترس قدم دایآ

 آورد... رونیپالتوش ب بیاز ج
صفحه ش رو لمس کرد و لب گز با شت  صدا دیانگ فت: رفته گ لیتحل ییو با 
 ...دمی... صداشو نشنارمیدرش ب لنتیرفته از سا ادمی

؟! اصال؟! هـــــان یبریبا خوت م یگوش یچ یبرا یکن لنتشی_ اگه قراره سا
 یرفتگ ی... گوشـیباهاش پز بد یریدسـتت بگ یداد یپول گوشـ ونیلیچند م

 ! آرررره؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!؟یکن لنتشیسا
 !کرد؟یهوار هوار م دایسر آ ینطوریبود که ا انیباال انداختم... پو ابروهامو

ه شد یو از ته چاه گفت: حاال مگه چ دیلرز فشیظر یبغض کرد و چونه  دایآ
 !؟یزنیداد م ینطوریکه ّسـ سر من ا

صله  یپوف شتم... حال و حو گوش کردن به جر و بحث  یکردم و وارد خونه دا
 نداشتم... گهید انویو پو دایآ

رو  دایکه بلند بلند آ دمیشنیرو هم م انیپو یکشون به اتاقم رفتم و صدا کشون
 مانع رفتنش بشه... خواستیو انگار م زدیصدا م
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 ریتفســ و لیتحل شیگنجا گهیو د کردیکه تو گلوم بود داشــت خفه م م یبغضــ
ــنه  ــون  قتایبرادرم رو حق یبرادرم و زن عقد یروابط حس ــتم... خودش  هینداش

 با هم کنار مبومدن... یجور
 عوض کردم... ینخ یو شلوار ساده  شرتیت هیرو با  منیو شلوار ج پالتو

ــتمو ــونیبه پ دس ــ یش ــت پلکمو دمیدردناکم کش ــت پش ــس ــت ش ... با انگش
 ...دمیو مقطع کش دهیبر قینفس عم هیخاروندم... 

تادم موهام فرس یشد... دستامو ال شتریگلوم ب یتو یخفه کننده  یتوده  حجم
 از کردمیکه طول و عرض اتاقو متر م ینیو ح

... شــوکه... حال رونی... ســر در گم بودم... حدمشــونیطرف محکم کشــ دو
 ...دمیفهمیخودمو نم

نده بزرگ و بزرگ تر شـــد و در نها یتوده  اون مقاومتم رو در هم  تیخفه کن
 شکست...

 ...دیبا صدا ترک بغضم
 ... لب تختم نشستم...دی[بغضم با صدا ترک

ستامو رو کف صدا ید شردم...  شدن در ورود یصورتم ف سته  رو  یباز و ب
 ...دمیشن

به جون من  ینطوریو پوچ ا چیسر و ه یتو حق نداشت انی... پوی_ حاال هر چ
 !؟یفتیب

 _ من؟ من به جون تو افتادم؟!
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! من ؟یدیسرم داد کش یکرده بودم که اونجور کارتی! مگه من چ؟ی_ پس چ
 افتاده... یکه چه اتفاق دونمیهنوز نم یحت

ـط  تمیعصبان انیپو ادیفر یصدا ـ ـ ـ ـل ـ ـن غ ـ رو به اوج خودش رسوند: م
! ؟یخــواســتـــیم نــویخــوردم... خـــوب شـــد؟! همــ زیکــردم... چ

 دلـــت خــنـــک شـــد؟!
 ... ســـر... مـــن ...داد ... نــــزن...انی_ سر من داد نزن پو

 دمیم و اتاقو ترک کردم... درو پشت سرم به هم کوباز جا بلند شد تیعصبان با
 ی! چه مرگتونه شــماها؟! خوشــن؟یشــیزدم: چرا خفه نم غیپله ها ج یو از باال

ــ ریزده ز ــرخوش ــده  تونیزندگ یکه تنها دغدغه  نیدلتون؟! آررره؟! انقدر س ش
که خوش به حالتون... واقعا خوش  هینطوری! اگه اگه؟یداد زدنتون سر همد لیدل

 به حالتون...
 ...ایمات زمزمه کرد: پر انیو پو کردیگرد شده نگاهم م یبا چشمها دایآ

هام  قهیکه امکان داشت شق ییپله نشستم... با کف دست تا جا یرو یسست با
 رو فشردم...

ست دمیشن نیزم یرو رو ییشدن پا دهیکوب یصدا  یرو یو چند لحظه بعد د
 ونه م قرار گرفت...ش

 باز کردم... چشمهامو
 !؟یکنیم ینطوریگفت: چرا ا متیبا مال انیپو
خاش گفتم: چطور با که  کاریکردم؟! من چ کاری! چکنم؟یم یپر کردم 

 عذابم؟! نهمهیم*س*تحق ا
 !؟یآروم گفت: چه عذاب دایآ
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... دایکمتره... خوش به حالت آ یکشیکه تو م یزدم: مطمئنا از عذاب یپوزخند
شکلت ا یخوشبخت یلیخ یلی... خیخوشبخت یلیخ داد  لیه دلک نهیکه تنها م

شکلت ح گهیسرت داد زده د یلیبه چه دل ی... اگه بفهمیبدون انویزدن پو ل م
 ...شهیم

مه دادم: دعواتون ســر هم انیپو به گاه کردم ادا  یه داینه؟! آ گهیبود د نین
ــر من داد م گفتیم ــو بد نکهیا یو تو هم به جا یزنیچرا س  یگفتیم ،یجوابش

همه  نای... ازهیفالن چ لشیدل یگیکلمه نم هیمن غلط کردم ســرت داد زدم... 
 ...هیمشکل ی... از بهیَغم ی... از بادهیز یاز خوش

 ...یگیچرت و پرت م یدار ایگفت: پر یبا نگران انیپو
بر ونیو م دمیکشـــ یآه رت و پرت... گفتم: آره چ دهیبر دهیهق هقم 

ــ  نی... خسته شدم از اشمیم وونهی... دارم دگمی... چرت و پرت مگمی...میهـ
وده... دستمم نب یانگشتا یخوشم به اندازه  یکه چهار ساله روزا ینکبت یزندگ

سرگردون سترس... همش  ض نیا دیبا ی... تا کیهمش ترس... همش ا  تویعو
 !؟ی...کی! تا کـ... هـان؟یتحمل کنم پو

 یپله باالتر اومد و دســتاشــو به طرف صــورتم دراز کرد... با انگشــتا هی انیپو
 شستش اشکامو پاک کرد و سرمو تو ب*غ*لش گرفت...

 د...ش یبه شکمش فشردم ... هق هقم شدت گرفت و با سکسکه قاط صورتمو
 یچ انی: پودمیشــنیم یدور یلیخ یرو انگار از فاصــله  دایپر بغض آ یصــدا

 !ن؟یشد ینطوریها اشده؟! چرا شما 
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ار کن نتیتو کاب یریجعبه حصــ هی... ســـتین یزیخشـــدار گفت: چ انیپو
 زحمت؟! یب شیاریس... م هیاول ی. مال کمک هاخچالهی
 رفت... نییگفت و با دو از پله ها پا یباشه ا دایآ

زانو هام  زیدستشو از پشت گردنم آزاد کرد و ز هیداد و  رونینفسشو با آه ب انیپو
 انداخت...

م اومده بودم باال رفت... منو به اتاق نییرو که پا یمکث بلندم کرد و سه پله ا با
 اشکامو پاک کرد... یتخت گذاشت و دو دست یبرد... رو

 ...یاخم گفت: فکر کنم تب دار با
مردونه که کمتر تو صــداش  غضی هیکرد و با  ینگاش کردم... پوف مســکوت

 ...شهیبودم گفت: درست م دهیشن
 !؟ی: ک ــــدمیبغض نال با

 ...کنمی... خودم درستش مشهیصورتم خم شد و دوباره گفت: درست م یرو
شد... پو یزد... در با تقه ا یبند میلبخند ن هی و شو ازم گرفت. انیباز  .. نگاه
 !نه؟ی: همدیدستشو باال گرفت و پرس یتو یجعبه  دایآ

فت و آ یهوم انیپو به رو رو دایگ ـــد... جع تاق ش مل وارد ا  یپاتخت یکا
شت... پو شو رو انیگذا ش یصندل یخود سرنگ  هیو از داخل جعبه  دیجلو ک

 آورد... رونیب
 ندارم... یاجیکردم و رومو برگردوندم: بهش احت یپوف
فت: احت انیپو ماده کن نویا یتونیم دای... آیدار اجیبا تحکم گ لد ! من ب؟یآ

 ...ستمین
 _ آره بدش به من...
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 داد... دایبلند شد و جاشو به آ یصندل ینگاه کردم که از رو انیپو به
 گفتم؟! یچ یدی_ نشن
 و جوابتم دادم...! دمی_ شن

 شد... رهیبه من خ فیرنگو داخل سرنگ فرستاد و بالتکل یب عیما دایآ
کم  هی... کنهیآرومت م نیلب تخت نشــســت و موهامو نوازش کرد: ا انیپو
 ... باشه؟میزنیبا هم حرف م یشد داریبعد که ب یخوابیم

 ...ادیم سای: فردا پردمینال
 _ خب؟!

 فرودگاه... امیب خوامی_ م
 تکرار کرد: خب؟! یبا کالفگ انیپو

سنگ نی_ با ا  سایپر خوامی... نمشمی... کرخت مشمیم نیتا دو روز منگم... 
 ...نهیبب ینطوریمنو ا

با آرامش منتتیبینم ینطوری_ ا ر تا حالت بهت یخوابی... فقط چند ســـاعت 
آخه خانوم دکتر؟! اصــال من  کنهیآدمو دو روز خواب م ییبشــه... کدوم دارو

 ؟!... قبولکنمیم دارتیراِس دو ساعت که شد ب نم،یشیسرت م یباال نجایهم
 !؟یدی_ قول م
 ...دمی_ قول م

 دست راستمو به طرفش گرفتم: قول مردونه... ی کهیانگشت کوچ یحال یب با
ــ یآه هی ــت کوچدیاز ته دل کش ــو تو کهی... انگش ــت من گره زد و  یش انگش

 شستش رو به انگشت شستم چسبوند: قول مردونه...
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 یاشــاره  هیو با  دیب*و*ســ مویشــونیزدم... لبخند زد... خم شــد پ لبخند
 از جاش بلند شد... دا،ینامحسوس به آ

ــت رهیبازم بهش خ مهین یپلک ها یش رو گرفت... از الجا دایآ ــدم... آس  نیش
سم رو باال داد... تلنگر سر  یلبا شرد... چند قطره از  شو ف سرنگ زد و پدال به 

 سرنگ راه گرفت... نییو تا پا ختیر رونیسوزن ب
 دستتو مشت کن... ایگفت: پر آروم

شتامو ضربه ا انگ شت کردم...  صل آرنج و بازوم زد و َپد رو رو یم  یبه حد فا
 یواخم ر نیبا حالتاش آشنا بودم... ا شی... اخم داشت... کم و بدیدستم کش

و به دســتم زد و ســوزن ر ی... دوباره ضــربه اکنهیداره تمرکز م یعنی شیشــونیپ
فت: االن تموم  وتر شـــد  قیگفتم... اخمش عم یوارد رگم کرد... آخ آروم گ

 ...شهیم
 فشرد... قیتزر یو َپد رو جا دیکش رونیبا مکث سوزنو ب و

 ...!دیته حلقم گفتم: ببخش از
 !؟یسرش رو باال گرفت و با تعجب گفت: چ دایآ

... دایشـــدم: حالم خوب نبود آ رهینگرانش خ یصــورت مهربون و تا حد به
 ...گمیدارم م یچ دمینفهم

 ...!ایپر کنمیداد: من اصال ناراحت نشدم... من درکت م یفیفشار خف دستمو
 یتو یبندازم" و منظورش سرنگ استفاده شده  نویا رمیزد و با گفتن "م یلبخند

 دستش بود، اتاقو ترک کرد...
 ...کردینگام م واریزده به د هیدست به س*ی*ن*ه و تک انیپو

 !ه؟ی: چدمیپرس یاستفهام



wWw.Roman4u.iR  204 

 

و که کنار ر وترمیگردون کامپ یبه طرفم اومد... صندلگرفت و  واریشو از د هیتک
 ...تنمیبب ینطوریتخت گذاشته بود آ*ش*غ*ا*ل کرد و گفت: طاقت ندارم ا

 !؟یدید ینطوریزدم: کم منو ا یشخندین
 نگفت... یزیتکون داد و چ یسر

 آرامبخش خوابم برد... ریمن تو سکوت، اونقدر نگاش کردم تا از تاث و
ند خداو به  گه طور ی_  به جون خودش ا نده ت  شیخدا نفس...  ـــه ز بش

شــوکه  یخواســتیکه م یچ یعنی... اریو برهان ن لیمن دل ی... براذارمینم
 ...یچ یعنیشوکه  یفهمیاونوقت م نیحال و روزشو بب اینشه؟!... ب

بالش کنار یغلت ناک مویزدم و  به طرز وحشــت د در یب*غ*ل گرفتم... ســرم 
 ...کردیم دیدردشو تشد انیپو یها دادیو داد و ب کردیم

ـه... آره  انیپو ادیفر یو صدا دمیبه چشمهام کش یدست ـ ـ دومرتبه بلند شد: ه
مه ب که از ه نه ؟ی... چنمیبرو اونطرف بب دای... آیفهمیم شــتریخب تو   ...!

شده که  کیبه تو...  نیبابا... جدا؟! آفر شم و گوش  ست تموم وجودم چ هفته 
مقدمه  یتو ب اونوقتنرســه...  ایبه پر یخبر یگورســتون هیاز  ،ییجا ،یاز کســ

رشـته  یکف دسـتش؟! ... همه  یختیرو ر یدونسـتیو نم یدونسـتیم یهر چ
 ...کنمیم ینفس... مطمئن باش تالف یهامو پنبه کرد

و نفس هم بهش  انیپو یدارم که حاال دعوا یخدا... خودم کمک بدبخت یوا
 ... کاش...شدیساکت م انیاضافه شده؟! کاش پو

گه  یگیم یچ داینکش... آ ریآژ ینطوریمن ا ینکش... برا ری_آژ تو؟! م
له... همزنم؟یدارم حرف م ینیبینم له ب ن ک فیرد لیمن دل یبرا ینطوری!... ب
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 نیع ایرو درســت کنه... بدبخت پر ایحال خراب پر تونهیکدومشــون م نمیبب
 !...؟یکارو باهاش بکن نیا یتونست یخواهرته چطور

سرد چسبوندم... چهار تا انگشتم رو  نیتخت نشستم و کف پاهامو به زم یرو
شه...  دمیهام حرکت دادم . چند بار پلک زدم تا د قهیشق یرو یدوران ض  ب وا

ــورتم کنار  یبود... موهامو از رو دیو تهد دادیهمچنان در حال دادو ب انیپو ص
س شدم...  صد ترک کردن اتاق از جام بلند   نییسالنه از پله ها پا نهالزدم و به ق

سالن ا انیرفتم... پو سط  ست به کمر و شت به زجه  ستادهید بود و احتماال دا
ش به من باعث  رهیمتوجهم شــد و نگاه خ دای... آدادینفس گوش م یموره ها
ــد پو ــله تو  هیبا مکث به عقب بچرخه...  انیش لحظه مات نگام کرد و بالفاص

ــ ــح هی دیگفت: من حتما با یگوش ــم... بعدا حرف  یبتص ــته باش با عمو داش
 ... فعال...میزنیم
 تماسو فطع کرد... و
شده بود گفتم: چ ادیخواب ز ریکه از تاث ییصدا با ش هیدورگه   یتخونه رو گذا

 رو سرت؟!
گشــاد تر بودن زمزمه  یاز حالت عاد یکه کم ییو با چشــمها یبه آروم انیپو

 ...ایکرد: پر
ها رو ط یباق له  هان؟ چ یپ نه گفتم:  کارا ! چرا ؟یدیجن د ه؟یکردم و طلب

 !؟یکنینگام م ینطوریا
جوجه اردک دنبالم راه  هیمثل  انیراهمو به ســمت آشــپزخونه کج کردم... پو و

شو یباال نتیاز کاب وانیل هیافتاد...  سرد کن  ییظرف شتم و از آب   خچالیبردا
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دم و رو به آور نییپا یبا کالفگ که تا لب هام باال برده بودم وانویپرش کردم... ل
 !؟یدیتشر زدم: چته؟! آدم ند انیپو

 !؟ی: خوبدیزد و نامطمئن پرس یطرفه ا هی لبخند
ــ وانویو ل دمینفس سر کش هی آبو  التیگذاشتم: آره خوبم... خ زیم یرو یبا تقـ

شدم... و دارم از گرسنگ وونهیراحت... د صدقه سرشمیتلف م یهم ن  ی... از 
 زنت نهارم نتونستم بخورم...

دفا  از خودش بودم  یبرا دایآ غیج یهر آن منتظر در اومدن صــدا کهیحال در
... دو تا ومدیازش در ن ییصــدا چیباز کردم... بر خالف تصــورم ه خچالویدر 

حم نگاه کردم... با تر دایبه آ زیم یگذاشتنشون رو نیآوردم و ح رونیتخم مرغ ب
 ...کردینگام م

رو بهش گفته بود... به  یهمه چ انیکه پو ومدیاز نگاهش برم نجوری.. ا.خب
 ... مبارکه...یسالمت

و ت خوادینگام نکن... دلم نم ینطوریبزنم و بگم ا غیســرش ج خواســتیم دلم
 جلوه کنم... زیترحم برانگ ینظر کس

فکر کنن که تموم ماجرا  انیو هم پو دایخفه خون گرفتم و گذاشــتم هم آ اما
 صب  رو فراموش کردم... یها
 یگاز گذاشــته بودم به حد کاف یو رو دهیکشــ رونیب نتیکه از کاب یتابه ا یتو

 یرو به خوب انینگاه پو ینیو منتظر موندم تا داغ بشــه... ســنگ ختمیروغن ر
 چپ زده بودم... یو رسما خودم رو به کوچه عل کردمیحس م
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 یسطل زباله  یداغ شدن روغن، تخم مرغ ها رو شکستم و پوستشون رو تو با
 انداختم... ییظرفشو ریز نتیداخل کاب

 دنینگاه کردم... با د دایگذاشتم و به آ زیم یرو رو یعسل یتخم مرغ ها ی تابه
فتم: گ یزدنم رو گرفتم و با تظاهر به شــرمندگ غیج یش، بازم جلو رهینگاه خ

 ! بازم درست کنم؟!دا؟یآ یخوریرفت تعارف کنم... م ادمی... دیببخش یوا یا
ش یقینفس عم دایآ شو رو دیک س یصندل یو خود ... من نهار یولو کرد: نه مر

 خوردم...
کنارم رو آ*ش*غ*ا*ل کرد...  یصــندل انیآهان گفتم و مشــغول شــدم... پو هی
 !ا؟یرو گفت: پ دیکش یهم پوف تای... و نهارهیداره با خودش کلنجار م دمیفهمیم
 دهن پر گفتم: هوم... با

 ...نی_ منو بب
ــرمو ــو  س ــورتم گردوند و همزمان با ب یدور تو هیباال گرفتم... نگاهش  ونریص

 ...یچیدادن نفسش گفت: ه
دادو هوار  یســر نفس اونطور یچ یم رو قورت دادم و با اخم گفتم: برا لقمه

 !؟یکردیم
 د با حرص گفت: حقش بود...لحظه بهت زده نگام کرد و بع چند

با نی_ ا قا اون بهتر نییتع دیحقو من  فا نه تو... ات کارو در حق من  نیکنم، 
 ی! هان؟! به عمو هم حق ندار؟یکن شیازم مخف یخواستیم یانجام داد... تا ک

ندارم یچیه ِی چی! هگم؟یم یچ یفهمی... میبگ یچیه ـــت  ... اصــال دوس
 دخالت کنن...بزرگترا تو مسال مربوط به ما 
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له از هم فاصــ یگفتن حرف یبهم زل زده بود... لباش برا یقیبا اخم عم انیپو
شد  میآشپزخونه گفتم: ساعت شش و ن یا وهیبه ساعت م یگرفتن که با نگاه

خونه؟! مثال فردا دخترش بعد از ده  ادیم شیکه... مامان مگه نگفت امروز شــ
 ... َاه...هکارش کرد یفدا بچه هاشو شهیها... هم گردهیسال داره برم

هام گفتم:  ونیخنده... م ریاراده زدم ز یکه ب کردینگام م یطور انیپو خنده 
 ...ایزنی! امروز چت مـــان؟یپــو ــهیچــ

شو شو طوفاندیمال شویشونیبه چنگ گرفت... پ موها س  رونیب شینیاز ب ی... نف
 ...!!!ایپر یشد وونهینگاه نگران لب زد: تو د هیبا  تیداد و در نها

 !؟یکشف کرد ییخودت تنها نویزدم: نـــه بـــابـــــا... ا یطرفه ا هی لبخند
 ...شمیم وونهیگفت: فکر کنم منم که دارم د یاوِه کالفه ا انیپو

 !؟یگفتم: مگه قبال عاقل بود مسخره
ــندل یزیچ انیپو ــد ص ــدم که باعث ش عقب  یکم ینگفت... از جام بلند ش

صدا ش یبره... از  شپزخونه  کیسرام یرو یصندل یها هیشدن پا دهیک کف آ
 صدا... نیشد... متنفر بودم از ا خیبدنم س یتموم موها

ستن  نکیس یتو فویکث ی تابه ش شتم تا بعدا بشورمش... فعال حس ظرف  گذا
 نداشتم...

س از شما ها؟! تا د هیتک نکیکمر به  ه زور از ب دیکه با روزیدادم و گفتم: چتونه 
 !؟یدل من که چ خیب نی... حاال بست نشستدنتونیکشیم رونیاتاق ب

 ...شمیبا حرص از جاش بلند شد و گفت: آخرش از دست تو خل م انیپو



 209 گذشته ام مپرسدرباره 

صب و شپزخونه ب یع شونه هامو باال انداختم و ز رونیاز آ تم: لب گف ریرفت... 
 ...وونهید گهیخل و چل... تازه به من م

شپزخونه خارج م که ینیح ش دایگفتم: آ شدمیاز آ  نیا نیببرو ب ای... بنجایا نین
 چش شده... انیپو

ــتم و به اتاقم رفتم... جنازه  یو نگاه نگرانش رو تو دایآ ــپزخونه جا گذاش  یآش
کارتمو از توش در آوردم... از  میبود... ســ رمیتحر زیم یبدبختم رو یگوشــ
شو ش زیم یک شتم... به نوک مویقبل یتوالت گو شو یایبردا و داغون  درب ییک

 کارتمو توش انداختم و روشنش کردم... میبود... س
 هم از فرزاد... گهید یکیبود و  یغاتیتبل شیکیداشتم...  امیتا پ دو

 " ؟یحالت بد شده... بهتر دمی" سالم... از بابا شن
تماس  دهیشــماره شــو گرفتم... بوق اول به دوم نرســ یهدف خاصــ چیه بدون

 : الـــو؟!دیچیپ یفرناز تو گوش یبچه گانه  یبرقرار شد و صدا
: دیفرزاد به گوشــم رســ یبگم صــدا یزیچ نکهیاراده لبخند زدم... قبل از ا یب

 !؟یمن دست زد یفرنـــاز... باز به گوش
فرناز دور شد: من دست نزدم خودش زنگ  یاومد و صدا یخش خش یصدا
 زد...

 ... الو؟!هیک نمیزنگ خورد... بده بب_ زنگ زد نه... 
 _سالم...

 !؟ی! سالم... خوبا؟یپر یی_ تو
 ...ی! اس ام اس داده بود؟ی_ اوهوم... تو خوب

 حالتو بپرسم... خواستمی_ آره... م
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 شلوغش کردن... یالک هی_ خوبم بابا... بق
 راحت شد... المی_ آهان... خب خدا رو شکر... خ

 ناراحت بود؟ التی_ مگه خ
 نگفت... یزیو چ دیخند

 _ فرزاد؟!
 _ جانم؟!

 ...رونیاز خونه برم ب خوامیکردم و گفتم: م یتو دلم تکون خورد... اهم یزیچ
 _ خب...

 دنبالت؟ امیب یخوایفرزاد گفت: م هیکردم... بعد از چند ثان سکوت
 !؟یتونیگفتم: م دوارانهیام

 االن... کارمی_ آره ب
 کردم: باشه... زمزمه

 ...نمتیبیم گهیساعت د هی_ پس تا 
 _ فرزاد؟
 _ هوم؟!

 ایفروکش کرد... انتظار داشــتم بازم بگه جانم...  هویچرا تموم ذوقم  دمینفهم
 حداقلش بله بگه... نه هوم...

 !؟یاری_ فرنازم م
 عموم... یبرم خونه  خوانی_ فکر نکنم غزاله بذاره... م

 _ آهان باشه...
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 ...گهی_ من برم لباس بپوشم د
 _ خب...

 !؟یندار ی_ فعال کار
 _ نه...

 ...گهیساعت د هی_ پس تا 
 گفتم: فرزاد؟! تند

 _ بله؟!
 ... فعال...نمتیبی... میچیو آروم گفتم: ه دمیکش یقیعم نفس

 هدفم که هدفدار شد... یاز تماسب نمیفعال گفت و تماسو فطع کردم... ا هی
 نیبه دسـت و صـورتم زدم و به اتاقم برگشـتم تا لباس بپوشـم... شـلوار ج یآب

هم  یشکالت-کمر دارمو تنم کردم و به شال بافت کرم یقهوه ا یو پالتو یمشک
 برق لب اکتفا کردم... هیسرم انداختم و به زدن  یرو
شتم و ح فمویک ش ینیبردا سر م بیج یتو مویکه گو  رونیاق باز ات دادمیپالتوم 

شنرف ش یاومد، آه یم نییمامان که از پا یصدا دنیتم... با   دی... حاال بادمیک
 ...دادمیبهش جواب پس م یکل
ــالم بلند نییپله ها پا از ــتگ یرفتم و س  هیجوابمو داد و  یدادم... مامان با خس
ش هیثان سمت مخالفم چرخونده بود، به طرفم برگردوند...  ده،ینک سرشو که به 

  انداخت: کجا؟!ابروشو باال یتا هی
 ...رونیدهنمو قورت دادم: ب آب
 !؟یبر خوایکجا م دمی... پرسنمیبیکه دارم م نوی_ ا
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ثل کهیا م مان چ انیپو ن ما با من ا یزیبه  ته بود... و ااّل  تا ینطورینگف ر رف
 ...کردینم

ست به کمر جلوم ا مامان شد و د  یریم یموقع کجا دار نی: استادیاز جاش پا 
 شده... کیتک و تنها؟! هوا هم تار

 به کله م بخوره... یباد هیبزنم  یدور هی رمی... مستمیگفتم: تنها ن آروم
 !؟یریم ی_ با ک

 کردم و شمرده شمرده گفتم: با فرزاد... یپوف
س انیپو سته بود،  ش سر جاش ن ساکت  ن و ماما ستادیوا خیکه تا اون لحظه 

 !؟یتر شد: با ک ظیاخمش غل
گفت: باشــه برو... خوش بگذره بهت...  انیمن دهن باز کنم، پو نکهیاز ا قبل

 فقط زود برگرد...
به جون خر زینگاه تند و ت و  یزیچ هیمامان  دیترســی.... احتماال مدیمامانو 

 دیرو با یهمه چ ی... غصــه ســوختیم انیپو یبگه و... دلم برا دایآ یجلو
م چش یهم اشاره کرد تا زودتر از جلو... نگاش کردم و با چشم و ابرو بخوردیم

 شم... میمامان ج
صد  انیو پو دایگفتم و فقط از آ یبلند خداحافظ جواب گرفتم... چون مامان ق

 کنه... میداشت تا دم در همراه
ــاقها مین ــ یقهوه ا ریج یس ــوخته مو از کمد جاکفش  یآوردم و لبه  رونیب یس

 کمد نشتم تا اونا رو پام کنم...
 ...یمثل روح شد یزدیبه اون صورتت م یزیچ هیآروم گفت: الاقل  مامان
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 و سرمو بلند کردم: جــان؟! دمیب*غ*ل کفشمو باال کش پیز
مان فت: ه یســر ما تا دیچیتکون دادو گ قت ب ری...  ... زود ینمون رونیو

 برگرد...
شه صورتم دنبال چستادمیگفتم و وا یا با شتیم ی...مامان تو   یورکه اونط گ

 شده بود؟! هـــه... البد به عشق تازه... رهیم خبه
 !؟یبا من ندار ی_ کار
 خورد و دست از کنکاش صورتم برداشت: نه... برو به سالمت... یتکون مامان

روشــون  ادیاز دم غلطه... ز گذره،یتو ذهنت م یزدم و گفتم: هر چ یلبخند
 حساب باز نکن... خدافظ...

ــون ندادم و از خونه ب یعکس العمل چیمقابل نگاه مبهوت مامان ه در  رونینش
ــ ینیاومدم... ح ــاختمون تا در ح ریکه مس ــ کردم،یم یط اطویس  یتو میگوش

تم... جواب گذاش یفرزادو که گفته بود من دم در خونتونم ب امی... پدیلرز بمیج
 بودم... دهیرس اطیچرا که به در ح

فرزاد افتاد... در ســمت شــاگردو از داخل باز  نیباز کردم و نگاهم به ماشــ درو
 ...یکرد خیکرد و تند گفت: سوار شو 

 یدرو ببندم، ب خواســتمیلحظه که م نیآخر یزدم و ســوار شــدم... تو یخندیب
 ساختمون نگاه کردم...

که از پنجره  دمیمامانو د ی هیخورد و ســـا یدوم تکون یســـالن طبقه  ی پرده
 زدم و رو به فرزاد گفتم: سالم... ی... لبخندگرفتیفاصله م

 !؟یمنتظر موند یلی! خ؟یراه انداخت و گفت: سالم... خوب نویماش
 تکون دادم و گفتم: نه اصال... یسر
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 !گذره؟یخوش م ینیبی: چه خبرا؟! ما رو نمدیبهم انداخت و پرس ینگاه مین
 ...گذرهی... بد نمیم: اِ جا به جا شد یصندل یرو یکم

رفتن  رونیشـــد ه*و*س ب یو فت: دســـت شــما درد نکنه... حاال چ دیخند
 !؟یکرد

 _ حوصله م سر رفته بود...
 خب... یکردیکم م رشویبابا... ز ی_ ا

 تعجب گفتم: هــــان... با
 سر نره... یکردیکم م رشوی... زگمی_ حوصله تو م

 کردم: هه هه با مزه... یشیچ
ــدا خند با ــ میو گفت: خب حاال کجا بر دیص ــما راض ــ یکه هم ش هم  یباش

 من؟! یباشه هم من و هم خدا یحوصله ت راض
نار میبخور خیترش و  زیچ هی میگفتم: امممم... اول بر جانیه با ... من آب ا
 با گلپر فراوون... خوامیم

 !؟یا وونهی_ دختر تو د
به  نبودم هم وونهیاگر د ،یدونیم یعنیرخش نگاه کردم: فکر کنم آره...  مین به

شک م شه که از ظهر تا االن ا یبار نیدهم نیا کنمی... فکر مکردمیخودم   نیبا
 !"؟یا وونهی... "تو ددمیجمله رو شن

 نهمهی... وگرنه اگهید یافتاد و گفت: حتما هست نیچشمش از خنده چ ی گوشه
 ...گفتنینم نویآدم عاقل و بالغ بهت ا
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*ن*ه نشستم و به رو به رو چشم دوختم... با حرص گفتم: البته به س*ی دست
 ...میریاگر از تو فاکتور بگ

 !؟ی_چـــ
 ...میریاز تو فاکتور بگ دی... باگمیعاقل و بالغو م ی_ آدما

 ...ستمی... من که اصال آدم نیگی_ هان... آره... راست م
 ...یدونیزدم و گفتم: خوبه خودت م یپوست ریلبخند ز هی

 فرشته م... ستمی... من آدم نشناسمی... خودمو که مگهی_ بله د
 .... ـــی_ هـــه... ر

زبونمو گرفتم... اوف... چه آبرو  یو سکوت کردم... به موقع جلو دمیکش ینیه
 ...شدایم یزیر

 شو... ادهیمتوقف کرد و گفت: پ یگوشه ا نویماش فرزاد
 ...تیترب یزد: ب لب غر ریز یبا مکث و اخم بامزه ا و

 شدم... ادهیپ نیدادم و از ماش لشیتحو ییدندون نما لبخند
 ...میدکر یط یفروش وهیآبم یبه مغازه که نه، دکه  دنیرس یبرا ابونویخ عرض

ست یصندل یرو سفت ب یکیپال سفارش رونیو  ستم و فرزاد رفت تا  ش  مغازه ن
 بده...

 ینیس هیگذاشتم... فرزاد با  زیم یرو فمیآوردم و کنار ک رونیب بمیاز ج مویگوش
گلپر از  بدون گهید یکیپر از گلپر بود و  شیکیآب انار که  وانیدوتا ل یمحتو

 ...دیراه رس
 یآبمبوه مو جلوم گذاشت.. تشکر وانیرو به رومو آ*ش*غ*ا*ل کرد و ل یصندل

 ...دمیبه سمت خودم کش وانویکردم و ل
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 ...ایگوش نیانداخت و با خنده گفت: ِا... از ا میبه گوش ینگاه فرزاد
 یکردم و فرزاد دکمه  ی... اخمدیبه طرف خودش کشــ مویاجازه گوشــ یب و

 از خنده منفجر شد... یگوش نیاسکر دنیرو فشار داد و با د یقرمز گوش
ستش ب ریاز ز مویزده گوش حرص ش رونید  ادی.. به تو .تیترب یو گفتم: ب دمیک
 !؟ینزن گرانید لیه دست به وسااجاز یندادن ب
ست ست و در حال را ش  کردیم ییصورتش خودنما یهنوز آثار خنده رو کهین

 !... چند سالته شما عمو جووون؟!؟یگفت: باب اسفنج
 خنده... ریزد ز یدومرتبه پق و

 ابرو هامو حفظ کنم نیکه خودمم خنده م گرفته بود اما ُمصر بودم اخم ب ینیح
 می... امروز گوشــتمهیمال دوران جاهل نیادب... ا یســاکت ب... شیگفتم: ه

نداختم تو ا ممویســ رونیب ختیدل و روده ش ر نیخورد زم  گهید یکی نیا
 عوض کنم... رشویحوصله نداشتم تصو

...  یچشــمشــو پاک کرد و مســخره گفت: صــح یاز گوشــه  دهیچک اشــک
 ... یصح

شم شتم: من ینیس یدر آوردم و تو وانیمو از ل وهیآبم یرفتم و ن یغره ا چ  گذا
 سر بکشم... مویدنینوش رمیم  یعادت ندارم... ترج یبه ن
باز گفت: اتفاقا منم عادت ندارم...  شیشــو برداشـــت و با ن وهیآبم ین یفور

ص خانوم متشخ هی یمو سر بکشم که جلو وهیآبم یچطور کردمیداشتم فکر م
ن ... به نظر مادیبه نظر ن یادب یکودک درونش زنده س ب دمیاالن فهم نیکه هم

 ...دیهورت کش دیرو با وهیآبم
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 نه در اون حد... گهیانداختم و گفتم: د مینیبه ب ینیچ
 نفس باال رفت... هیرو  یخیو  یبه اون ترش ی وهیزد و آبم یلبخند

 م مشغول شدم... وهیبهت زده مو ازش گرفتم و با آبم نگاه
هایمو تموم کردم و فرزاد ل وهیآبم کان یبار مصــرفو تو کی یوان طل م  هزیســ

س جا  گهیخوردن به آب انار د یبده... هنوز برا لیرو برد تا تحو ینیانداخت و 
 فرزاد عنوان کنم... یجلو نویا شدیروم نم گهیداشتم... اما خب د

عدد اد که افت نیبستن کمربندم گاهم به ساعت ماش نینشستم و ح نیماش یتو
 ...دادیرو نشون م 8:55
 گفتم: اوه اوه... ساعت نه شد... آهسته
 !؟یگفت یزی: چدیاستارت زد و پرس فرزاد

 ساعت نه شد... گمی_ م
 شده؟! رتی_ د

 ...ادیدادم: نه ز هیتک نیشونه به در ماش از
 !؟گهیبهت نم یزیچ یخونه کس یبر ریشب اگه د یعنیتعجب گفت:  با

نه... وگرنه روزا دوننی_ االن که م  رِ ید گهیتا ســـاعت هفت د گهید یبا توام 
 خونه باشم... دیهشت با رشید

 کرد و گفت: حوصله ت برگشت سر جاش؟! یآهان
 حالم بهتره... یلیخ ی_ اوهوم... مرس

 _ مگه حالت بد بود؟!!
 آره... ینگ ی_بگ

 _به خاطر همون دوستت؟!
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 : کدوم دوستم؟!دمیپرس متعجب
ــت... به خاطر همونم  یکی گفتی... بابا مدونمیم _چه ــتات تو کماس از دوس

 امروز حالت بد شده...
 من.. تیدروغ گو فراموش کاره ها... االن شده حکا گنیم راست

 به خاطر دوستمه... شیبخش هی_ آره خب... 
 ش؟! گهیبخش د هی_ و 
سوال م ی_ ا سیبابا تو چقدر  ضول نار گمی... بعد بهت میپر  هی یشیاحت مف

 ...!یکنیهفته با من قهر م
 ...یشیم ی... تو چقدر زود عصبدیخب ببخش لهی_ خ
ــ هینگفتم... چند ثان یزیو چ دمیخند ــد و بعد فرزاد پرس ــکوت برقرار ش : دیس

 !م؟یخب... حاال کجا بر
 منو برسون خونه... ستین ی_ اگه زحمت

 !م؟ینگرد گهیکم د هیشد:  زونیو لوچه ش آو لب
شم...  داریصب  زود ب دیصورتش لبخند زدم: من فردا با یحالت بامزه  نیا به

 کار دارم... ی... کلگردهیخواهرم بعد از ده سال داره برم
 بودم... چشمت روشن... دهیشن دایزد و گفت: آهان... آره از آ یمهربون لبخند
 ...ی_ مرس

 !گه؟ی_پس برسونمت خونه د
 ...یکنی_ لطف م

 ...نهزیباو... چه لفظ قلم حرف م مینیب نیشیکرد و گفت: ب زیر چشمهاشو
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 ...یکنیتکرار کرد: لطف م یبا دهن کج و
 ...یندار اقتیو گفتم: ل دمیبلند خند بلند

 مردونه و از ته دلش همراهم شد... یفرزاد هم با ختده ها و
شاد بودم ... و انکار من اون پر یواقع یاون لحظه به معن یتو ودم نب ییایکلمه 

ــاعت پ ــتم از زور بغض خفه م شیکه تا چند س ــدمیداش و به مدد آرامبخش  ش
هم بذارم تا از شر افکار آزار دهنده  یرو چشم رو یدو ساعت یکیتونسته بودم 

شم... چقدر خوب که  ست هیم خالص ب شتم و کنارش  ممثل فرزاد کنار یدو دا
 دگاهمیاموش کنم... دغم هامو فر یهمه  تونســتمیهم شــده م قهیچند دق یبرا
سبت بهش تغ نیزم سمون ن نارم اون لحظه ک یکه تو یکرده بود... فرزاد رییتا آ

ــت بود،  ــس ــت خوب و قابل احترام بود... و اگر منم  هینش و  یآدم عاد هیدوس
عاشــقش  مارســتانیب یدخترا رتا االن مثل اکث دیبدون مشــکل بودم، شـــا

 ...شدمیم
 ...میدیبعد، به خونه رس ی قهیدق 45 بایتقر
که برام رقم زده بود تشکر کردم  یبار از فرزاد به خاطر شب خوب نیهزارم یبرا

 شدم... ادهیپ نیو از ماش
 یبزنم فرزاد پوف یحرف نکهیبســتم و به ســمت پنجره خم شــدم... قبل از ا درو

گازشــو  االن نیهم یباز تشــکر کن یخوایاگر م نیگفت: بب یکرد و با کالفگ
 و برم... رمیبگ

 ط...کنم فق یخدافظ خواستمیاالن م گهیو گفتم: نه د دمیو از ته دل خند بلند
ش یپر خنده ا آهاِن  شن کرد...  ینیگفت و نور ما ش هیکوچه رو رو  نیقدم از ما

بلند  نیاون ماش یکهایوحشتناک الست غیج یفاصله گرفتم و همون موقع صدا
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اب رنگ با شت یمشک نیشد... با هول خواستم از وسط کوچه کنار برم که ماش
داد فرزاد و  ومن  غیج یاز کنارم رد شــد... صــدا انهیوحشــ ،یکم یو فاصــله 

ش یها کیالست غیج شک نیما و  دیچیشد، تو هم پ دیکوچه ناپد چیکه تو پ یم
 خوردم... نیزمنتونستم تعادلمو حفظ کنم و از سمت آرنج چپم به  گهید

ــدا ــت غیمن و داد فرزاد و ج غیج یص ــ یها کیالس ــک نیماش  چیکه تو پ یمش
سمت  گهیو د دیچیشد، تو هم پ دیکوچه ناپد ستم تعادلمو حفظ کنم و از  نتون

 خوردم... نیآرنج چپم به زم
و نفســمو بند آورد... با بغض  دیچیدســتم پ یتو یدرد و ســوزش وحشــتناک هی

 ...یــی: آدمینال
 !ا؟ی_پر

ش سرمو صورت نگران فرزاد باال ک شکمو تا  کنارم  ...دمیبلند کردم و نگاه پر ا
 !؟یشد ی... چنمتیدو پا نشست و دستشو به بازوم رسوند:بب یرو
 : دست نزن...دمیشدت درد جبغ کش از
 ...دی... ببخشدیهول دستمو رها کرد و تند گفت: ببخش با
 ...ستمیپا با یرو دست راستمو گرفت و کمکم کرد تا و

سمت در خونه قدم برم ینیح شتمیکه لنگون لنگون به  دوم از ک نی: ادمیغر دا
 شد؟! داشیپ یجهنم دره ا

پارک کرده  نجایاز اول هم نیکوچه انداخت: ا یبه انتها یبا اخم نگاه فرزاد
 کرد... ینطوریچرا ا دونمیبود... نم
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خر...  یداده؟! روان نامهیگواه یوحشــ نیبه ا یزده گفتم: کدوم احمق حرص
 ... فک کنم م*س*ت بود...کشتیداشت متو م

 وسط کوچه؟! یزنیخب... آرومتر... چرا داد م لهیچشمهاشو گرد کرد: خ فرزاد
 !؟یدار دیبا مکث اضافه کرد: کل و

 ...میبود دهیبه در خونه رس حاال
 باال... ای: سالم بدیبه گوشم رس انیپو یکردم و فرزاد زنگو فشرد... صدا ینچ

 دم در؟! یایم قهید هی انیکرد و گفت: سالم... پو یاهم فرزاد
 شده؟! ی_ طور

 ...یفهمیم ای_ حاال ب
 در بود... یبعد جلو قهیگفت و سه دق یباشه ا انیپو
فرزاد شده بودم، چشمهاش  زونیآو یمن که با اون وضع آشفته و خاک دنید با

 شـــده؟؟!! ی: چــدیگرد شد و هول پرس
 ...نی... خورده زمستین یزی_ چ

به خودش تک ینیبازومو گرفت و ح ریز انیپو  یغر زد: تو ک دادیم هیکه منو 
 آخه بچه؟! یریبگ ادیراه رفتن  خوایم
 تو... ایرو به فرزاد گفت: ب و
 زده بهم... نیگفتم: من راه رفتن بلدم... ماش غیج با

 !!؟؟ی_ چـــــ
 ...گهیشور نبود د نقدرامیو گفت: نه بابا ا دیخند فرزاد

ش یشور نیبغض گفتم: اتفاقا به هم با ودم االن ب دهیبود... اگه خودمو کنار نک
 بود... انیجنازه م رو دست پو
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نه"ا فرزاد خدانک فت و پو ی"ِا...  ـــار انیگ تا دهنمو  یفش به پهلوم وارد کرد 
 تو... ایببندم... و دو مرتبه رو به فرزاد گفت: ب

 ...روقتهیخونه د رمی... مگهیکرد و گفت: نه د یتشکر فرزاد
و ت ای! ب؟یکنیتعارف م یکرد و گفت: االن مثال دار زیچشــمهاشــو ر انیپو
 وقت کدومه... هنوز ساعت ده نشده... ری... دنمیبب
 با اصرار فرزادو به خونه دعوت کرد... و

و ت ای! ب؟یکنیتعارف م یکرد و گفت: االن مثال دار زیچشــمهاشــو ر انیپو
 وقت کدومه... هنوز ساعت ده نشده... ری... دنمیبب
 با اصرار فرزادو به خونه دعوت کرد... و

مان به گونه ش کوب دنمیبا د ما بده... ا دیمحکم  خدا مرگم  فت:  چه  نیو گ
 ...هیوضع

ش انیپو صدا دیزده بهش... و غش غش خند نیجواب داد: ما خنده هاش  یو 
 شد... یبا سالم فرزاد قاط

به فرزاد دوخت: اوا... ســالم فرزاد  انینگاهشــو از من و پو مامان گرفت و 
 ! شرمنده من حواسم نبود...؟یجان... خوب

 مزاحم شدم... روقتی... شرمنده من دنیدار اریکرد گفت: اخت یتشکر فرزاد
..." فرزادو دعوت به نسشتن کرد یدخوش اوم هیچه حرف نیمامان با گفتن "اا و

سمت من اومد... نچ نچ  شنیبا خودت... بب یکرد کاریکرد و گفت: چ یو به 
 !ه؟یچه سر و وضع نیتو رو خدا... ا
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پالتوم  نیآست ینگاهشو به بازوم دوخت... و تازه اون موقع بود که متوجه پارگ و
 شدم...

 دهیآرنجم تا اواســط بازوم خراشــ یکمک مامان پالتومو در آوردم... از باال با
شدت م شتناکسوختیشده بود و به   ی... و عالوه بر اون کتفم هم به طرز وح

شش به درک... مگه رد ا نی... حاال اکردیدرد م سوز محو  یزخم لعنت نیدرد و 
... م*ر*ت*ی*ک*ه خر ی... خدا لعنت کنه اون راننده هه رو الهگهید شــدیم

 ...یوحش
 ه...... فک کنم دستم شکستیـــیو از درد ناله کردم: آ دمیبه کتفم کش دستمو
 چشمهاشو گرد کرد: اوا خدا نکنه... مامان

 زحمت؟! یب یندازیبه دستش م ینگاه هیرو به فرزاد ادامه داد:  و
مبل کنارم نشست و همزمان  یتکون داد و از جاش بلند شد... رو یسر فرزاد

 : اجازه هست؟!دیپرس اوردیکه دستشو به سمت بازوم م
ستم...  سرمو شمهامو ب ستمو حرکت داد و جلو عقب  هیتکون دادم و چ کم د

ستشو د تونستیرو به مامان گفت: نه نشکسته... وگرنه اصال نم تیبرد و در نها
 تکون بده... فقط کوفته شده...

 به آشپزخونه رفت... ییرایپذ لیآوردن وسا یو برا دیکش ینفس راحت مامان
 ایم: آگفت انیشــدم... رو به پو دایه اطراف انداختم و تازه متوجه نبود آب ینگاه

 کوش؟!
... قرص کردیولو کرد: ســرش درد م یمبل یکرد و خودشــو رو یاخم انیپو

 ...دیخورد خواب
 بهش پرونده بود... یزیچ هیهامو باال انداختم... احتماال باز مامان  ابرو
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 ریشده بود انداخت و آروم ز رهیخ ونیزیکه با اخم به تلو انیبه پو ینگاه فرزاد
 وده؟!ب تتیمال دوران جاهل یباب اسفنج یتو مطمئن گمیگوشم پچ پچ کرد: م

 با خنده به لباسم اشاره کرد... و
ستمو شم که از گرما د ش یبه گو شده بود ک سش مور مور  ه ب یو نگاه دمینف

 زیر زی.. ر.یبود باعکس باب اسفنجتنم  ییکاهو شرتیت هیلباسم انداختم... 
 یپا یصـــدا دنیباال انداخت و با شــن ییبه فرزاد نگاه کردم... ابرو دمیخند

 ازم فاصله گرفت... یتند ومد،یمامان که از آشپزخونه م
 دوس دارم... یکنم خـــو... باب اسفنج کاریچ

سمو شدم...  رونیب یبا کالفگ نف ساعت نگاه کردم... از جام بلند   هیدادم و به 
 و دوباره به ساعت نگاه کردم... دمیدور دور خودم چرخ

 !ان؟یپس چرا نم یلعنت
ــت ــ یدس ــدمیبه کتف دردناکم کش گ هم بزر یکبود هیبازوم  یدگی... به خراش

 اضافه شده بود...
شون به  یلعنت یزخم و کبود نیهم و شده بود تا مامان اجازه نده همراه باعث 

کون ت یو کتفم رو هم به ســخت دمیلنگیم خردهی نکهیفرودگاه برم... ضــمن ا
 ...دادمیم

 کالم نابود بودم... کی در
 سنگفرش، یها رو کیشدن الست دهیو کش اطیباز شدن در ح یصدا با

 زدم... رونیو از خونه ب دمیفنر از جا پر مثل
 هم در حال وارد شدن بود... ییداخل آورده بود و دا نشویماش انیپو
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حمله  انیپو نیو به طرف ماشــ دمیدو اطیح هی یروفرشــ یها ییهمون دمپا با
 کردم...

انداختم... دســتامو رود گردنش  ســایعقبو باز کردم و خودمو تو ب*غ*ل پر در
 ...ـــســــااای: پــردمیحلقه کردم و با بغض نال

ــتاش ــداش از جا یور دس ــت و ص ــس ــد:  کینزد ییکمرم نش ــم بلند ش گوش
 جـــانم؟!

 شد؟! داشونیمزاحم از کجا پ یاشک ها نی... ادمیباال کش دماغمو
ــمهامو ــردم و پر هی چش ــونه ش فش ــایش  یخنده ها نیا ی.... دلم برادیخند س

 ... بدون خش خش تلفن و ُبعد مسافت تنگ شده بود... یمل
ماه...  ستی... صدو بستیخنده ها محروم بودم... ده سال کم ن نیسال از ا ده

 خدا... یروز... وا یتا س ستیصدو ب
پا نیاز کمر داخل ماشــ ،یحالت معذب هی با  رونیتنه م ب نییفرورفته بودم و 

 ...سوختیزخم بازومم م ی... روکردیبود... کتفم درد م نیماش
ضر ساعتها تو ب*غ*ل پر دردا رو تحمل کنم نیبودم ده برابر ا حا مونم ب سایو 
 ده سال دلم براش تنگ بود... یرفع کنم... به اندازه  امویو دلتنگ

بکشه  ونریب نیمنو از ماش کردیم یکه سع ینیاز پشت کمرمو گرفت و ح انیپو
فت: ب فه کرد دهی... دختره رو نرســایپر رونیب ایگ چه... یخ ... ولش کن ب

 ...ــــایتو خونه رفع کن... پـــر میبذار رفت اتویدلتننگ
ــ و ــد منو از ماش ــرم محکم به جداره  رونیب نیباالخره موفق ش ــه که س  یبکش

 در آورد: آخ سرم... چته تو؟! غمویدر خورد و ج یباال
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ش انیپو ساژداد: اوخ... ببخ سرمو ما صدیبا خنده   نمیخودته خب... بب ری... تق
 ...یشد یچ
نداره... ببه یســرمو خم کرد و نگاه و بادمجون بم آفت  برو  ایش انداخت: 
 نشده... تیچیه
 و ازش فاصله گرفتم... دمیکله به س*ی*ن*ه ش کوب با
ــایپر ــ س ــد، بهت زده به ت ادهیپ نیکه از ماش ــد رهیخ شیمانتو دامن پیش م... ش

 رو به اون رو نیاز ا ایکه بعضــ نمیبیزدم و گفتم: به به... م یســوت کشـــدار
 شدن...

شو نگرفته بود یجا چیکه ه شیوجب میشال ن یو نگاهمو رو دیناز خند با  سر
با د ندم...  گاه خ دنیگردو ها رهین خت: چ یم، ابرو ندا باال ا ! ه؟ینخش رو 

 نه؟! ایتو خونه  میبر یذاریم
به سمتش هجوم بردم و دوباره محکم ب*غ*لش کردم: دلم برات تنگ  یناگهان

 شده بود...
_______________________________________ 

طر ع یقاط گاریس یو حالم از بو دارمیسالن قدم بر م یقد یطرف پنجره ها به
 ...خورهیمختلف داره به هم م یها

و با  شهی... حس خفقانم کم مبرمیم رونیو سرمو از پنجره ب کنمیرو باز م پنجره
 ...دیشک گاریس دیبسته نبا یتو فضا فهمنیفرهنگا نم ی: بزنمیخودم غر م

 نی! ا؟یستیمهمونات ن شی: چرا پزنمیلبخند م یداغ نیو از ا شهیم داغ م شونه
 برگشتن توئه.. یبرا یمهمون
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 : هوا سرده...بندهیغر غر پنجره رو م با
 مزخرف ی: مهمونکنهیو چشــمهاشــو چپ م زنمیلبخند م شیبزرگتر نهمهیا به

 دشا...بدتر... چن یکیاز  یکی ختهیر لیگله پسر تو فام هی... دمیند نیتر از ا
 از خنده م کالفه س... سایو پر خنندمیتر م بلند

سره از اول مهمون صابمه... هر چ ی_ اون پ سر  کنمینگاش م یرو اع خاک بر 
 دایبا منو پ ییاومد که افتخار آشــنا ی... خبر مرگش کگردونهیروشــم بر نم

 نکرد؟!
ــو م رد ــمیو م زنمینگاهش ــتون تک یور هیبه فرزاد که  رس  وانیزده و با ل هیبه س
 ...رهیش درگ وهیآبم

 !؟یکنیفکر م ی_ راجع بهش چ
 ...شهیگرش به طرف فرزاد پرتاب م زیو نگاه آنال کنهیم زیچشمهاشو ر سایپر

شکستن...  ی_خب... چهارشونه... قد صدو نود تا صدو نود و سه در آستانه 
داراس... بهش  هیاز اون بچه ما... اممم... به نظرم مهندســـه و یچشــم رنگ

 تره...به هیخب نسبت به بق یسوخته س ول اهیاسمش آرش باشه... س خورهیم
صد و نود و شمیم رهیفرزاد خ به شونه... قد  ستانه  کی: فرزاد ُرهام... چهار در ا
 ... اونقدرا بچهیداخل دنتی... رزیمشک یشکستن... چشم سبز با رگه ها ی
ضع سیدار ن هیما صال بهش نماما و سم آرش ا سادیشون از ما بهتره... ا  اهی... 

 دایپ یتونیسوخته م اهیس القید نیبهتر از ا یلیمجلس خ نیسوخته س و تو ا
 ...یکن

ــایبه پر دمیاز فرزاد م نگاهمو ــده ش لبخند به لبم  یو مردمک ها س ــاد ش گش
 !ش؟یشناسی: از کجا انقدر خوب مارهیم
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 ...داسیآ ی_دوستمه... همکارمه... پسر خاله 
ه ســومم ب یو کلمه  زنهیلبخند م یبا دوم پره،یاولم ابروهاش باال م یکلمه  با

 ...بخشهیلبخندش خباثت م
 ...ـــولی: خــب پـــس... طرف تو مشتمونه... اگهیو کشدار م زنهیم یسوت

مناســـب  یدونیلحن چاله م نی... " اچرخهیمحور م هیذهن من فقط حول  و
 کرده؟! " یکه ده سال از عمرشو اون ور آب زندگ هیدختر

ه مدام ک شمیفرزاد م ی رهیازش خ تیو منم به تبع کنهیفرزاد زوم م یرو سایپر
من  که هیدختر ک نی... و اکنهیشــده م زونشیکه آو یلبخند ژکوند خرج دختر

 !شناسمش؟ینم
ــنگ یلیدو تا نگاه خ انگار ــالن  دیکه فرزاد با ترد ننیس ــو دور تا دور س نگاهش

 ...کنهیم کسیمن ف یرو تیو در نها گردونهیم
شو صله م لبخند ست نمیبیاز اون فا سکوت ارهیباال م یو د  و اون دخترو وادار به 

 ونزیدختر آو یو لبا کنهیلب بلغور م ریز یمثل عذرخواه یزیچ هی... کنهیم
 ...دارهیو فرزاد به سمتم قدم برم شهیم

مو در گوشتم آخ یبلندش تو یو فرو رفتن ناخن ها زنهیبه بازوم چنگ م سایپر
 ...ارهیم

 منو... ری... بگینوریا ادی... داره مای... پریــی_ وا
شرف غش  سایو پر ستهیا یرو به رومون م فرزاد شل و ول و در  از اون حالت 

 ...رهیو تو قالب مغرورش فرو م ادیکردن در م
 ...هکنیم یو خودشو معرف دهیدست م سایو با پر شهیلبخندش محو نم فرزاد
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سر کنهیم یاظهار خوشوقت شیشگیبا ناز و البته غرور هم سایپر تکون  و فرزاد 
ـــایو پر دهیم ناد س به من پ رهیگیم دهیرو عمال  هادیو  ... دهیر*ق*ص م شــن

 :گمیو هول م ارهیاز پهلوم نفسمو بند م سایپر شگونیو ن شهیچشمهام گرد م
 وس داره...د شتریر*ق*صو ب سایباشم... پر نندهیب دمیم  یترج شتری_ من ب

دراز  اسیو دستشو به سمت پر زنهیم ی... فرزاد تک خنده اکنمینفسمو آراد م و
 ...کنهیم

 !؟یدی_ افتخار م
شب عج کنهیم یلیم یتظاهر به ب سایپر شو به فرزاد که ام ست  بیو با مکث د

 ...رنیر*ق*ص م ستیو به سمت پ دهیم ادیجنتلمن به نظر م
 ...شمیم رهیخ اطیو به ح گردمیبه سمت پنجره پنجره برم دوباره

سالن بو نیا سمت از   یقیمختلف کمتره... نفس عم یو ادوکلن ها گاریس یق
 ...ندازمیبخار گرفته خط م ی شهیش یو با انگشت رو کشمیم

 !؟یی_ چرا تنها
 ...زنمیلبخند م شهیش یتو رشیتصو به

 سردرد گرفتم... گاریعطر و س یهواش بهتره... از بو نجای_ ا
 هشــیخوردن دو شــب پ نیزم ادگاریکه  یکمرنگ یرد صــورت یرو انگشــتشــو

 ...دهیحرکت م
 !ـــــد؟ی: امچسبونمیم خی ی شهیبه ش مویشونیپ

 ...چرخمیو به سمتش م ذارهیبازوم م یرو دست
که یحرف مده پس م رو  ند زنمیتا نوک زبونم او به لبخ ـــهیکج م یو لبم   :ش

 ...یچیه
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 _ چه خبرا؟!
 داره...ن دنیپرس گهی... درسهیخبرش به تو م کنمی_ من که انگشت تو دماغم م

 کجاست؟! ی: سونچونمیپیو بحثو م شهیمات صورتم م نگاهش
حالت تهو  _ حالش خوب نبود رفت باال تو اتاقت دراز بکشــه... از صــبحه 

 داره...
... سی: حامله نزنهیپاتک م دیو ام شــهیم یو لبخندم واقع زنهیبرق م چشــمهام

 تخت خواب... التیخ
نفس نفس زنون خودشــو تو  ســـایو پر شـــهیم زونیهمون ســرعت لبام آو به

 ... گرمه گرمه...یـی: وادهیب*غ*لم ول م
 ...رهینفس باال م هیو  دارهیمو از لب پنجره برم وهیآبم وانیل

 ...رمردی: چه خبرا پادیفرود م دیام یو مشتش رو شونه  رهیگیم یانرژ
 ی: ببندهیم شــشیبه ر ســـایپر یکه از بچگ یلفظ نیاز ا خورهیحرص م دیام

 زن... ریپ یخبر
ز ا تهیکه اون زن الجون رزنی: پشــهیبلند م ســایاز ته دل پر یغش خنده  غش

... سر دو ماه کاد دست زنهیداره عق م ایراح نشسته... تو م*س*ت ایاومده  یوقت
 !!ن؟؟یخودتون داد

دختر فرنگ  نیو من همچنان تو کف لحن حرف زدن ا گهیهمچنان م ســـایپر
 ...خورهیهمچنان حرص م دیرفته م و ام

ـ ـ ـری_ نخ ـ ـ ـ ـ  ی... مسموم شده... شما دو تا خواهر چرا انقد ذهن منحرفـ
 !ن؟یدار
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 همن... هی_ خواهرا شب
 ...کنمیم دییرو تا سایسر حرف پر با

 ...شنومیفرزادو م یو صدا کنهیشونه مو لمس م یدست داغ کف
 جان؟! ای_ پر
 :رهیگیاز برگردوندن سرم کنارم قرار م قبل
 یاومده... از طرف من از مامانت عذر خواه شیپ یکار فور هی... رمیدارم م من

 ...کنمینم داشونیکن... من پ
در حال بال بال زدن  یســایو فرزاد باالخره ســرشــو به طرف پر گمیم یا باشــه

 ...چرخونهیم
 بود... یجان... شب خوب سایپر تیی_ خوشحال شدم از آشنا

ه جاِن بســت نیاز ا میندازیو جفتمون ابرو باال م فتهیهم م یرو دیمن و ام نگاه
 ...سایپر شیشده به ر

سرد یو کم یتفاوت یو با ب دهیحالت م رییمثل جت تغ سایپر شکر  یهم خون ت
 ...کنهیم

شونه  فرزاد ست تک تکمون رو به ن شار م یخداحافظ ید سمت در  دهیف و به 
 ...هشیتو ب*غ*لم ولو م یخفه ا غیبا ج سایو اون موقع است که پر رهیسالن م

_______________________________________ 
د و کمر در دارمیقدم برم مارســتانیب لیو طو دیســف یراهرو یتو یحال یب با

 یدو ســاعت باق نیتموم شــدن ا یبرا کنمیم یو لحظه شــمار دهیامونمو بر
 مونده...
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ــ به ــتمیس ــتمیمزخرفم لعنت م یبدن س قرار  ونمتیم یچطور کنمیو فکر م فرس
 و نفس رو کنسل کنم... سایگردشم با پر

 راه مونده... یکل شرینشسته و هنوز تا پذ میشونیپ یرو یسرد عرق
شت وار قدم برم الک س یبرا دارمیپ سئو ِی و خانوم کمال رشیبه پذ دنیر لش م

 خوامیرو که من م یزی... و ممکنه چ مونهیم یووپ یکه مثل کمد آقا فشیو ک
 داشته باشه؟! فشیک یتو

 تیتا عالم و آدم متوجه وضــع کنمیو قد راســت م ادیاز روبه رو م یپرســتار
 ره،یگیبلند ازم فاصله م یبا قدمها یو وقت دهیبرام تکون م ینشن... سر میبحران

 ...گردمیبرم یقبل شنیو به پوز شهیوار خم م کیکمرم اتومات
 ...شهی... قدمهام تند مزنمیم یو لبخند کم جون شمیم کینزد رشیپذ به
شــده  زونیآو شــخونیقامت آشــنا، که از پ هی دنیراهرو و د چیرد شــدن از پ با

 ...شهیمحو م یباور نکرن یلبخندم با سرعت
 ...زنهیاز همون فاصله چشممو م رشیخم شده و برق زنج شخونیپ یرو

 اول... قدم
 ...کوبهیم نمیس یبا ضرب به قفسه  قلبم

 لحظه اون تلفنو بذار کنار به من گوش بده... هی_ خانوم 
 دوم... قدم

 ...پوشونهیکل بدنمو م یسرد عرق
 ...خوامیاز شما نم یمعقول ریغ زیمن که چ_ 

 سوم... قدم
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 ...فتهیبه شماره م نفسم
سـم ا نیبه ا یماریب دونمیچه م ،یپرســتار ،یبدونم پزشــک خوامی_ من فقط م

 نه؟! ای نیدار نجایا
 ...رسهیسوم به چهارم نم قدم

 ...فهممیسر و دستش م یاز حرکات عصب نویکالفه س و ا یکمال خانوم
شنا خورهیمدام زنگ م شخونیپ یتا تلفن رو دو شته و غر یو آ روِز ام ی بهیگذ

 ...کشهیم تونهیکه م ییش موهاشو تا جا شهیمن به عادت هم
 ...زنمی_ خانوم من دارم با شما حرف م

اطالعات  تونمیمحترم من همون اول خدمتتون عرض کردم... من که نم ی_ آقا
 شما قرار بدم... اریدر اخت ینطوریهمکارمو هم

 ...دارمیقدم به عقب برم هی
 همکارتونه؟! یعنی_ پس 

 ...شمیم خکوبیجا م سر
مائن؟یکشــیاز من حرف م نی_ دار مائدی! بفر کارام  دیبذار دی... بفر به  من 

 که سرم چقدر شلوغه... دینیبیبرسم... م
 ...مالمیعرق کرده مو بهم م یو کف دستا کشمیم یراحت نفس
 ! حالت خوب شـــــ...؟ی... تو هنوز نرفتای_ پر

و دســت رو  چرخمیمن مثل جت به ســمتش م یوقت مونهیش ناتموم م جمله
 ...میشیراهرو پنهون م چیپ واریو پشت د ذارمیدهنش م

 غّرم: تو روحت... یلب م ریز
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ستم فرزاد رو  میبدن یرویسرعت عمل و ن نیخودم از ا و تو کفم که چطور تون
 سرعت جابجا کنم... نیبه ا تبیبا اون ه

 دهیپشت سرش فشار م واریدستم شونه شونه شو به د هیدهنشه و  یدستم رو هی
 تا شرفم به باد بره... نهیحالت بب نینفر مارو تو ا هی هیو فقط کاف

 یرخب یو از خانم کمال شخونهیپ زونیو اون هنوز آو کشمیکله م واریپشت د از
 ...شهیذهنم زده م یتو یو جرقه ا ستین

 یارک هی خوامیمن م نی: ببگمیلحن ممکن م نیو با آروم تر کنمیبه فرزاد م رو
 !؟یکنیبکنم... کمکم م

ــر گهینم یزیچ ــال  نی! آره؟! بب؟یکنی: کمکم مکنمیتکرار م عیو کالفه و س اص
 نگو... باشه؟! یچیو ه ای... فقط همراه من بیبکن یتو کار سیالزم ن

کت حر زیر هیحرف بزنه، فکش  دینبا ی... وقتکنهیحرف نگام م یب همچنان
 گرفته... یاالن اللمون نیهم قایو دق کنهیم

 !؟ی! الل شده؟ی_ چ
شدت م کف ستم به  شمیقدم عقب م هیاراده خودمو  یو ب سوزهید  رتی... حک

 !؟ی: تو منو گاز گرفتکنمیزد نگاش م
سش شار م نیبه ا ی: وقتکنهیرو آزاد م نف ستتو رو دهنم ف  یورچط یدیشدت د

 بکنم؟! دیبا کاریجوابتو بدم؟! چ یانتظار دار
 بار کامال حق با فرزاده... نیاول ی... برارهیگیم م خنده

 ... فقط تابع من باش...یبکن دینبا یکار چیتو ه قای_ خب... دق
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صت نکهیقبل از ا و ست یبهش فر شو اعالم کنه، آ  نیبدم تا موافقت و عدم موافقت
به  ی... هر چکنمیو دســتمو دور بازوش حلقه م کشــمیرو پوشــشــش رو م

 ...شهیتر م دیتپش قلبم شد شم،یتر م کینزد شخونیپ
و باالخره صدام از ته حلق خشک شده م باال  دمیقورت م یدهنمو به سخت آب

 ...رهیگیو کم کم اوج م ادیم
ــم... خودت که  شیهمه ش پ تونمیدرکم کن... من که نم زمی_ خب عز تو باش

 روزا سرم چقدر شلوغه... نیا یدونیم
و  هریگیم نبض م قهیو شــق زنهیم مینیب ریز Boss یو بو میکنیرو رد م رشیپذ

 :دمیو همچنان ادامه م کنمی... اما مکث نمزنهیگلوم م یقلبم تو
تماس گرفت... گفت لباســم آماده س امروز بعد  یخانوم مظفر شــبی_ تازه د

 ...یتا روز عروس یتو َکِفش بمون برمیپرو... تو رو هم نم یاز ظهر برم برا
سور م یبه رو رو سان ستمیستیا یآ سمت دکمه  ی... د سور م یکه به  سان  برمیآ

 که دارم... یضعف نهمهیاز ا خورهیو حالم بهم م لرزهیم
سرم  نمیبب خوادیداره و دلم م اجیاحت یدرجه ا 180چرخش  هیبه  گردنم شت  پ

 ...کنمیوسوسه مقاومت م نیچه خبره... اما در مقابل ا
انسور و وارد اس امیشدن دستم توسط فرزاد به خودم م دهیو با کش ستین حواسم

 ...میشیم
 ...هزنیهمکف روم ینظرم گرفته و در همون حالت دکمه  ریز ینیب زیبا ر فرزاد

و بازم  مخوریسر م شیفلز ی وارهید یرو یبا سست شه،یآسانسور که بسته م در
 ...شهیدست فرزاد مانع افتادنم م

 _ خب؟!
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 !؟ی: خب چکنمیم نگاش
 !؟یمسخره رو راه انداخت شینما نیا یچ ی! برا؟ی_ هه... خب چ

سور سان صدا ستهیایاز حرکت م آ که طبقه رو اعالم  یزن میمال یو همزمان با 
 ...شنیاسانسور هم باز م یدر ها کنه،یم

 !م؟یبعدا حرف بزن شهی_ م
 !شه؟یکه رنگ نگاش عوض م نهیبیم ینگام چ تو

دست از سرم برداره...  خواستمی: اون مزاحممه... خب... من فقط مگمیم آروم
 ...نیو ... هم
 !؟ی: مطمئنپرسهیم یدوست ندارم وقت نگاهشو

 ...دمیمثبت تکون م یحال سرمو به نشونه  نی... با استمیکه مطمئن ن البته
... درد کمرم هر لحظه میشـیوقته متوقف شـده خارج م یلیآسـانسـور که خ از
و که ر یزی! چ؟ی: خوبپرســهیکه م شــهی... وانگار فرزاد متوجه مشــهیم شــتریب
 !؟یکرد دایپ یخواستیم
 ...پرسهیم سوالو نیا یچشمهاش وقت طنتیلعنت به ش و

تجربه رو از کجا  نهمهیبشــر ا نیکه ا مونمیو تو کف م شــهیعرق م سیخ تنم
ــاعت پ کیآورده... که  ــ قهیبه دق دیمنو د یوقت شیس ــع دهینکش  تمیمتوجه وض

 شد...
... ادایازشون بر م یهر کار زهیریبدنشون بهم م ستمیس ی... خانوما وقتگمی_ م
 یواخیفکر کردم م یخفتم کرد واریســرم و کنج د یدیپر یاونجور هوی یوقت

 ...میبب*و*س
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شمهام ساق پاش م شهیگرد م چ شم به  شو... بمیکویو با نوک کف ساکت   ی: 
 ادب...

 ...میبرو تا نکشت ایبرو... ب ای_ چه خشن... ب
 ...رمیم ی... اگه اجازه بدرمی_ م

ـز ـ ـ ـرمی_ بفرما ع ـ ـ لباس عروستو پرو  میدنبالت بر امی... بعد از ظهر مـ
 ...یکن

 : فــــرزااد...توپمیو با حرص م کنمیمشت م دستمو
 ...رهیو چهره م تو هم م شهیدلم منتشر م ریاز درد ز ی... موجخندهیم بلند
ش ی... چهره ش اثرکنمیبه فرزاد نگاه م عیسر  رهیخ تینداره و با جد طنتیاز 

 م شده...
 !ه؟ی: چدمیصورتش تکون م یجلو دستمو

 مونمی... منتظر مستین یکه گفت یزیماجرا اون چ دونمی: مدهیم رونیب نفسشو
 ....یکن فیبرام تعر انویتا خودت جر

: دهیو ادامه م گردونهیصــورتم م یحرفش تو ریتاث دنید یبرا چشــمهاشــو
 ... مگه نه؟!میدوست

 ...می: دوست دوزمیسبزش م یچشم به مردمک ها ،یطوالن یمکث با
 خونه؟! یری: خوبه... مزنهیم لبخند

 خوب ادی: اره... حالم زدمیو سر تکون م شمیمونده م یدو ساعت باق الیخ یب
 ...ستین

 فرو نیزم یاز خجالت تو خوادیو من دلم م رهیگیم طنتینگاش برق شــ باز
 برم...
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ش بابت شکر م یکه باز ینق سر یخداحافظ هیو با  کنمیکرد ازش ت  یبرا یسر
 ...رمیم لمیبرداشتن وسا

 آژانش خبر کنه... هیتا برام  خوامیم یو از نگهبان دارمیرو برم لمیوسا
 ...زنهیو قلبم هنوز تند م کشمیم یقیعم نفس

بد نبود... خبر  کردمیبعد از حدودا چهار ســـال اونقدرا هم که فکر م دنشید
 ...دمشیشوکه شدم تا االن که د شتریب دمیبرگشتنش رو که از نفس شن

در  یوقت ومدهی... آژانس هنوز نشــمیخارج م مارســتانیبزرگ ب یمحوطه  از
 ...کنمیرو رد م مارستانیب یو نرده نرده  یآهن
س دارمیقدم برم دو سوم نر و  مشیم دهیکوب یواریاز کمر به د دهیو قدم دومم به 

 :گهیگوشم م ریز ییولوم آشنا
 ؟!رو که بزرگت کردم یبچه؟! من یگول بزن یخوایم وی_ ک

 ...کشمیو سر عقب م شهیو راه نفسم بسته م رسهیقلبم به هزار م ضربان
 ...دمیو راه نفسم بسته شد و سر عقب کش دیقلبم به هزار رس ضربان
بلندش و از  یشــونیموهاش که طبق مد روزه به پ یعمد یاز آشــفتگ نگاهم

 چشمهاش سر خورد... یرو شیشونیخطوط در هم پ
 تموم جهانو تو خودش جمع کرده... یچشمها که سبز نیلعنت به ا و

قم از ته حل یفیلب هام فاصــله افتاد و نه خف نیب یخفقان داشــتم وقت حس
 ...دیپر رونیب

 شونه م نشست... یپشت سرم به رو واریاز د دستش
 بودن دستش... نیسنگ یسر خوردم و سر خوردنمو گذاشتم پا وارید یرو
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و باز از تماس دستش سست  دیکه دستش منو باال کششد  نیمماس زم زانوهام
 شدم...

 ...مدیپشت سرم چسب واریو به د دمیعقب کش یاراد ریعمل غ هی یتو تنمو
ن حس کنم او تونستمیبود که م یحالت داد و صداش طور رییانا تغ چشمهاش

 لحظه چقدر بهت زده س...
 آره؟!! ؟یترسی! از من م؟یکنیم ینطوری! چرا اا؟ی_ پر
 ریزسرا یاشکو حس کردم؟! اشک؟؟!! اشکم ک یبه دندون گرفتم و شور لبمو

 شد؟!
 !؟یترسیگفت: تو از من م ناباور

 زدم و تکرار کرد: از مــــن؟! هق
سرعت هم به زبونم جار یتو عایسر کلمات شکل گرفت و به همون   یذهنم 
 شد...

 ...کنمی_ من دارم ازدواج م
 باور کنم؟! یبود: توقع دار یور هی شهیمثل هم لبخندش
 گفتم: خرابش نکن... ملتمسانه
 : من دوسش دارم...دمیمحو شدو نال لبخندش

 از من؟! شتری_ ب
 از جونم... شتری_ ب

 ...یگی_ دروغ م
 وونمید یخوای! م؟یگی... چرا دروغ میگیدروغ م ی: داردیکردم... غّر  سکوت

 !؟یکن



wWw.Roman4u.iR  240 

 

وم فرو پالت بیج یشونه م سر خورد و دست راستم بالفاصله تو یاز رو دستش
ــ ــت رو یلبخند یلمس کردم و به زور جلو مویرفت... گوش لبم  یرو که داش

ستینقش م س دیگرفتم: ع ب  مویبه هم بخوره... دوباره زندگ خوامی... نممهیعرو
 خراب نکن...

 رو به باال هل دادم و یگوش ییکشو یسر و صدا، صفحه  نیشست و کمتر با
 کردم... دایرو پ 2شماره  یجابه جا کردن انگشت شستم، دکمه  یبا کم

ــده باهات ازدواج کنه؟! همه چ ی_ هه... واقعا؟! چطور ــر ش رو بهش  یحاض
 !؟یگفت

ستم شتم... تموم ام 2 یشماره  یرو هیچند ثان یرو برا ش به همون  دمینگه دا
 نه... ایهست  رهیهنوز روش ذخ انیپو یه شماره بود که مطمئن نبودم شمار

 که... میرو دوست دار گهیهمد یقبول کرده... اونقدر طمویشرا ی_ همه 
 _ دهنتو ببند...

شمهام صدا چ شد... با هول نگاه یاز  به اطرافم انداختم... از  یبلندش گرد 
راه  یزیابرو ر مارســتانینبود جلو ب دیبع شــناختمیکه من م یا وونهیبهروز د

ستانیبندازه... ب شون  4حداقل  شدنیکه واردش م ینفر 10که از هر  یمار نفر
 ...شناختنیمنو م
 ...مدیرها کردم و با دو دست به تخت س*ی*ن*ه ش کوب بمیج یتو مویگوش

 ! بعده؟ی! حرف حسابت چ؟یکه چ نجایا ی_ خودت دهنتو ببند... اصال اومد
ــت ــال برگش ــدقه ؟یخوایجون من ماز  ی! چ؟یچ یبرا یاز چهار س ! کم از ص

 ؟! آره؟! دمیکش یتو و بابا جونت بدبخت یسر
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 رجو  اومدم... ی_ برا
 اومده بود؟! یچ یفراموشم شد... برا دمیلحظه نفس کش هی یبرا

 !؟ی_ چـ... چ
خب... ببخشــ یپوف فت:  بادیکرد و گ .. .کردمیعنوانش م ینطوریا دی... ن

 دوباره... خوامیمن م یعنیبود که...  نیمنظورم ا
 شد... رهیتموم گذاشت و م*س*تاصل به چشمهام خ مهیشو ن جمله

به شــونه اش کوب با ! هان؟! تو ؟یخودت چه فکر کرد شی: تو پدمیمشـــت 
 ...شهیواقعا... باورم نم

 _ بهتره باورت بشه...
تا  ی... ولستمین یا نهی_ خدا لعنتت کنه بهروز... لعنت خدا به تو... من آدم ک

! چرا دســـت از ؟یخوایم یمن چ یاز زندگ ی... لعنتکنمیآخر عمرم لعنتت م
 ... نه از تو... نه از بابات...گذرمی! به خدا ازت نم؟یداریسرم برنم

با زجر  دوارمی... امهیکه مردن دهیگرفتم و ادامه دادم: خبرش بهم رســ ینفســ
م بدبخترهیب با درد و  م ی...  که ارهیب تو  ینطوری... از آه دل من  تاده  ف ا

 ...نطوریزجر کش بشه... تو هم هم خوامیرختخواب... از خدا م
: حرف دهنتو دیشــده ش غر دیکل یدندونا نیو از ب دیچیش دور گلوم پ پنجه

هت نم یزیچ تونمی... فکر نکن چون نمایبفهم پر ظه تو گمیب ... دارم مالح
 ...کنمیم

 ...یبکن یتونینم یغلط چیساعدش چنگ انداختم و با خر خر گفتم: ه به
 ...دیو مچمو چسب دیدستشو پس کش یناگهان

 ...شدمیم دهیبودم و دنبالش کش ابونیخودم که اومدم، وسط خ به
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گفتم: ولم کن  *و*ض*ی...  کردمیآزاد کردن دســتم تالش م یکه برا ینیح
 !؟یبریم یمنو کجا دار

 ...ستادیا یرنگ یمشک نیماش یو فشرد و جلو موتیر
 !زنه؟یحد آشنا م نیتا ا نیماش نیچرا ا و
 مشت کردم... بمیج یفشرد و من دستمو رو موتویر

 که صدامو بشنوه... یانیتماس بود و پو یبه برقرار دمیام تموم
سب با ست چپش مچ منو چ سمت راننده رو باز  دهید ستش در  ست را بود و د
 ...کردیم

 !؟ینکیم یدار یکه باز کردو با لگد بستم و گفتم: معلوم هست چه غلط یدر
 کوبوند... نیماش یدستش رو کنار سرم به بدنه  کف

 باهات حرف بزنم... خوامیخونه... م میری... مارایمنو باال ن ی_ اون رو
 ...ای... بایب انیپو

ا بودن استعف از سگ یمثال؟! اصال تو ک ی! االن آدمت؟یسگ ی_کدوم رو؟! رو
 !؟یداد

 ...ـــــــااای_ پر
 ...  *و*ض*ی آ*ش*غ*ا*ل..نمیو مرگ... برو کنار بب ای_ پر

 یاومدن از حصار دستش کم رونیب یو برا دمیمشت به س*ی*ن*ه ش کوب با
 فاصله گرفتم... نیاز ماش
ش یش برزخ چهره صدا دمیکوب نیشد و دوباره به ما  ییها کیالست غیج یو 

 از کنار گوشم بلند شد...
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 گرفته شد... کجایآرامش لبخند زدم و انگار تمام توانم  با
 ...شناختمیرو خوب م انیپو یعجله ا یترمز گرفتن ها یصدا
 بهروز از روم کنار رفت... ی هیو سا دمیرو شن نیشدن در ماش دهیکوب یصدا

 مــــــا؟؟؟!!! یاز زنـدگـــ یـــخوایم ی_ تو چـــ
 زدم... هیتک نیحال به ماش یو ب سست

ست  ی! که آرامشـ؟یکه چ ی_ بعد از چهار سـال... برگشـت رو که ذره ذره به د
 !!؟؟یریآورده ازش بگ

 ...کردیو بهروز تو سکوت با اخم نگاش م کردیهوار هوار م انیپو
 ؟؟!!!... نگفته بودم؟زمیریبشه خونتو م داتی_ بهت گفته بودم دور و برش پ

... رمیرو بگ یآرامش کســ ومدمی... من نانیگنده تر از دهنت حرف نزن پو_ 
... درست نیمن مقصر بود یشما ها به اندازه  یبدونه... همه  قتویحق خوامیم
 ...فتهیگردن من ب رایتقص یکه همه  ستین

ها یحالج قدرت ناکم  یحرف  به کمر درد نداشــتم... دســتمو  بهروزو 
که با وجود درد  یبود... کمر دهیدردش امونمو برکه از صب   یرسوندم... کمر

 کوبونده بودش... واریکه داشت بهروز به د یوحشتناک
 شدم... رهیبهروز خ ی قهی یرو انیپو یدستها به

ــا ــتمیرو هم رو م انیپو یدندونا شیس ــ تونس رو که از  یحس کنم... و حرص
 ...خوردیبهروز م یذات یخونسرد

 انیتمام زور پو یبچشه... ول انویدوست داشتم بهروز ضرب دست پو بیعج
 ...شدیم یاور کت بهروز خال ی قهی یرو
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س دیمحکم به تخت س*ی*ن*ه ش کوب انیپو ن از جاش تکو یلونیو بهروز اپ
 نخورد...

 به طرفم اومد... انیپو
 یازش تشــکر کنم... به خاطر بودنش... به خاطر وجودش... ول خواســتمیم

ــد  ــفه ن هیتموم توانم ش ــمها دمیکه نفهم مهیلبخند نص  یخون افتاده  یبه چش
 نه... ایاومد  انیپو

شو ست ش کینزد انینکردم و پو یبه طرفم دراز کرد... حرکت د ست شد و د و به تر 
 بازوم رسوند...

 به سر شونه ش چشبوندم... مویشونیپ
 ...میتموم شد ... بر: تموم شد... دیچند بار پشت کتف و کمرم کش دستشو

ست و ب یها قدم شتم...  یبا قدمها یحالمو مواز یس ستوارش بردا محکم و ا
 در سمت شاگردو باز کرد...

شدنم درو محکم  هیچند ثان یبهروز برا یصدا با سوار  شد و بعد از  متوقف 
 ...دیکوب

 ...گمیرو بهش م یهمه چ ی... به زودانیپو یرسیتو سر نم شهی_ هم
 رو خوابوند... یراننده جا گرفت و با حرص دست یصندل ینارم روک انیپو

 شد... یانگشت هاش فشرده م نیب فرمون
 به عقب انداخت... ینگاه نهیاستارت زدن با اخم از آ نیح

شو رو قیعم اخمش شد... پا ش یتر  شرد و ما صدا نیگاز ف از جا  یغیج یبا 
 کنده شد...
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صبان انیپو شدت ع صب نویبود ا یبه  ستاش م یاز حرکات ع ... اول دمیفهمید
لب  یپنجره گذاشــت... کف دســتش رو چند بار محکم رو یآرنجشــو لبه 

... کشمیم نویو بلند گفت: من ا دیبا حرص به فرمون کوب تایو نها دیکش نشییپا
 ...!!!کـشـــــمیمــــ ــــنــــویمـــن آخــــرش ا

ستمو شتم... یدراز کردم و رو د سرشو  یبا مکث کوتاه ساعدش گذا مبهوت 
 به طرفم چرخوند...

ستمو شتم... با مکث کوتاه یدراز کردم و رو د سرشو  یساعدش گذا مبهوت 
 به طرفم چرخوند...
 !!؟؟ی_ تو چرا انقد داغـــ

ابل ق ریبه پهلو شدم و زانوهامو تو ب*غ*لم گرفتم... درد کمرم غ یصندل یرو
 تحمل شده بود...

 بودم... دیخورش میقنور م*س*ت ری_ ز
 گرد شد و مبهوت گفت: یا هیثان چشمهاش

 س... هیروزا؟! همه ش سا نیتو ا ینیبیم دیبچه... خورش یگی_ چرا چرت م
 ...کردمیحس م شویوسط فرق سرم... داغ خوردی_ نــه.. آفتاب م

 م*س*تاصل نگام کرد... انیپو
شمهاش س نیب چ شو ب یروش در گردش بود وقت شیپ ریصورت من و م ست ه د

 رسوند... میشونیپ
ـد ادیانداخت و با فر نییمشت کرد و از صورت من پا انگشتاشو ـ ـ ا گفت: خ

 لعنـــتــش کنـــه...
 دور زدن راهنما زد... یبرا تیدنده رو عوض کردو با حرص و عصبان و
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 !؟یبر یخوای_ کجا م
 ...مارستانیب گردمی_ برم
 دعوا؟! ی_ برا
 دکتر نشون بدم... هیرو به  یجنابعال گردمی... برمـــری_ نخ

 نشستم: نــــه... خیس
 ...ای_ حرف نزن پر

ه هر بود ک یا یدگیو نگاهم به بر دیچیپیراهنما تو ســرم م کیت کیت یصــدا
 ....میشدیم کتریلحظه بهش نزد

 خونه... مینه... تو رو خدا بر انی_ پو
 ...شهی_ نم

 برم خونه... خوامیمن م انیبازوشو گرفتم: پو شویدست دو
 از لحن مرتعش و پر بغضم سرشو به سمتم چرخوند... متعجب

 !ته؟یاحمق... حال یسوزیتو تب م ی_ دار
صندل انیپو ش ینگران تب کردنم بود و من نگران روکش  الکه که احتما نشیما

 شده بود... دهینه... مطمئنا تا االن به گند کش
 گفتم: تو رو خدا... لتمسم

که برا یپوف مت  یکرد و فرمون رو  به ســ نده بود،  چپ چرخو به  دور زدن 
 مخالف چرخوند....

ش یبوق کر کننده  یصدا سر از ا یها نیما شت   نایپو یحرکت ناگهان نیپ
 ...دمیشنیهم م اشونیاعتراض بعض یبلند شد و تک و توک صدا
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 زدم... هیتک یبه صندل مجددا
 ..میدیبعد به خونه رس ی قهیو پنج دق یس
ر رو که از س قشیعم ینفس ها یکرد و گه گاه صدا یتو سکوت رانندگ انیپو

 ...دمیشنیبود م تیعصبان
ش  شدن رو به من گفت: ادهیپ نیکرد... درو باز کرد و ح نگیرو وارد پارک نیما

 ...نییبرو پا
 ...میدیرسیه نموقت به خون چیکاش ه یو آرزو کردم ا دمیگز لبمو

 !؟یشینم ادهیدر سمت منو باز کرد و گفت: چرا پ انیپو
 گذاشتم... رونیب نیو پاهامو از ماش دمیچرخ

 دستشو به طرفم دراز کرد... انیپو
 پر اشکم بهش نگاه کردم... یباال گرفتم و با چشمها سرمو

 رو که به سمتم دراز کرده بود کالفه تو هوا تکون داد... یدست
شت ایپر _ صرار دا ست چته؟! تا االن ا  ادهیخونه... حاال پ میایکه ب یتو معلوم ه

 !؟یکنیم ینجوری! چرا ا؟یشینم
 ...ــــانی_ پــــو

 شده؟! ی_ جان... بگو چ
سرمو به  یصندل یو از رو دمیبار هزارم لبمو گز یبرا صله  شدم... بالفا بلند 

 نگاه کردم... نیماش یعقب چرخوندم و به صندل
.. .کردیم ییقرمز رنگ خودنما ی رهیدا هیکه روش  یروکش خاکســتر دنید با

 ...دینفسم به شماره افتاد و بغضم ترک
 ه...... خب بگو چتیکنیم م وونهید یدار ایپر یبازومو گرفت و گفت: وا انیپو
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 کنار بکشه... نیماش یکرد با فشار دستش منو از جلو یسع و
 صورتم غلت بخورن... یم و گذاشتم اشکام رومحکم کرد نیزم یرو پاهامو

ــار محکمتر انیپو ــ یحرکت از جلو هیبه بازوم وارد کرد و منو با  یفش  نیماش
 کنار زد...

 دندونام فشار دادم... نی... بس که لبمو بکنمیخون رو تو دهنم حس م یشور
چشم دوخت و بعد هم سرش رو  نیماش یچند لحظه بهت زده به صندل انیپو

و خودمو لعنت  دادمیمشــتم فشــا م یبه ســمت من که دو طرف پالتوم رو تو
 برگردوند... دمیامروز لباس رنگ روشن پوش نیکه چرا هم کردمیم

 بست و دستشو به کمرم رسوند... یعیطب ریغ یبا ارامش نویماش در
 تو خونه... میبر اینکن... ب هینداره... گر بی_ ع

 ...ــدی...  ــی... ــی.. ـی_ ببخـ... شـ
 شونه ش گذاشت... یسرمو رو انیهقم شدت گرفت و پو هق

کرده رو به مرگه تو  یا یخطاکار که از عذاب وجدان کارخراب یبچه  هی مثل
داشــت منو به  یدســتش ســع یبا حرکت دوران انیو پو دمیلرزیب*غ*لش م

 آرامش دعوت کنه...
 جان... ای... پرگهینداره د ی... گفتم اشکالگهینکن د هیگر ای_ پر

 کرد... میتا ساختمون همراه انیو پو دمیباال کش دماغمو
 سالنو باز کرد و پشت سر من وارد شد... در
 بسته شد... یبلند یبا صدا انیزد و در قبل از حرکت دست پو باد

 ...ــســـــــــــای... پرــســـای_ پر
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 داد نزن... انیچشمهامو بستم و گفتم: پو انیبلند پو یصدا از
 ...نی... برو بشدیو آروم گفت: باشه... ببخش دیکش شیشونیبه پ یدست

صوذتم حشک شده  یرو شدیم یا هیکه چند ثان ییبغض کردم و اشکا دوباره
 بودن دوباره روون شد...

 مبالش حساسه... ی... مامان روخوامی_ نم
که  یتوجه به داد نزن یو ب دیانگشــتاش کشــ نیموهاشــو با تمام قدرت ب انیپو

ثان نیهم ند  ته بودم عصــب شیپ ی هیچ ها فر یبهش گف له  به پ : زد ادیرو 
 ...ــســـــــایپر
 اومد وبا غر غر گفت: نییبا عجله و تلفن بدست از پله ها پا سایپر

 !؟یکارداریرو سرت؟! هـــان چ یخونه رو گذاشت هی_ چ
 ...زنمیساعته دارم صدا ت م کی! ؟ی: مُـــــرددیغر یعصب انیپو
 نگاهشو به من داد... دهیچاک شیگفت و با ن ییبرو بابا سایپر

 آماده بشم...! رمی... االن میگفتی... کاش قبلش مایپر ی_ چه زود اومد
 متوقف شد... انیپو یخواست عقبگرد کنه که با صدا و

 کارت دارم... ایرو ببر اتاقش بعد ب ایپر ایب... رهینم ییجا ی_ کس
 اومد... نییمن زوم شد و با هول پله هارو پا یرو سایپر نگاه
 خـــ نی... اـــنی! ... هـــ؟یتو چرا انقدر زار و نزار ایپر ی_ وا
 ...ســــای_ پر

صب انیبه پو سایپر شو ع سم گفت و  یبه زبون آورده بود نگاه کرد... آهان یکه ا
 خودشو به من رسوند...
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شــون حموم پرت یبه اتاقم رفتم... لباســامو عوض کردم و با حرص تو ســایپر با
 کردم...

 تنم وحشت کرد... یاز داغ انیدستمو گرفت و اونم مثل پو سایپر
وش د ریبه حموم رفتم... آب گرم و ســردو تا انتها باز کردم و ز شــنهادشیپ به

 نشستم...
و ســرماش به  ختیریکه از دوش م یب*غ*ل کردم و گذاشــتم آب زانوهامو

 ...نهیتن تبدارم بش یغلبه داشت رو شیگرم
 ...ختمیو اشک ر ختمیزانوم فشردم و اشک ر یبه کاسه  لبامو

حس شــد... کف دســت و پام  یحرکت نشــســتم تا دســت و پام ب یب اونقدر
 ..رو به بسته شدن رفت. هیخواب رفت و چشمهام از زور گر

 زانوهام بلند کردم... یکه به در حموم خورد سرمو از رو یتقه ا با
 ...یشر شر اب به گوشم رس ونیم سایپر یهم اومد و صدا یا گهیتق د یصدا
 ساعته؟! کی کنهیم یدار کاری! چ؟یخوب ای_ پر

 ...امیساعت؟؟!! و گرفته و از ته چاه گفتم: االن م کیلب زمزمه کردم:  ریز
و از حمام  مدیپشت در گذاشته بود پوش سایرو که پر یآبو بستم... حوله ا ریش

 اومدم... رونیب
 ...میزد و به اتاقم رفت یلبخند سایپر
 هیاز کنارم بلند شد و چند ثان سایبه در خورد... پر یتختم نشستم... تقه ا یرو

 ...دمیبسته شدن درو شن یبعد صدا
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سته  سایپر ست و ب ش صورت دیسف یروبه روم ن ستم رو یو  تخت  یرو کنار د
 گذاشت...

 ...ـــانیبه دندون گرفتم... پــو لبمو
 تخت بلند شدم... یاز رو کردمیکه بند حوله مو باز م همزمان

 ...دمیتخت دراز کش یو به پهلو رو دمیلباس پوش سایبرابر نگاه پرت پر در
 رسوند... سمیخ یدستشو به موها سایپر

 ...یتب دار شمینجوری... همیکردیموهاتو خشک م_ کاش 
 بازم نگاش کردم... مهین یپلک ها یال از

 ...دمی_ امروز بهروزو د
 ...دونمیگفت: م آروم

 کرد... ینچ سایو پر ختیر رونیپلک راستم ب یاز ال اشک
 االن؟! هیت مال چ هی_ گر
 ... اشک شوقه...یچی_ ه
ــهیباورم نم... من... من واقعا ای_ پر ــ ش ــده باش ... یتو انقدر ار بهروز متنفر ش

 ...یفتیحال ب نیبه ا دنشیکه با د یاونقدر
 وار تو خودم جمع شدم... نیبه طرف شکمم جمع کردم و جن زانوهامو

 ...ستمی_ ازش متنفر ن
راه  رونیچشمهام به ب یاز گوشه  یشتریبستم... اشکام با سرعت ب چشمهامو

 گرفتن...
 خودم متنفزم..._ از 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ



wWw.Roman4u.iR  252 

 

============================= 
 ...سوختمیتب م یروز تموم تو دو
. ..شــدمیم اریهشــ یا هیثان یدرناک دارو، برا یها قیروز تموم فقط با تزر دو

 ...دمیخوابیو دوباره م کردمیم یناله ا
 گذشته و حال در گردش بودم... نیروز تموم ب دو

 ،یداریخواب و ب نیهم ب یو گاه میزدیهم م یبا بهروز تو ســر و کله  یگاه
 یرو سیخ یکه حوله  دمیدیرو م دایهم مامان و آ یو گاه ســـا،یو پر انیپو

 ...ذارنیم میشونیپ
 هام چرخ خوردم... یچهارده تا هجده سالگ نیروز ب دو

 عاشق بهروز شدم... یاز چهارده سالگ من
 یرو مبن -بهروز یبابا–خان عمو  یحرف ها یکه تازه معن ییهمون موقع ها از

 ...دمیبر ناف بر بودن فهم
و  دادمیجا م فمیک یمخف پیز یمامان رو تو یکه رژ لب ها ییموقع ها همون

 ...شدمیباغ خان عمو م یدرس خوندن از مدرسه راه یبه بهانه 
و  یبلند و قطورش شــاهد تک تک خاطرات کودک یکه درخت ها یباغ ونهخ

 من بود... ینوجوون
 بزرگ شدن و عاشق شدنم بود... شاهد
ه ب رم،یدرس خونده نم یمن برا دونســـتیم نکهیکه بابا با ا ییموقع ها همون

بزرگش، پدر بهروز که بزرگ  یکه از عمو یهم به خاطر ترســ دیشــا ایاحترام، 
 ...گرفتیبود، داشت بهم خرده نم لیفام یهمه 
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آوردم...  یجمع داد بهروزو در م یبلندم تو یکه با خنده ها ییموقع ها همون
ــهیهم نکهیکه بهروز از ا ییهمون موقع ها ــاک دیام زونیآو ش ــدیم یبودم ش  ش

 ...نهیبیرو نم یکور من پونزده ساله به جز اون کس یچشم ها نکهیغافل از ا
سر و کول بهروز باال م ییروزها یتو خوردمیم چرخ و اون با وجود  رفتمیکه از 

 ...شدیهمراهم بچه م یسال اختالف سن 8
سالگ یبه روزها دمیرسیم شت مِن خنگ المپ یشونزده  صرار دا  ادیکه بهروز ا

 ...دادمیقبول شم و من به خاطر کنار اون بودن تن به درس خوندن م
و  دادیم  یرو برام توض یشناس ستیز ینکته ها نیتر زیاون با حوصله ر یوقت

 ...شدمیمن محو حرف زدنش م
ماغش ب شـــدیم میمتوجه حواس پرت یوقت و ســرم هوار  زدیم رونیو دود از د

 ... "یشینم یخر چی... تو هنمتی"پاشو برو از جلو چشمم نب دیکشیم
 یآشت یبراو من مجبور بودم خودم  دیکشیو بهروز نازم رو نم کردمیمن قهر م و
 بشم... شقدمیپ

 نگرفت... ادیوقت هم  چیبلد نبود... و ه یناز کش بهروز
 اعتراف به عشقش... یبود... حت تیحرکاش با جد ی همه
ــاله بودم و بهروز  یدختر بچه  هی من ــتیمرد ب هیهفده س ــاله وقت س  یو پنج س
 بار احساسش رو به زبون آورد... نیاول یبرا

سا یموقع همون سر هم  یخرمالو ها دنیچ یبرا یب*غ*ل هیکه من با کمک پ
درخت خونه باغ عمو خان رفته  یباال زدیکه بدجور بهم چشمک م یا ینارنج

 بود... دهیبودم و بهروز سر رس
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سا ادشیفر با سر هم داده بود و من از هولم  یقرض کرده فرار یرو با دو پا هیپ
 درخت افتاده بودم ... یاز رو

به من یب بهروز و جه  به خودم م یتو  یهوار زده بود: تو ک دمیچیپیکه از درد 
 آخه؟! یبزرگ ش یخوایم

سر من  غیبودم و بلند تر از خودش ج اوردهیکم ن منم زده بودم: تو چرا همه ش 
 !؟یزنیداد م

ـــدن پرده  ادیفر یهم طور بهروز پاره ش که   یگوشــم رو حتم یزده بود 
 ...دونستمیم

 ...وونهیدارم د_ چون دوست 
مات  دهیچیکه تو وجودم پ یدرد تموم فت  هیبود رو فراموش کرده بودم و  ج

 خون شده بودم... یایدر هی یشناور تو ی رهیمردمک سبز ت
ــتانه  یچهار ماه بعد از اون اعتراف... وقت قایدق و ــالگ یدر آس قرار  یهجده س

 داشتم...
 سفره عقد نشستم... یبهروز پا با

 نشست... میشونیپ یرو یگرم دست
 جان؟! ای_ پر
 دستش رو کنار بزنم... ینیکردم سنگ یکردم و تمام زور و توانم سع اخم
 ...انی... چشماتو باز کن... منم پوای_ پر

شمهام  یبو انی... پوستین انی... پوشهیتر م قی... اما اخمم عمشهیباز نم چ
Boss دهینم.... 
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 ...دمیبه باال هل م میشونیپ یستش رو از روو د ارمیسستم رو باال م یدستا
 هیو همزمان حجم ر کشمیو به نفس راحت م شهیبرداشته م شینیسنگ باالخره

 ...شهیم Boss ی حهیهام مملو از را
 ...جوشهیچشمم م ی... اشک از گوشه کنمی... بغض میلعنت

 ...کنهیدست گرم اشکامو پاک م همون
 جان... ایچشمهاتو باز کن خواهرم... پر قهیدق هی... ای_ پر

 یپخش شـده تو Bossو هر نفس من سـرشـار از عطر  انهیپو یصـدا صـدا،
 فضا...
که  یدی... وبالفاصله از نور شدکنمیمو باز م دهیبه هم چسب یپلک ها باالخره

 ...بندمشونیم زنهیچشممو م
مو چشمها کنمیم ی... و باز سعشنومیاتاقو م یشدن پرده  دهیِخِرچ کش یصدا

 باز کنم...
 ...ستین دیاز اون نور شد یتر شده و خبر کیتار اتاق
 کم کم شفاف شد... انیمات و نا واض  پو یچهره  ریتصو

 و لبخند زد... دیپوست صورتم کش یگنده شو رو انگشت
ــکمو رو زبون ــ یلب ها یخش ــک ترم کش  یو بو انهی... روبه روم پودمیخش

Boss چـــرا؟!زنهیم مینیب ریهنوز ز ... 
س یموها زنهیکه از مغزم م یفکر شده مو به کنهیم خیبدنمو  شک  ... گردن خ

 ...ادیو نفسم بند م چرخونمیراست م
 !!کنه؟؟یم کاریچ نجای... اون اخـــدا
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بار محکم بســتم و باز کزدم... احتماال توهم زدم... آره توهم  هی چشــمهامو
 زدم...

 زنهی... مخودشــو کنترل کنه تونهیاتاق بمونه... نم هی یبا بهروز تو تونهینم انیپو
 ...ارهیسرش م ییبال هی

... یمتر ســتیاتاق ب هی یتو انی... با من و پونجاســتیاون ا ی.... ول یلعنت
 و سالم...  یصح

گاهمو جداره  هیاز بهروِز تک ن به  به پو یقد یپنجره  یزده  تاق گرفتم و   انیا
 دوختم...

 !کنه؟یم کاریچ نجایاون ا_ 
 خون افتاده شو به هم فشرد... یچشم ها انیپو

 !؟یراهش داد یچ ی_ برا
 گرفت... بغض کردم... دستمو

 _ بهش بگو بره...
.... _ 

 !ان؟ی_ پو
 ...گمی_ جانم؟! باشه بهش م

 نگاهشو به بهروز داد... و
 شو از پنجره گرفت... هیکرد و تک یپوف بهروز
 ...رمینم یینگاه نکن... من تا باهاش حرف نزنم جا ینجوریا _ منو
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ست به کمر  یکه تو یشدم... از درد زیخ میچنگ انداختم و ن انیپو راهنیپ نیآ
 گفتم... یآخ دیچیخشک شده م پ

 باهاش ندارم... بگو بره... ی_ من حرف
 _ باشه باشه... تو آروم بـــ

 کاره گذاشت... مهین انویتق باز شدن در حرف پو یصدا
 زد و کامل وارد اتاق شد... یلبخند خسته ا دایآ

 !!؟؟یشد داری_ ب
 شدم... رهیالتماس به چشم هاش خ با

 ... تو بهش بگو بره... تو رو خدا...دای_ آ
 به سمت بهروز سر برگردوند... دایآ

 !ن؟یعذابش بد نی! دوست دارد؟ینیبی_ مگه حال و روزشو نم
 به جلو برداشت... یگرد کرد و قدم چشمهاشو بهروز

 !؟یکنیم فیتکل نییمن تع یبرا یا کارهیچ نجایا قای_ شما دق
 : حرف دهنتو بفهم...دیشد و غر زیخ مین انیاخم کرد و پو دایآ

سرت  یکی... حداقل بزرگ کوچی_ تو حرف دهنتو بفهم... قبلنا با ادب تر بود
 ...شدیم

 به عقله... ستیبه سن ن یکی_ بزرگ کوچ
ــنج م یرو پوزخند ــابمو متش که به زبون آورد  یو جمله ا کردیلب بهروز اعص

 ...ختیروح و روانمو به هم ر
شد ادهیز یلی_ آره واقعا... عقل تو خ سالگ یکه باعث  مهر طالق  یتو هجده 

 خواهرت... یبخوره تو شناسنامه 
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با دوقدم بلند خودشــو بهش رســوند... کف  دایو آ دیاز جا پر یعصــب انیپو
 فشرد و زمزمه کرد... انیپو یس*ی*ن*ه  یدستشو رو

 ... آروم... ولش کن ارزش نداره...انی_ پو
 با حرص موهاشو به چنگ گرفت... انیپو

شه دهن تو  هی_ من اگه  سرو یکیروزم به آخر عمرم مونده با ... کنمیم سیرو 
 !؟یهست ما طلبکارم یبه زندگ یگه زد

 بهروز بود... یور هی شخندیجلز و لز کردن فقط ن نهمهیاز ا انیسهم پو و
 !اره؟یحرص درآر رو از کجا م یخونسرد نهمهیا بهروز

مانعش  دایجلو گذاشــت که آ یباز قدم زیحرص زده از نگاه تمســخر آم انیپو
 شد...

 کف دستم دو طرف سرمو فشردم و گفتم: با
 ...گهی_ بسه د

 من زوم شد... یهر سه نفرشون رو نگاه
 ...ـــرونی_ بـــ
 شدم... رهیبهروز خ یباال آوردم و به چشمها سرمو

 ...رونی_ برو ب
 نیاز ا یلبخند تو دل هیبلند بود...  یادیز دیکشـ انیکه پو ینفش راحت یصـدا

ش شت... ام یزد جا انیکه بهروز به پو یی... حرفادمینفس راحتش ک ا تامل دا
 ....کردمیبهروز خرد نم یمئنا برادرم رو جلومن مط
 ابروهاشو باال انداخت... بهروز
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 ...یمنو بشنو یحرف ها دی... باالخره که بایفرار کن یخوایم ی_ تا ک
 ...یکنینم نییمن تع یرو از زندگ یدیو نبا دیو با چیگفتم: تو ه محکم

 !کنم؟ینم نییرو تع یچی_ قبلنا فقط چشمت به دهن من بود... حاال من ه
 یل هوهو.. مثدمیشنی... صداشو بم و کشدار مدمیتبدارم دست کش یشونیپ به

 باد...
 کردم: قبلنا... زمزمه

 ...دیچشمم ر*ق*ص یاز خاطرات خوب و بد جلو ریتصو یبالفاصله کل و
 فوت کردم... نفسمو

ــتی_ مهم ن ــ ییقبلنا... همون قبال ها س ــونیدیکه تو به گند کش ه . چه.. چ..ش
 ...یاتفاق
 ...اوردمیحرف زدن نفس کم م ی... برایلعنت

قاق چه ات تاده  ی_  که حتکردمیم کاریمن چ ایاف ظه هم  هی ی... مهم االنه  لح
 وجودتو تحمل کنم... تونمینم

 هیو هوا رو وارد حجم ر دمیکشــ یقیبعد از اتمام جمله م نفس عم بالفاصــله
 هام کردم...

زد و بهروز همچنان  یمندانه ا روزیلبخند پ انیابروهاشو باال انداخت... پو دایآ
 حفظ کرد.... شویخونسرد

 ...دمشونیگوشمو مشت کردم و از دو طرف محکم کش یباال یموها
 انقدر خونسرد بود؟! چرا
 !شد؟ینم یعصب چرا
 از حرف هام؟! خوردیحرص نم چرا
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از حضورش... از وجودش... از  کردمیجلز و ولز م شیمن که اسپند رو آت مثل
 ...شی... از حق به جانبشییپررو

ه همزمان ب دایکف دســتمو به تشــک تخت فشــردم... پوبان و آ ســتادنیا یبرا
 سمتم اومدن...

 ...دیدور بازوم حلقه شد و منو باال کش انیپو دست
مو م متوقف شد دست جهیسرگ یشونه ش چنگ انداختم و وقت هی ستادنیا یبرا

 ....دمیپس کش
ر پشـــت کتفم قرا یکم یاز افتادنم با فاصــله  یریجلوگ یبرا انیپو دســـت

 داشت...
 شدن رگ هاشو حس کردم... دهیدادم... کش یگردنم حرکت به

 بار باز و بسته کردم... سرمو باال گرفتم و به بهروز نگاه کردم... هی چشمهامو
 از حموم اومدم... یت... وقرمیدوش بگ خوامیم -

 کردم... مکث
 جلو اومد... یزد و قدم یخورد... لبخند یتکون بهروز
 ...دمیکش یقیعم نفس
 ...نمتیبب نجایا خوامی_ نم

 ...دیخط صاف بهم چسب هیو لباش مثل  دیپر کش لبخندش
... واقعا یباشــ نجای... اگه برگردم و هنوز ایباشــ نجایا خوادی_ واقعا دلم نم

 ممکنه نشون بدم... یچه رفتار دونمینم
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شتم و وقت اطیاولم رو با احت قدم سمت کمدم بردا سرگ یبه  که  یا جهیاز عدم 
ــراغم ب ــدم، قدمها ادیممکن بود س ــرعت ب یبعد یمطمئن ش ــتریرو با س  یش

 برداشتم...
 آوردم... رونیرو ب ییمویل یروبدوشامبر یدراورم حوله  یکشو از
 هم ساکت بود... دایو آ کردیهمچنان اسکورتم م انیپو

 و کشورو با زانوم بستم... که کامل هم بسته نشد... ستادمیا راست
 یبه بهروِز مات انداختم و با سرعت ینگاه میساعدم انداختم... ن یرو رو حوله

 بود اتاقو ترک کردم... دیحس و لرزونم بع یب یکه از پاها
 حموم رفتم... به

 ...دمیمو به در دادم و پس سرمو چند بار محکم بهش کوب هیتک
سرد شتیم ریبهروز روم تاث یخون ر د لکسیکه مِن در معرض فوران انقدر ر ذا

 ...کردمیبرابرش برخورد م
 گوشه انداختمشون... لک شده بودن... هیاز تنم کندم و  یبا چندشوار لباسامو

 دهیافتضــاح د تیوضــع نیمنو با ا انیچند روز پو نیتمام ا یتو نکهیفکر ا از
 ...دمیلبمو گز

 رفت... نیبود از ب نمونیهم که ب ییایبه ذره شرم و ح همون
 آب گرم و سردو تا آخر باز کردم... ریعادتم ش طبق
که پوســـت بدنم قرمز و ملتهب  یطور دمییســـا تونســتمیکه م ییتا جا تنمو

 شد.../
 ...کردمیم یکه از بهروز داشتمو سر بدنم خال یحرص

 آبو بستم و گوشمو به در چسبوندم... ریتند ش ،یادیفر یصدا دنیشن با
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 و فقط تونستم بشنوم که داد زد: ومدیواض  نم انیپو یصدا
 مامان... یکنیکارات بدبخت م نیما رو با ا ی_ تو آخرش همه 

 زدم... حدسم درست بود... یپوزخند
ــت پو یبهروزو به خونه آورده بود... اونقدر مامان ــت داش  انویکه بهروزو دوس

 نظر من بود... نیدوست نداشت... البته ا
 خودمو تا اتاقم رسوندم... واریبه د هیو با تک دمیمو با ضعف پوش حوله

تاق اونجا نبودن  یرو یلباســـا تخت رو که مطمئن بودم قبل از خروجم از ا
 ت انداختم...تخ یو خودمو رو دمیپوش

شم منتقل م یسیخ از  خشک ی... اما حوصله ومدیبدم م شدیموهام که به بال
 کردن موهامو نداشتم...

 باز شد و نگاهمو به رو به روم کشوند... یبا تق در
 ...تخت نشست یرو انیشدم و پو زیخ میوارد اتاق شد... ن ینیس هیبا  انیپو

 رو از نظر گذروندم... ینیس یآب تو وانیسوپ و قاشق و ل بشقاب
 تخت گذاشت و انگشتاشو دور بازوم حلقه کرد... یرو رو ینیس انیپو

 وارد بدنت نشده... یچیبخور... دو روزه جز سرم ه نویا ای_ ب
 داخل ظرفو از نظر گذروندم و شکمم به صدا افتاد... یو نارنج ظیغل عیما

 و قاشقو به دست گرفتم... دمیتخت جلو کش یرو خودمو
ــتپخت آ یبا لبخند محو انیپو ــتیگفت: دس ــداس  یزیچ هینخوره  ی... ترش
 ...شهیم

 پر رو به دهن بردم و ابروهامو باال انداختم... خوشمزه بود... قاشق
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 دومو پر کردم و گفتم: رفت؟! قاشق
 لحظه مات نگام کرد... هی انیپو

 !؟ی_ ک
 بهم نگاه کرد و گفت: هیشدم... چند ثان رهیسکوت بهش خ تو

 ! آره رفت...ز؟ی_ هان... چ
 _ مامان آورده بودش؟!

 داد... رونینفسشو ب انیپو
سمش ورد زبونت بود... من م نیا ی_ آره... تو ستمیدو روز ا  شیدیچون د دون

 ینزیهمه ش اسمشو صدا م نکهیا گفتیمامان نه... م ی... ولیروز افتاد نیبه ا
که چقدر دوســش داره... و هنوزم تو رو مقصــر  یدونیعالقه س... م یرواز 

 ...دونهیم
 ...دوننی_ همه منو مقصر م

ـه... من هم انیپو ـ ـ ـ ـ  سایطرف توام... پر شهیسرشو باال گرفت و تند گفت: ن
ضاوت  انیاونقدر در جر یعنیطرفه...  یهم که کال ب اتفاقات نبوده که بخواد ق

 کنه...
 !؟ی_ بابا چ

شو شت ش شینیب ی غهیت یرو یبا کالفگ انگ صال از اتفاقاتدیک چند  نیا : بابا ا
با خب موضع با ی... ولمیسفر نگرانش نکن یروزه خبر نداره... مامان گفت تو

 ...دونهیاندازه مقصر م هیمشخصه... طرف توئه اما جفتتون رو به 
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 هی یم که بابا از شــنبه برانگاه کردم و تازه اون موقع به خاطر آورد انیبه پو مات
شتیرفته بود و تا اخر هفته هم برنم هیبه اروم یسفر کار  یای... چقدر از دنگ

 خبر بودم... یاطرافم ب
 ...یپر رها کردم و آروم گفتم: مرس مهیظرف ن یرو تو قاشق

 !؟یخورینم گهی: ددیآب رو به دستم داد و پرس وانیل انیپو
 من و من گفت: یبا کم انیتکون دادم و پو نیبه طرف سرمو

 !ا؟ی_ پر
 _ هوم؟!

 که شما دو تا... نهیمنظورم ا یعنیتو و ...  نیب گمی_ م
 !؟ینفس گفت: تو با فرزاد دوست کیکرد و تند و  یپوف
تادم و آب تو به فه اف به ت یســر پاشــ یدهنم  و مبهوت گفتم:  دیشــرتش 

 !!؟؟یچــــــــ
شت ت شینیبه ب ینیچ انیپو ص یانداخت و با دو انگ له شرتش رو از بدنش فا

 داد...
 گند زد به لباسم... نیو ... َاه ... بب ی_ چ
 االن؟! یگفت ی_ چ
 فراموشش کن... یچی_ ه
 ...ــــانی: پـــودمیغر
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 نگرانت یلیچند روز خ نیحرص گفت: هان بابا... فقط کنجکاو شــدم... ا با
 اومدن بهت سر بزنن نایبارم با باباش ا هیاحوالت بود...  یایبود... همه ش جو

 ...یتو خواب بود
 _ خب؟!

 !؟یچ خب
 که من با فرزاد دوستم؟! یدیرس جهینت نیبه ا نای_ به خاطر هم

 !ه؟یکم زیچ نایگرد کرد: هم چشمهاشو
 رو کنار زدم تا دراز بکشم... ینیکردم و س یپوف

که باهاش برخوردداشــته  یهر جنس مونث یرافرزاد ب ی... ولســـتی_ نه کم ن
 ...شهینگران م ینطوریباشه هم
 _ جدا؟!

 لپم بردم... ریو دستمو ز دمیکش دراز
 _ اوهوم...

کنار تخت گذاشــت تا راحت تر دراز  زیم یرو برداشــت و رو ینیســ انیپو
 بکشم...

 به بدنم دادم... یو قوس کش
 شده بود... رهیخ ینامعلوم یبه نقطه  انیپو

 جدا کرد... انینگاهمو از پو ایزنگ معروف نوک یصدا
 نیب یبرداشــت و بالفاصــله اخم یپاتخت یاز رو مویدســت برد و کوشــ انیپو

 ابروهاش نشست...
 !ه؟ی: کدمیبه تپش افتاد و با استرس پرس قلبم
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 به من دوخت: فرزاده... یگوش یاز صفحه  نگاهشو
 شدم... زیخ میو ن دمیکش یراحت نفس

خب؟! چه حالل زاده هم  یاخم کرد ینطوریکنه... چرا ا کارتی_ خدا بگم چ
 هست...

 ...دیدستشو عقب کش انیپو
 ...یجوابشو بد خوادی_ ولش کن نم

 _ ِا... چرا؟!
 مشکل داره؟! یگی_ مگه نم
ـ ـ ـ ـنی_ ه ـ ـ  یگفتم مشکل داره بدبخت... عجب آدم ی... من کانی... پوـ

 قطع کرد... نی... آه... ببمویگوش نمیبب.. بده یهست
 کرد و گفت: خب قطع کنه... انقدر برات مهمه؟! زیچشمهاشو ر انیپو
 که دادشو در آورد... دمیزانوم محکم به کمرش کوب با

 ...مویادب... بده گوش یتو سرت ها... ب زنمی_ م
 !؟یمن زبون وا کرد یها... برا یتازه دو ساعته از رختخواب بلند شد نی_ بب

 بـــده... مویو گفتم: گوش دمیکش غیج یکالفگ با
ــ ــرم انداخت و فت: ب ییرو جا یگوش  غیادب ج یبابا... نزن منو... ب ایکنار س

 ...غویج
رو  یشکردم و گو انینثار پو ییبرو بابا ،یدوباره به صدا در اومدن زنگ گوش با

 به گوشم چسبوندم...
 _ الــــو؟!
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 ... سالم...یصبان_ چه ع
 کردم و آروم گفتم: سالم... !! یپوف
به اخمش کردم و  ینگام کردم... اخم ینیب زیدست به س*ی*ن*ه و با ر انیپو

 با چشم و ابرو به در اتاق اشاره کردم...
 !؟ی_ خوب

 ...یزمزمه کردم: مرس یگوش یابروهاشو باال انداخت و تو انیپو
 ...دمیکوب انیپو یبا مشت به بازو و

 بد موقع زنگ زدم... نکهی_ مثل ا
 و بلند گفتم: نـــــه... تند

 یو از جا بلند شد... نفس راحت دیبلند خند انیموهامو به چنگ گرفتم.... پو و
 من بعدا زنــــ یخوای! مشته؟یپ یو فرزاد گفت: کس دمیکش

 بود االن رفت... شمیپ انیپو یعنی... ستی_ نه نه... ن
 گفتم... یآروم نیبسته شدن در اتاق ه یصدا با

 !؟ی: خوبدیدوباره پرس فرزاد
 اعصاب گفتم: نـــه... یب

 گفت: مشخصه... آروم
ندارم فرزاد...  یجام نشــســتم: من اصــن حال و روز خوب یتو یکالفگ با

 ...دیببخش
 ...رمیگیمن بعدا تماس م یخوای_ اگه م
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ــرد... فرزاد هم! آروم و زد؟یحرف م ینطوریا چرا ــبتا س ــگینس  نبود که تند یش
شو نفهمم... فرزاد کی شدیحرف زدنش باعث م سخره تر یسوم حرفا  نیکه م

 ...شدیم ریکه اشک از چشمهام سراز کردیم فیبا مزه تعر یرو به قدر زایچ
 _ الـــو؟!

 خوردم و گفتم: بله؟! یتکون
 !؟یی_ کجا

 !؟یادامه دادم: تو خوب یجا... و با مکث کوتاه نی_ من؟! هم
 و گفت: خوب؟؟!!... نه...! دیکش یاه
 افتاده؟! ی: اتفاقدمیپرس اطیاحت با

 ...مارستانیاومده بود ب روزی_ اون پسره... د
 نشستم: کدوم پسره؟! خیس

پارســـا... پســر عمو یکردم موقع ادا حس ند داره: بهروِز  له ش پوزخ  یجم
 !پدرت... هـــه... شوهر سابقت...!

 ...ی: وادمیبه سرم گرفتم و نال دستمو
 کی... فقط خواســتم بهت تبرســتیمهم ن الیخی_ گفت قراره دوباره با هم... ب

حداقل به  ای... یبگ انویدوستتم جر یکنیکه ادعا م یبگم... انتظار داشتم به من
نه ادعا ک ادیکنم... که بعد طرف ن یباز یکه اون روز مجبورم کرد یخاطر نقش
 ...زمیریبه هم م شویدارم زندگ

 دستم عرق کرده بود... یتو می... گوشستادمیا یکالفگ با
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 وادخی... اون فقط مســتین یکنیکه تو فکر م ی_ نه نه... فرزاد اصــال اون طور
کان همچ تمیاذ نه... من ازش متنفرم... اصــال ام فرزاد  نی... ببیزیچ نیک

 ...رینگ یداون  *و*ض*ی رو اصال ج یحرفا
 ...دادمیم  یبهش توض ناروی... اصال چرا داشتم ایلعنت

 ...خواستمی... فقط مستی_ باشه... گفتم که مهم ن
ستی: فقط م دمیحرفش پر نیب غیج با  یردغلط ک ستی! اگه مهم ن؟یچ یخوا

 ...یزیبهم بر ینطوریکه منو ا یزنگ زد
 !؟یزنیم غیج یچ ی_ برا

تادم: دلم م هیگر به گه تو هم خوادیاف گ؟یخواســتینم نویجبغ بزنم... م ه ! م
... نیشــما مرد ها قصــد آزار منو دار یهدفت آزار من نبود؟! همه تون... همه 

ــحال باش... دارم زجر م ــمیحاال خوش ــمی... عذاب مکش که  ی... اونقدرکش
 برطرف شد؟! تی! ناراحت؟ی... االن خوبکنمیمرگ م یآرزو

 دنیوقت عذاب کشــ چیمن با آرامش گفت: من ه یو هق زدنا غیج غیج ونیم
 ...یرو نخواستم... مخصوصا که اون کس... تو باش یکس

 دنیوقت عذاب کشــ چیمن با آرامش گفت: من ه یو هق زدنا غیج غیج ونیم
 ...یرو نخواستم... مخصوصا که اون کس... تو باش یکس

 گفتم: برو به درک... از همتون متنفرم... غیج با
ش و صدا مویگو رد و برخورد ک زیم ی هیبه پا یبلند یبا حرص پرت کردم... با 

 افتاد... رونیب شیباتر
 وسط اتاق نشستم و موهامو به چنگ گرفتم... همونجا

 !ا؟ی_ پر
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ود نگاه ب ستادهیچهار چوب در ا یکه نگران تو انیباال گرفتم که و به پو سرمو
 کردم...

 از سر راهش کنار زد و به طرفم اومد... انویپو سایپر
 به زانوهام چسبوندم و از ته دل زار زدم... سرمو

 !ان؟یشده پو ی_ چ
 مامان که تازه به جمعمون اضافه شده بودنگاه کردم... به
سیشده؟! تاره م یگفتم: چ غیج با  ی... فقط داریچیشده مامان؟! ه یچ یپر

عده؟یفهمی... میکنیبدبختم م چه و لت داد زیبه اون عز یا !  هان؟!  ید
قدر تو ـــاف نیا یرجو ؟! ان نه اض به خودم بگو زودتر گورمو گم گنم  میخو

بد ســـتیخب... الزم ن به خودت زحمت  بال راه چاره بگرد یانقدر  تا  یدن
ــرت م ی... مامان چیمنو دک کن زودتر ــت دارگذره؟یتو س  رمیمن بم ی! دوس

رو  ینکبت یزندگ نینم تموم شــدن ا! راحت باش بگو... مطمئنا م؟یراحت شــ
 از تو دوست دارم... شتریب

شو جلو مامان ست شمها ید شاد  ییدهنش گرفته بود و با چ که از فرط تعجب گ
 ...کردیشده بود بهم نگاه م

 ...ایبه شونه م وارد کرد و زمزمه وار گفت: آروم پر یفشار آروم سایپر
 یمن باز یبا زندگ یپس زدم و دوباره رو به مامان گفتم: مامان دار دســتشــو

حالیکنیم به اته؟ی...  قدر خودتو  ن م یدر و اون در نزن... تو فکر کرد نی! ان
باره م ی! فکر کردشـــه؟یدلم با بهروز صـــاف م ! کنم؟ یباهاش زندگ تونمیدو

نار خودم تحملش کنم... بخ تونمیهم نم هیثان کی ی... حترینخ  نیا یواک
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شمیخودمو م یکاراتو تکرار کن شر من راحت م ک شما ها از  هم  نیشیکه هم 
 حرف اول و آخرمه... نیشما... ا یخاله خرسه  یها یمن از دست دوست

ــخر گفت: هه برا مامان ــو به کمرش زد و با تمس ــتش  یمن زبون در آورد یدس
چه؟! فکر م ها رو برا نیمن ا یکنیب نه...کنم؟یخودم م یکار   یبه فکر تو ! 

سال من و بابات چند تا مرد زن دار  نیا یتو یدونیاحمقم... تو م  ایسه چهار 
ست شتن و اومده بودن خوا سن دا ! م؟یرد کرد تیگارزن مرده رو که دو برابر تو 

نه دختر خانوم... ه؟ینیبیکه تو م هیزیاون چ زیهمه چ یکنیفکر م در و پ چی! 
 ییکارا به خاطر خودته... بودن آدما نیا ی... همه خوادیبد بچه شـو نم یمادر

ستگار شتن و تو رو از بابات خوا سن دا شون قد تو  ن کردن... بود یکه بچه ها
 یتکردن... وق یو تو رو از بابات خواستگار شدهیکه زنشون بچه دار نم ییآدما
 ادیاز دهنت در م یچشــمهاتو نبند دهنتو باز کن هر چ یخبر ندار یچیاز ه

ــم و ابروش ن گمیبگو... اگر من م ــق چش ــتمیبهروز... عاش  دونمیم ی... ولس
س شتریب ست داره حتخورهیبه درد تو م یاز هر ک ز چند ا شتریب ی... تو رو دو

... تنیندشمنت خو ایدن یهمه  یکنی... فکر مینیبینم نارویا ه... تو کشیسال پ
 در ضمن...

س شونه  ینف شو به ن شاره  شت ا ول و ا یتکون داد: دفعه  دیتهد یگرفت و انگ
ــداتو برا ه تو دهنت ک زنمیم نیهمچ گهی... بار دیمن بلند کرد یآخرت بود ص

 سر... رهیخ ی... دختره یدهنتو باز کن یکه از خجالت نتون
تق  یخارج شد... صدا دمید یخشک شده زد و از محدوده  انیبه پو یتنه ا و

 ...شهیم دهیکه با حرص به پله ها کوب دمیشنیپاشنه بلندشو م یتق صندل ها
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م و به بود گرفت ســتادهیوا شیپ هیکه مامان تا چند ثان ییبهت زده مو از جا نگاه
 دادم... سایپر

 !سا؟ی_ پر
ستاش گرفت... رو نیب صورتمو س ید شمها دیموهامو ب*و* پر از  یو با چ

 .. بهش فکر نکن...زمیاشکش گفت: جانم؟! بهش فکر نکن عز
 ...سوزونهیمن دل م یهم برا یاحساس یمعروف به ب یسایپر یحت و

م از کردن ه هیکه با گر یبه س*ی*ن*ه ش چسبوند و با بغض وحشتناک سرمو
 نرفت گفتم: چرا من انقدر بدبختم؟! نیب

 یتســیگردوند و گفت: تو بدبخت ن شــونمیپر یموها یال به ال انگشــتاشــو
 ...زمیعز یستیخواهرم... بدبخت ن

 به خودش داد و جلو اومد... یباالخره تکون انیپو
 از گوشه و کنار اتاق جمع کرد... مویگوش یها کهیت

شو یرو تو مکارتمیس ش رمیتحر زیم یک شده رو  یانداخت و گو آش و الش 
 سطل آ*ش*غ*ا*ل... یتو

 ه...موند یگفتن و نگفتن موضوع نیب دونستمیش سخت شده بود و م چهره
 یورنطیبهت گقت که ا ی: فرزاد چدیپرس تیو با جد اوردیسر هم طاقت ن آخر

 !؟یختیبهم ر
 سرم حس کردم... ریرو ز سایپر یشدن عضالت س*ی*ن*ه و شکم منقبض

 گفتم... راهیبدبخت... چقدر بهش بد و ب فرزاد
 نداره... یو گفتم: به فرزاد ربط دمیباال کش دماغمو
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 آدم جواب بده... نیگفت بهت؟! ع یچ دمی_ پرس
 زده از داد بلندش نگاش کردم... بهت

ده  ما هر یتو خونه  نکهی! مثل ا؟ی! باز تو رم کردان؟یگفت: چته پو ســـایپر
 ...هی... نوبتشهیم وونهینفر د هی قهیدق

 ...ایپر دمیتو دخالت نکن... ازت سوال پرس سای_ پر
بار  هی... که ممکن بود در ســال تشینگاه کردم... به عصــبان انیترس به پو با

 ...فتهیاتفاق ب
 برگردوندم... رومو

 !ستم؟یو گفت: مگه با تو ن دیکوب زیمحکم به م انیپو
 نوبت توئه االن؟! انیگفت: چه خبرتونه؟! پو دایبا شتاب باز شد و آ در
 ...دیغر انیپو

 ...رونی... بنطوریتو هم هم سای... پردایآ رونی_ برو ب
 رفت... رونیو ب دیچشمهاشو گرد کرد... بعدم با چشم غره درو کوب دایآ

ــایپر هی انیپو ــاینگاه کرد... پر س ــونه ا س  رمیباال انداخت و گفت: من نم یش
ندازه رونیب به ا و ت ذارمینم گهیکردن... د تیرو اذ ایامروز همه پر یکاف ی... 

 ...یآزارش بد
ر که دوســت نداره مجبو یرو به کار ســایپر تونهینم دیکرد... فهم یپوف انیپو

 کنه...
 به من دوخت و گفت: من هنوز منتظر جوابم... نگاهشو

 لشیحوچرت و پرت ت یفرزاد... کل شیتر کردم و آروم گفتم: بهروز رفته پ یلب
 ...رونیبکش ب ایمن و پر یداده... گفته پاتو از زندگ
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 !تونه؟ی_ مگه پاش وسط زندگ
ـ ضیغ با ـ ـ ـررریگفتم: نخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ که بهروز اومده بود  ی... اون روزـ
 که به تو زنگ زدم... ی... همون روزمارستانیب

ــمو ــتم  رونیب نفس کنه...  ینقش کوچولو باز هیدادم و تند گفتم: از فرزاد خواس
 !؟ینکیداره که منو بازخواست م یبهروزم فکر کرده که... َاه اصن به تو چه ربط

تو به من مربوط  یزندگ یهمه  ین روز به من زنگ زدکه او یلی_ به همون دل
اگه به گوش  یدونی... تو میکنیغلطا م نیآخرت باشــه از ا ی... دفعه شــهیم

 ...کنهیم چارهیرو ب دای! با زخم زبوناش آشه؟یم یمامان برسه چ
 داره؟! دایبه آ ی_ چه ربط

 شده... لیبا ما فام یرفته فرزاد چطور ادتی نکهی_ مثل ا
 دایخصمانه ش با آ ی.... نترس... مامان رفتار هایهـــه... پس تو نگران زنت_ 

 فرزاد همکار من بوده... یزیرو کنار گذاشته... در ضمن قبل از هر چ
 ...کنمیحرفو دو بار تکرار نم هی_ به هر حال من 

 ...دمیکه دلم بخواد صد بارم شده انجام م ویزده گفتم: منم کار حرص
شتناک انیپو کارو  نیگفت: تو ا رفتیم رونیکه از اتاق ب ینیکرد و ح یاخم وح

 ...ینیبکن تا عواقبشم بب
 ...دیدرو محکم کوب و

 !ا؟ی_ پر
 ... تو واقعا با فرزاد...گمی: مدیپرس اطینگاه کردم... با احت سایپر به
 جام بلند شدم و گفتم: برو بابا تو هم دلت خوشه... از
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===================================== 
ــی... دفتر رگهید یجلو رومه و فکرم هزار جا یبه دفتر و کتابا نگاهم از  مویاض

 هیابه ســ نباری... ازنمیشــکم به پهلو غلت م یو از رو زنمیدســتم کنار م یجلو
 ...شمیم رهیسقفه خ یکه رو ییها

 ...فهممیکسل بودنمو خوب م نیا لیو دل کسلم
 مامان یخنده  ی... صداشهیم زیگوشام ت ادیم نییکه از پا یهمهمه ا یصدا با

 ...هیدر حال احوالپرس تیمیبلند شده و با صم
به ذهنم م یفکر نیو از اول شــمیم زیخ مین عیســر  یقیلبخند عم رســـهیکه 

 ....زنمیم
 " بهروز برگشته..."

 ...کنمیبه طرف در اتاقم پرواز م بایو تقر پرمیجا م از
 ...خورمیم یدر سه بار سکندر یجلو تا

 ...ستمیمیپله ها وا یباال
 ...ادیو به طرف پله ها م دهیبه صحبتش با مامان خاتمه م عیو سر نهیبیم منو

ــمتش هجوم م هنوز ــله داره که به س  زونیو از گردنش آو برمیدو پله باهام فاص
 ...شمیم

 ...ادیو دو پله رو باال م ذارهیپشت کمرم م دستشو
با تمتم وجود بو کنمیگردنش فرو م یگود یتو ســرمو به ر Boss یو   هیرو 

 ...کشمیم
 ...کنهیگوشم زمزمه م ریو ز رهیگیاز موهام م یقیعم دم

 ... دلم تنگته...رونیب می_ بدو برو لباساتو بپوش بر
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________________________________________________
________ __ 

ــت گرفتم و بهش خ رویطرف زنج دو ــدم... نگاهم رو رهیبا دو انگش قلب  یش
فه  ینقره ا ها زونیآو یو نصــ ســطحش چرخ  یرو زیر یاز زنجبرو حفره 

 خورد...
ــردمش... د یآوردم و تو نییپا رویرنج ــتم فش م رو به یحس خوب چیه گهیمش

ون، از از ا شــتریذوق داشــتم... و ب ریزنج نی... چقدر موقع گرفتن اکردیالقا نم
 گردن بهروز... یش رو گهید یاز قرار گرفتن نصفه 

 زانوم چسبوندم... یباال آوردم و گونه مو به کاسه  زانوهامو
 که دورم پخش کرده بودم رها کردم... ییعکس ها یرو رویزنج

 بودمشون... دهیسن چ بیکه به ترت ییها عکس
 ب*غ*ل بهروز... یچهار ساله، تو یایپر
 هفت ساله، دست تو دست بهروز... یایپر
 رفته بود... یکه به سرباز یده ساله، اخم کرده از نبودبهروز یایپر
 از گردن بهروز... زونیپونزده ساله، آو یایپر
 عقد با بهروز... یهجده ساله، سر سفره  یایپر
 بهروز... یتنگ دستا یحلقه  یهجده ساله، تو یایپر
 مشترکش با بهروز... یخونه  یواراهایهجده ساله، در حال رنگ زدن د یایپر
هجده ساله  یایکور... پر یهجده ساله  یایاحمق... پر یهجده ساله  یایپر
 عاشق... ی
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هم از  ییو چند تا ختیها رو با پشت دست پس زدم... نظمشون بهم ر عکس
 افتاد... نییتخت پا

ــده بود مرو نیا کل ــتباهات و حماقتام... دو روز کارم ش ــته... مرور اش ر گذش
 گرفتن هام... یمیمرور با چشم و گوش بسته تصم

 م...رفته بود نییخونه پا یاستقبال بابا از پله ها یروز بود که فقط برا دو
 ...ضایبود و من هم ا نیباهام سرسنگ مامان

شده بود پ یکار انیپو شت و دغدغه ش  شت یبرا یکردن راه دایبه کارم ندا  یآ
کرد، قهر کرده بود و به خونه  رونشیاز اتاق من ب انیکه پو ی... که از روزدایبا آ

 ...ومدیمو نم
صه نخور و درست هیوقتا فقط  یبود... گاه یخنث شهیهم که مثل هم سایپر  غ
 و تموم... دادیم لمیتحو شهیم
س نیا سط تنها ک سع یو سر حرفو باهام باز کنه بابا بود... که منم  یکه  شت  دا

 نداشتم... دنیشن حتینص ی... حوصله رفتمیدر م رشیاز ز یبه جور
 کردم و بدون گرفتن نگاهم از عکس یباز و بسته شدن در، پوف یصدا دنیشن با

 صد بار... نی... اخورمیگفتم: گفتم ناهار نم نیپخش زم یها
صدام زده بود و هر بار جواب یبرا یچند بار شیساعت پ میاز ن سایپر  ینهار 

 شتریب یتو جمع خانواده باشم... خانواده ا خواستینگرفته بود... اصال دلم نم
 بهروز بودن تا من... یخانواده 

 جز خودت... کنهیضرر م یک ی_ نخور... فک کرد
کرد:  پرتب*غ*لم  یرو تو ینگاه کردم... جعبه ا انیباال گرفتم و به پو سرمو

 .. مال توئه...ایب
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جعبه بود ابروهامو باال انداختم: به چه  یکه رو یدیســف فونیعکس آ دنید با
 مناسبت؟!

ــ ــت.. ا تیقبل ی_ بابا برات گرفته... گوش ــکس ه نابود هم ک هیمیقد یکی نیش
 ...نیهم یشد... برا

 ...دمی: فهمدمیحرفش پر ونیم
 سرمو باال گرفتم: خب... و

 اخم کرد: خب؟! انیپو
 ...یبگ یهم هست که بخوا یا گهید زیتکون دادم: چ سر
 یچ یعکس ها چرخوند: برا یداد و نگاهشو رو رونیب ینفسشو حرص انیپو

 !؟یدیخودتو عذاب م
 انیوپ رونی... برو بنیکنیبه من وارد م نیکه شــما ها دار هی_ مطمئنا کمتر عذاب

 ... حوصله بحث ندارم...
بهروزو به بابا  شــنهادیهمون پ یعنی... زویمامان داشــت موضــو  چ_ امروز 

 گهیکه د ! توا؟ینگفت... نه موافقت کرد نه مخالفت... پر یچی... بابا هگفتیم
 ! هوم؟!؟یکنیفکر نم ارویبه اون 

 ...دونمیفشردم و زمزمه کردم: نم مویشونیپ
 !؟یفکر کن شنهادشیکه ممکنه به پ نیا یعنی یدونیبهتش زد: نم انیپو
 شدم و نا مطمئن لب زدم: نه... رهینگرانش خ یچشمها به
 ناهار... ایزد: خوبه... ب یو لبخند مهربون دیکش ینفس راحت انیپو
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... خورمیمخالف بهروزه و گفتم: نم نقدریا هیبر خالف بق انیکردم چرا پو فکر
 بگم؟! دیچند بار با

 !؟یبدبخت... کم درد و مرض دار یریگی_ زخم معده م
 فرو رفتم و با پرخاش گفتم: به درک... به خودم مربوطه... میقالب برزخ یتو
 تفاوت شونه هاشو باال انداخت و به طرف در رفت... یب انیپو

ست یاز خروج مکث قبل ش یکرد و گفت: را ش یگو  یککه بابا برات گرفته بود م
اتاقت  تو یذیچپ ینوریبرش داشــت... ا ســایخوشــگلتر بود پر هیبود... مشــک
 ...رهیسرت کاله م

 رفت... رونیبا لبخند ب انیکردم و پو یاخم
 شعور... ینامرد ب ساسیپر

 یبرســه و با بدبخت زمیم یدراز کردم تا به کشــو شــدیکه م ییتا جا دســتمو
 برداشتم... مکارتمویس
رو روشن کردم... قلبم محکم  یانداختمش و گوش نمیو نازن دیجد یگوش یتو
 کنن... دمیپد دی... خاک بر سر نددیکوبیم

 رو برداشت؟! یچرا مشک سایپر اصال
ال ک سیاس ام اس ها و م لیبود که س یبعد از روشن شدن گوش هیده ثان قایدق

 روون شد... میها به گوش
 و دو تا هم از فرزاد... دایاز آ یکی ا،یدو تا از سون لوفر،یاز ن امیتا پ سه
ــ ــله  یس ــتم که حوص ــت رفته هم داش ــت تا تماس از دس ــونوید یو هش  دنش

 ...گرفتیباهام کار داشت دوباره تماس م ینداشتم... هر ک
 فرزادو باز کردم... یامایپ اول
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 ..."میحرف بزن دی" با
 "؟ی"از من ناراحت

 رفتم... دایآ امیگفتم و سراغ پ ییلب برو بابا ریز
ــ ای" پر ــت پو یبدون خداحافظ یجونم ببخش ــابم از دس رد خ انیرفتم... اعص

 بود... ب*و*س ب*و*س..."
 بود... شیدو روز پ ینگاه کردم... برا امیپ خیتار به

 الزم نبود جواب بدم... پس
 بود... یاز دستم شاک یکل لوفرین

 !"؟یهست یکدوم گور ای" پر
 چرا خاموشه؟" تی! گوش؟یاینم مارستانی... چرا باااای" پر
 !"؟یباهاش حرف زد ش؟یدیبهروز برگشته؟؟؟ خدا مرگم بده... د ایپر یی" وا

 ...دادمیسواالشو م یو جواب همه  مارستانیب رفتمیکه فردا م لوفرمین خب
 فرستاده بود... عشیفج یکه مطمئنا از جوک ها ایسون موندیم

ن ... دعا کشــگاهیآزما رمیدارم م ؟یچرا خاموش کرد توی"گور مرگ گرفته گوشــ
 نباشه..." یخبر

 باز کردم... شویبعد امیباال انداختم و پ ابروهامو
ــاااااااای"پر ــمی... جواب آزمای... تو که هنوز خاموش مثبت بووددددد" و ده تا  ش

 گذاشته بود... امشیآخر پ هیگر کونیآ
شمها با شده دوباره پ یچ شویگرد  مثبت بود؟!  ششیخوندم... جواب آزما ام
 ...؟؟!!یعنی
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صب   هازدیمال  امینگاه کردم... پ امیپ خیو به ساعت و تار دمیکش یخفه ا غیج
 امروز بود...

 رو گرفتم و منتظر موندم... ایسون یتند شماره  تند
 ...دیچیگوشم پ یتو غشیج یتا بوق خورد تا صدا شش
 !؟یهست یدوم گور... خاک بر سر آ*ش*غ*ا*ل معلومه کـــــــااای_ پر

 _ سالم...
 تو سرم شــــــــد؟! یچه خاک یدید ای_ سالم و درد... پر

شــکســته بود خب... تازه حالم هم  می_ درد به جونت...  *و*ض*ی گوشــ
 خوب نبود...

 گفت: حالت از منم بدتر بود؟! غیج غیج با
 بدتر.. بهروز... یلیکردم: آره... خ یپوف
! محل ســگ بهش نذار ؟یبرگشــته... به درک برگشــته... حاال که چ دونمی_ م
 !زم؟یبه سرم بر یکه بوده... بگو من چه خاک یهمون گورستون گردهیبرم

 ...دمیتخت به پهلو دراز کش یرو دست به دست کردم و لبه  یگوش
 شده... ی__ خاک رس... انگار چ

 من حامله م... ایشده؟! واقعا که... پر ی_ چ
 ...یتفاوت گفتم: خب... به سالمت یب

ت ارشد شرک خوامی... مرمیمن دانشگاه م ای! پر؟ی! کدوم سالمت؟ی_ به سالمت
 ...ختهیکنم... تموم برنامه هام بهم ر

 خره؟! یکنیم هی! گر؟یتعجب گفتم: سون با
 ...ـــــــایبلند زار زد و هول گفتم: سونـــ یصدا با
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 ... بدبختم...عیبدبخـ... ه یلیخ... من عی... من... های_ پر
 غصه خوردن نیکنکور بده... ا گهیبدبخت چرا؟! امسال نشد سال د وونه،ی_ د

 نداره که...
ه جون بچ نیساله؟! تا ا هی... مگه فقط شهیکرد و گفت: نـــــــــه... نم ینیف نیف

ــال طول م رهیبگ ــه س ــهیکِم کمش س ــال بچه دارکش ــم من اص بلد  ی... تازه ش
 م م م... مســتـــین
 ...هیگر ریبلند زد ز یگفت و دوباره با صدا نویا

 شده بود... وونهید ایگفتم... سون یاوف
 !دونه؟یم دی_ ام

 !ه؟ی: عکس العمل اون چدمیگفت... پرس یاوهوم
ستیم یحرص گفت: چ با شه؟! خر ک یخوا  ی... همه یشده در حد چ فیبا

 مال مردا... فشیمال ماست... ک شیو بدبخت یسخت
 ...دمیچند روز از ته دل خند نیا یبار تو نیاول یبرا

 راه حل بهم بده... هی_ کوفت نخند... 
 بدم؟! ی_ وا... چه راه حل

 !نجا؟یا یایب شهی_ م
 _ کجا؟!

 ما... ی... خونه گهید نجای_ ا
 !کار؟یچ امی_ ب

 ...ـــــای_ پر
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 ...ستیبچه خوب ن ینزن برا غی_ مرگ... ج
: نخند  *و*ض*ی... بهت دیکش غیج یگوش یتو ای... سوندمیغش خند غش

 ...نجایا ایپاشو گمشو ب گمیم
 _ سر ظهر؟!

 ... تو روخدا...ایپر گهید ای_ ب
 ...شهیم یچ نمی_ باشه بب
 ...ای_ حتما ب

 _ باشه... من ناهارم نخوردم...
ستپخت ام یمن ماکارون نجایا ای_ ب ست کرد دهیدارم... د صب  غذا در سر   ...

 ...مارستانیبعد رفت ب
 خوشم اومد... نیآور نیپدر نمونه... آور ولی_ ا

 ...گهید یای_ هوم... پس م
 !؟ی_ اره فعال کار ندار

 _ نه... فعال...
 یدســت نوازشــ هیگذاشــتمش...  زمیم یرو اطیرو قطع کردم و با احت یگوشــ

 ...رمیتا دوش بگ و لباسامو برداشتم دمیصفحه ش کش یرو
 با حوله گرفتم و شـــدیکه م ییگرفتم و آب موهامو تا جا یفوت یدوش فور هی

 نداشتم... دنیسشوار کش ی... وقت برادمیلباس پوش
ست هی شلوار راحت نیبافت آ ش فمیک یتو یکوتاه و  رو هو  نمیزننا یچپوندم و گو

 ...دمیخریم میگوش یبرا فیک هیحتما  دیگذاشتم... با فیپشت ک بیج یتو
 اومدم... رونیسرم انداختم و از اتاق ب یشل و ول رو شالمو
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 ...کردیناهارو جمع م زیداشت م مامان
 !؟یابروشو باال ناداخت و گفت: کجا به سالمت یتا هیمن  دنید با
 ...نایا یخونه سون رمیرفتم و گفتم: م یطرف کمد جا کفش به

 دنبالم اومد: سر ظهر؟! چه خبره؟! مامان
 ...ششی_ حالش خوب نبود... گفت برم پ

 !ضه؟ی_ چش شده ؟! مر
مامان به دروغ گفتم: سرما خورده... اجازه  یو کالفه از سواال دمیپوش کفشمو

 !ن؟یدیم یمرخص ی
 نکن.... شب هم قبل یچپ چپ نگام کرد و گفت: برو انقدر بلبل زبون مامان

 ...میحرف بزن دیه باش بااز هشت خون
 مامان؟! یدیبرام د یکردم: باز چه خواب کیبار چشمهامو

 هست به صالحته... ی_ هر چ
تم... برداش یدیجاکل یاز رو انویپو نیماش چیبه تاسف تکون دادم و سو یسر

 الزم دارم... نتویمن ماش انیرو به پله ها بلند داد زدم: پو
لب  ریخدافظ ز هیباشم، با  تشیعدم رضا ای تیمنتظر اعالم رضا نکهیبدون ا و

 زدم... رونیبه مامان از خونه ب
 چویفشردم و سو موتویشدم... ر ادهیآپارتمان پارک کردم و پ یرو به رو نویماش

ــاف م ینیانداختم و ح فمیک یتو ــتم کردمیکه مانتومو از جلو و عقب ص و دس
 زنگ گذاشتم... یرو
 باز شد و وارد ساختمون شدم... یرفح چیه یب در
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ــر زیمخینگهبان که از جاش ن یبرا ــده بود س نو م شیتکون دادم... کم و ب یش
 ...شناختیم

خانم جوون  هی... در باز شــد و همزمان با ورود من ســتادمیآســانســور ا یجلو
 بچه به ب*غ*ل از آسانسور خارج شد... یمانتو شلوار

 یخورد و صدا یرو فشار دادم و منتظر موندم... اتاقک تکون 4 یشماره  ی دمه
 چهارم... یاعالم کرد: طبقه  یزن یضبط شده 

د اومدم... در واح رونیگفتم و از آسانسور ب یشیصداش ا یدگیعشوه و کش از
 بهش وارد کردم و وارد خونه شدم... یکیباز بود... فشار کوچ مهین

 !ا؟یبلند گفتم: سون بستمیکه درو پشت سرم م ینیح
 بهم برخورد و دو قدم عقب رفتم... ینیجسم سنگ هوی

 ...ــــــــــااای: پردینال هیدستاشو دور گردنم حلقه کرد و با گر ایسون
 ...دیزهره م ترک یکنیم نیچرا همچ وونهی... دییفاصله گرفتم و گفتم: وا ازش

 یو پلک ها دهیزار و رنگ پر یچهره  دنی... ازددیپلکش کشــ یپا یدســت
 متورمش وحشت کردم...

ش وارد س میشد منین سوندمیو پر ست ی! تو جد؟ی:   ی! من فکر کردم دار؟یه
 دختر؟! هیا افهیچه ق نیتلفن... ا یپا یکنیم یشوخ

عا فکر کرد یرو فت: واق ـــت و گ نارم نشــس بل ک باره  یم  نیهمچ یمن در
 دارم؟! یشوخ یموضوع

همچنان  ایمانتومو باز کردم... ســون یدر آوردم و دگمه هاتنه مو  مین کاپشــن
 ...کردیم هیگر

 رو هم دراوردم و کنار کاپشنم انداختم... مانتوم
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ستمو تو یدفعه ا هی ایسون ستاش گرفت و گفت: پر یدو تا د ست ت اوووید و دو
 بچه رو سقـــ نیکنن من ا یمعرف ویکی... بگو یدار ادیدکتر ز
 !؟یگیم یچ تهیتو دهنتا... حال زنمیم ای: سوندمیمحکم کش دستمو

 ندارم... ی: من االن آمادگدیکش موهاشو
ــ یبزن دیبا یندار ی_ آمادگ ــ؟یبچه تو بکش ا به خودش بوده که پ ری! مگه تقص

تازه حاال اگه ام ایدن نیا نداشـــت  دیگذاشــته؟!   گهی... االن دیزیچ هیخبر 
 ...شهینم

 چه مربوط؟! دی_ به ام
 ...دایپدر بچه ته... البته ببخش دیکه ام خوامیمعذرت م_ من 

 داد و کف دستاشو به صورتش فشرد... رونیب ینفسشو هوف ایسون
ست ش ید شت کمرش ک شو برو  دمیبه پ شو... پا دارم از  اریب یچ هیو گفتم: پا

 بخورم... بلند شو... تونمینم یچی... تو خونه اعتصابم هرمیمیم یگشنگ
 ...یگفت: کوفت بخوربا حرص  ایسون

شتم و برا و شنمو بردا شپزخونه رفت... منم مانتو و کاپ شد و به آ  یاز جا بلند 
 لباس به اتاق رفتم... ضیتعو

تخت نصب شده بود نگاه کردم... دختره  یکه باال دیو ام ایعکس بزرگ سون به
 من بچه سقط کنه... اووف... یبرا خوادیاحمق م ی

 عوض کردم و به حال برگشتم... لباسامو
آب و نوشــابه رو  وانیو ل یپروانه ا یها یظرف ماکارون یمحتو ینیســ ایســون

 ست گذاشت و نشست... مین یجلو زیم یرو
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شت ستامو به هم کوب زیم پ شتم و د  هیپز... از ک دیام ی: اوممم... ماکاروندمین
 نخوردم...

 !؟یچنگالو برداشتم: تو ناهار خورد و
 نشست... خیدفعه س هیرد و  ینوچ ایسون
شاایپر گمی_ م صال جواب آزما دی...  شه... هان؟! آخه تو شیا شتباه با  نیا یا

تن  یدارن... از بو اری... وزننیحامله همه ش عق م یزنا دهینشــون م لمایف
ــون م ــون بدش ــوهرش تازه  چ،یعالئمو که ندارم ه نیاز ا چکدومی... من هادیش

 گلوم... از بوش خوشم اومده... ریز زنمیم دارمیبرم دویادوکلن ام دایجد
گالمو فه گفتم: وا یتو چن ها کردم و کال ... ای... ســونایســون یظرف ر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  یبهت معرف ویکی... من مطمئنم...تازه من ی... تو خل شدیسون
 !؟یبچه تو بکش ادیکنم... تو دلت م

 پر اشک نگام کرد و سرشو باال انداخت: نچ... یچشمها با
 _ پس چه دردته؟!

 ...دونمیپلک هاشو فشرد: نم ریو ز دیکش یآه
 ...وانهید یکردم... سون یپوف

ــ غذامو ــپزخونه  ینیخوردم و س ــقاب و  یکوچولو و نقل یرو به آش بردم... بش
 رو شستم... وانایل

 ...دمیزنگ تلفن، از پشت اپن سرک کش یصدا با
 تلفنو جواب داد... ایسون

 پشت خطه... دیمشخص بود ام گفتیکه م ییخوبم خوبم ها از
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ستیهم ا ای_ نه خوبم... اوهوم... پر ضعف نجا ... آره... نه بابا... ندارم... نه 
... حالت تهوعم ندارم... باشه... برو بابا تو هم دلت خوشه... نه... جهینه سرگ

 باشه هستم... خدافظ...
 داد... هیپاش انداخت و به سه کنج مبل تک یجلو زیم یرو فنوتل

 با دو طرف شلوارم خشک کردم و کنارش نشستم... دستامو
 بود؟! دی_ ام

 _ آره...
شرد و ادامه داد: م شویشونیپ ش زنگ به ی... از وقتتونهیخونه... نم ادیب خوادیف

 ...زنهیگفتم دفعه دهمشه زنگ م شمویزدم جواب آزما
 ... اون وقت راحت تر...گفتمیبا خودش زمزمه کرد: کاش اصال بهش نم و
 ...دیحرفشو خورد و آه کش یمن ادامه  یچشم غره  با
 !ت؟سیتو ن یگوش یمکث نگاهشو به سمت اتاق برگردوند و گفت: صدا با

 _ هان؟!
 !ه؟یچ ی_ صدا

ـــامو ماال گوشــ زیت گوش ـــدم... احت ند ش جا بل . هنوز من بود.. یکردم و از 
 ...هیزنگش چطور یصدا دونستمینم

 برداشتم و به هال برگشتم... مویگوش
 _ بله؟!
 !؟یبرد یبرداشت یمنو کدوم گور نی_ ماش

 رو از گوشم فاصله دادم... یچشمهامو بستم و گوش انیداد پو یصدا با
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 !ستم؟ی! مگه با تو نا؟ی_ پر
 _ من که بهت گفتم...

 من بهت اجازه دادم؟! هزار تا کار دارم... ی_ گفت
قدر ... چیو رستوران و شهر باز نمایو پارک و س یرو ببر دایآ دی_ آره خب... با

 ...ختهیکار سرت ر
 یرا! اصــال ســر ظهر برم؟یازت بگ نویماشــ امیب یی... کجانای_ بچه پررو رو بب

 !رون؟یب یاز خونه رفت یچ
 ...دمیام ی_ خونه 

ــو لهیکرد و گفت: خ یپوف ... امیباال نم گهیمن د یبده به نگهبان چویخب... س
 !ا؟یپر

 !ه؟یچ گهی_ د
 من ومن گفت: شبو همونجا بمون؟! با

 باال انداختم: چرا؟! ابروهامو
 خونه... به نفعته... ای... امشب نای_ بمون همونجا پر

 شده؟! ی! خب بگو چ؟یچ یعنی_ 
 ...زهیریالن فقط اعصابت به هم م... ایفهمی_ بعدا خودت م

 ها... فعال... ینگهبان یبد چوینره سو ادتیکرد و گفت:  یکوتاه مکث
 ...تیترب یگفتن من قطع کرد... ب انیپو انیتوجه به پو یب و

 مبل پرت کردم... یرو خودمو
 بود؟! انیحال گفت: پو یب ایسون
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ش شوی_ هوم... دعوام کرد چرا ما شب هم گفت خونه  یب ن شتم...  اجازه بردا
 نرم...

 شده؟! ی_ چ
 ...مونمیم نجای... من امشب ادونمیهامو باال انداختم: نم شونه

 تفاوت سر تکون داد: باشه... یب ایونی
 نو مبارک... لیدستشو به طرفم دراز کرد: موبا میبه گوش یبا نگاه و

 ...هدیرو به دستش دادم و لوس فتم: بابام خر یگوش
 !؟یزد: بهت رشوه داده دوباره زن بهروز ش پوزخند

 نگاش کردم... مات
نفر بدون مشــکل  کیما  یتکون داد و با تاســف گفت:تو خانواده  ســرس

ضعش بهتره انی.. حاال باز پوانمیپو ،ینجوریتو ا ،ینجوری... من استین ... و
 بدبخت ترن...... شبنم و آرش هم از همه یایکنار م دایمامانت داره با آ

 _ چرا؟!
 !؟یندار ریشبنم بچه ش افتاد... مگه خ شیپ ی_ وا... هفته 

 ... نــــه...یگیگرد شده گفتم: دروغ م یچشمها با
له بود... ســرش گ حام ها رهیم جی_ شــبنم هم  له  مه ســر  یخونه  یاز پ ع

 !؟ی... تو چطور خبر دار نشدخورهیم
با من تو با ته ده روز حت کی نیا ی_  قه  یتو دمیفهمینم یهف  نییپا یطب

 تو... یدار یی... چه انتظاراگذرهیم یخونمون چ
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 یکه بهم گفته بود بدجور رو یرشــوه گرفتن یباال انداخت... جمله  یا شــونه
 بابا هم... ؟! یعنیمخم بود... 

 ...دمیتکون دادم و آه کش یسر
ــون ــو رو دیچرخ ایس ــرش ــت... لبخند یو س ــتمو رو یپام گذاش  یزدم و دس

 بود... خی خیصورتش گذاشتم... 
 ! تنت سرده ها...رم؟یفشارتو بگ یخوای! م؟ی_ سون
 ...ادیبه دو طرف تکون داد و گفت: خوابم م سرشو

 ...یشد نیسنگ یکرد هیگر نهمهی_ خب بخواب... ا
 !؟یشیگفت: تو ناراحت نم مظلوم

 فشردم... شیشونیاشاره مو به پ انگشت
 بکپ... ری_ زر نزن بابا بگ

 و چشم هاشو بست... دیخند
منظمش بلند شــد... چه زود خوابش  ینفس ها یصــدا دهینکشــ قهیبه دق و

 برد...
... لی... دختر لوس فامایکم کردم... ســون ونویزیتلو یبرداشــتم و صــدا کنترلو

 ...شدیکه خودش هنوز بچه بود، داشت مامان م یکس
 سرش گذاشتم... ریز یپام بلند کردم و کوسن یآروم از رو سرشو

 آوردم و روش انداختم... یمسافرت یپتو هیکمد اتاق خواب  از
به دست گرفتم تا سر از برنامه  مویرشوه ا یمبل مجاورش نشستم و گوش یرو

 ...ارمیهاش در ب
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هنوز خواب بود و من هم محو  ایشد... سون شیساعت گذشت و ساعت ش دو
 ...لمیموبا یسرگرم کننده  یبرنامه ها

 قفل، سرمو به عقب چرخوندم... یتو دیکل دنیچرخ یصدا با
تو  ای: بکردیکه تعارف م دیام یو بعد هم صدا دمیباز شدن درو شن یصدا اول

 فرزاد....
رو از  اینفرصــت نشــد ســو یو به اتاق پناه بردم... حت دمیفشــنگ از جا پر مثل

 کنم... داریخواب ب
ستمو سه  یرو د شردم... ام یقف ر خب هی دیاحمق نفهم... نبا دیس*ی*ن*ه م ف

ــدااره؟یقراره مهمون ب دادیم ــرم گفت: خونه  یتو یی! ص ــه... به تو  یس خودش
 چه؟!

ضر جواب مغزم زبون دراز و سمت حا شه...  یکرد: غلط کرده خونه  یق خود
تاپ و شـلوارک تنش  هیاون بلوز و شـلوار سـاتن خوابش،  یزنش به جا دیشـا

 !؟یبود... اونوقت چ
با  کردمیکه فکر م یاون فرزاد دیمهمون ام کردمیخدا م خدا ما  ـــه... ا باش ن
 ...ونممیمتظر م نیی: خانومت خوابه... من که گفتم پاگفتیکه آروم م ییصدا

ســتامو به صــورتم ... کف ددمیداد رو نشــن هشی دیکه ام یجواب یصــدا گهید
 ...!!!ی: وااادمیلب نال ریفشرم و ز

 مویشلوار ورزش ریالس عی... آب دهنمو قورت دادم... سردمیکش یقیعم نفس
 که باهاش اومده بودم عوض کردم... یخی نیبا ج
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سب هی موهامو سرم محکم دم ا شت  ستم... جلو یدور باز کردم و دوباره پ  یب
ــت نهیآ ــت یدس ــک نیبه بافت آس ــ میکوتاه مش ــ زیم یو رو دمیکش م توالت چش

 چرخوندم...
 ردمشبیکه به ســمت لبام م ینیرو برداشــتم و ح ایســون یکالباســ عیلب ما رژ

 خم شدم... نهیآ یجلو
 یک یلبم متوقف شــد... برا یشــدم و دســتم جلو رهیخ نهیآ یچشــمهام تو به
 !کردم؟یرو م نکارایا

ــتم و رو در ــدمشیکوب زیم یرژ لبو با حرص بس ــهی... ش ــک ی ش و دراز  یمش
 افتاد... زیم یکه کنارش بود چپه شد و به پهلو رو یوریادوکلن د

ــقینفس عم هیندادم و به سمت در راه افتادم...  یتیاهم ـــ ـــ ـــ ... و اتاقو ترک ـ
 کردم...

شت به من رو دیام سون یپ سع ایصورت  شده بود و  شت ب یخم   دارشیدا
 کنه...

 _ سلـــام...
 هم کمر راست کرد... دیو ام دیرزاد آنًا به سمت من چرخف سر

شمها فرزاد سالممو داد و ام یبا چ شده جواب  با لبخند گفت: ِا... تو  دیگرد 
 ...ی! من فکر کردم رفت؟یینجایا

 باال انداختم و از کنارش گذشتم: نه... هستم فعال در خدمتتون... یا شونه
 !ده؟یخواب هیاز ک یسون تر شد و گفت: خوبه... قیعم لبخندش

 ...شهیم یآشپزخونه رفتم و از همونجا گفتم: دو ساعت به
 !ذاشتم؟یم یچا دی... االن بادمیدور خودم چرخ فیبالتکل



wWw.Roman4u.iR  294 

 

ندم و از ! سر برگردو؟یستادیوا خی... تو چرا سنی: بشگفتیکه م دیام یصدا با
 ...دمیپشت اپن کله کش

به  شویابآفت نکیو ع لیو موبا چیکه سو ینینشست و ح یمبل تک هی یرو فرزاد
ــل یرو بیترت ــتش م یعس ــت،یکنار دس  نییامن بهت گفتم پ نیگفت: بب ذاش

 ...شهیشه معذب م داری... االن خانومت بمونمیمنتظر م
با خیهمون فاصــله نگاهم م از شــد... مثل مال من داشــت... منتها  لشیمو

 ...سایپر یمثِل گوش شدی... پس مشیمشک
 بود؟! یمیمن انقدر قد لیموبا یعنی

 ... خل...ایپر یلب زمزمه کردم: ُخل شد ریتکون دادم و ز یسر
 کنه... داریرو ب ایباالخره موفق شد سون دیام

به فرزاد نگاه کرد و فرزاد هم با خجالت  جیلحظه گ هیشــد و  زیخ مین ایســون
 خانم... سرزده اومدم... ایگفت: شرمنده سون

 ...مونمیمنتظر م نییگفتم منتظر پا دیبار تکرار کرد:من به ام نیسوم یبرا و
ش ایسون ست و انگار تازه ه ش شه تند گفت: نه نه... خوش  اریصاف ن شده با
 ...نیاومد

اق به ات یهول هولک دیخشــیبب هیاز جاش بلند شــد و پتو رو برداشــت و با  و
 رفت...

 یاچ یکردن قوط دایپ یراو ب دمیرو آب کش یرو روشن کردم... قور یکتر ریز
 و رو کردم... ریها رو ز نتیتموم کاب
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اپن افتاد... برش  یبزرگ رو ینیریشــ یرو دم کردم که نگاهم به جعبه  یچا
 گذاشتم تا بازش کنم... نتیکاب یداشتم و رو

 سرخوش... ِد یداخلش، ابروهامو باال انداختم... ام یشکالت یکیک دنید با
زم آوردم... با رونیرو ب یخامه ا ینیریانتقال دادم و ظرف ش خچالیرو به  کیک

 و رو کردم... ریها رو ز نتیکردن بشقاب و چنگال کل کاب دایپ یبرا
ــکالت تو ختمیر یچا ــ یو با ظرف ش ــپزخونه ب ینیس ــتم و از آش  نرویگذاش

 شده بود... رهیخ زیم ینبود و فرزاد به گوشه  دیاومدم... ام
 خواســتیوســط مبل ها گذاشــتم... هر کس م زیم یرو رو ینیعادتم ســ طبق

 ...داشتیخودش برم
بگه  یزیلحظه نگام کرد و خواست چ هیکه خم شدم فرزاد  ینیگذاشتن س یبرا

 انداخت... نییاومد و فرزاد باز سرشو پا رونیاز اتاق ب ایکه همون موقع سون
 ...ارمیتو چرا؟! بذار خودم م ایو آروم گفت: پر دیلبشو گز ایسون

اروم فرزادو  یمبل نشـوندمش و دوباره به آشـپزخونه رفتم... صـدا یزور رو به
به ســون دهیشــن لت  جا با خ فت... آخ کیتبر ایکه  مان شیتی... تیگ  یما

 ...ــــشیپسر... ا ی... ناز شیخجالت
 چیرو خبر کرده بود... آدم انقدر.... واقعا ه ایخاک بر ســرو بگو تمام دن دیام

 بذارم... یخال یاون جا یتا تو کردمینم دایپ دیر امدر خو یصفت
و  یو خور وهیم یها یشدستیپ دنیو چنگال رو هم به هال بردم... با د بشقاب

سط مبل زیم نییپا یطبقه  یو کارد و چنگال که تو یخور ینیریش ها  بزرگ و
 دنبال بشقاب و چنگال گشتم...!!!! نهمهیبود حرصم گرفت... من ا
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.. بلند شــد. لمیزنگ موبا یبرگشــتن به اشــپزخونه رو داشــتم که صــدا قصــد
 به گوشم نا اشنا نبود... گهید ندفعهیا
 منه... یاراده و بلند گفتم: گوش یب
ش و سمت مبل هجوم بردم... گو صفحه ش  یاز رو مویبه  مبل چنگ زدم و به 

 گفتم: قطع شد... ینگاه کردم... لبامو جمع کردم و با ناراحت
 الــو؟! _

 ابروهاشو برام باال انداخت و یمسخره ا شخندیبه فرزاد نگاه کردم... با ن عیسر
 گفت: یگوش یتو

 زنم،یاز دوســتامم... کارم تموم شـــد بهت زنگ م یکی یمن خونه  زمی_ عز
 ب*و*سمت خوشگلم... ی... منیباشه؟!... آفر

ست دخترش ... آدم با تیثیح ایح یحرص نگاش کردم...  *و*ض*ی ب با دو
 !!زنه؟؟یحرف م ینطوریجمع ا یجلو

 مثل من باشه؟! دیبا شیچرا زنگ گوش اصال
 کردم... یپوف

 برگشت... ینیری" به آشپزخونه رفت و با ظرف شنیبش گهیبا گفتن "تو د ایسون
اومد... کنار فرزاد نشــســت و  رونیکاغذ و پوشــه از اتاق ب یســر هیهم با  دیام

 کاغذا رو بدستش داد...
سر در ن یسر هی صد رفتن  اوردمیچرت و پرت که من ازش  هم گفتن و فرزاد ق

 کرد...
 ...ستادمیا یبدرقه ش بلند شد و منم مجبور یبرا ایسون
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ر از ســ یخواســتیبود م مارهیب نیا یدفعه رو کرد بهم و گفت: راســت هی فرزاد
 بود... یمشکلش چ دمیمن فهم ،یاریکارش در ب

 !مار؟یگفتم: کدوم ب جیگ
 ...گمیبهت م رونیب ای! بست؟ین ادتیبابا  ی_ ا

 ...رونیمنو بکشه ب خواستیبهانه م نیکردم... دروغگو... به ا زیر چشمهامو
 انمارستینداره بعد که اومدم ب یبیبه س*ی*ن*ه شدم و گفتم: آهان... ع دست

 بهم بگو...
 شده ش گفت: باشه... دیکل یدندونا یسر تکون داد و از ال یعصب

 زدم... بچه پررو... یکج لبخند
 کرد و رفت... یخداحافظ فرزاد

دم  دی... امدمیبلند شد.... هول به عقب چرخ ایسون غیج یبستم که صدا درو
 رو از کمر بلند کرده بود... ایراهرو سون

 تکون دادم و از کنارشون گذشتم... یخنده سر با
ــون دیام ــت و گفت: پر نیرو زم ایس ــکالت کی! کا؟یگذاش آقا  یکه برا یا یش

 بودم کو؟! دهیپارسا خر
 گفتم: آقا پارسا؟! یجیگ با

 تکون داد: اوهوم... سر
سون و شکم  سخره گفت: خاله پر ایبه  شاره کرد و م سا،  ،یا سا... آقا پار آقا پار

 ...یخاله پر
 ...دیحرف به شدت مسخره و چرتش غش غش خند نیخودش از ا و

 ...دشیبرداشتم و با تمام قدرت به سمتش پرت کردم که تو هوا قاپ یکوسن
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له پر خا له پر گهیم نیو کوفت...  *و*ض*ی... همچ ی_   نیا ادیآدم  یخا
 ...فتهینود ساله م یها یخاله خان باج

 کردیم تشیکه به طرف مبل هدا ینیگذاشــت و ح ایپشــت کمر ســون دســتشــو
 ...کنهیم ی... چه فرقیگفت: خب حاال عمه پر

 ...دیباز بلند بلند خند و
تنگ و فاق کوتاه خفه کننده مو عوض  نیکردم و به اتاق رفتم تا شلوار ج یاخم

 کنم...
 گذاشته بود... زیم یرو کویک دیهال که برگشتم، ام به

ستم... لبخندش واقع ایسون کنار ش صه  یاز ناراحت یبود و اثر ین هر ظ یو غ
 ...شدینم دهیصورتش د یتو
 ...زیبر یچا گهیدور د هیپاشو برو  ایگفت: پر ییبا پررو دیام

 گرد کردم و گفتم: جـــــان؟؟!! چشمهامو
شده نم ینگام کرد و گفت: خب من دلم برا تیمظلوم با  هی متونیخانومم تنگ 

ا ســه ت ی... دو نفره... براســتیهم که االن تنها ن یلحظه تنهاش بذارم... ســون
 !؟یبلند کن یخوایناقابل دو نفر م یچا

با بچه پررو دیغش غش خند ایســون کردم از جا بلند  دیکه نثار ام ییو منم 
 شدم...

له و گرشــعوریب یایســون نا  یبرا دناشیمنه غش غش خند یهاش بر هی... 
 شوهرش...
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صداختمیر یچا وانیل هیتا فنجون و  دو ستنم  ش س ی... به محض ن  یاس ام ا
 کردم دایامروز پ یمنه بلند شــد... چه زنگ خور یگوشــ یکه مطمئن بودم برا

 من...
 از فرزادو باز کردم... دهیرس امیپ

 خنده( کونی)آ یحرف زدن در بر ریاز ز ی" خوب بلد
ــرت برنم من ــت از س  کونیواجبه... )آ یلی... خدارمیتا باهات حرف نزنم دس

 ( "تیعصبان
 !کرد؟یم دیکردم... منو تهد اخم

 !ه؟ی: کدیکنجکاو پرس دیانداختم... ام یمبل کنار یرو لویحرص موبا با
 کردن به خدا... می... روانیغاتیتبل امیجواب دادم: پ یعصب

سون دیخند دیام سه دق یباهام ابراز همدرد ایو  شته بود ک قهیکرد... هنوز  ه نگذ
باره د با نگیرید نگیریدو با کالفگ لمیمو  ایکردم و ســون یهوف یدر اومد... 
 بـــابـــــا... چه خبــــره؟! یگفت: ا

 تند گفت: اگه از خونتون بود جواب نده... دیهامو باال انداختم و ام شونه
که  یتلفن گفتیم دیاصرار داشت نرم خونه و حاال هم ام انیکردم... پو تعجب

 از خونه ست رو جواب ندم...
 _ چرا؟! معلوم هست امروز شما ها چتونه؟!

 چشم دوخته بود... دینگاه کردم... پرسشگرانه به دهن ام ایبه سون و
ــرد گفت: حاال بعدا م دیام ــوخت و  ری... دیفهمیخونس و زود داده... اتفاقا س

 سوزم داره...
 !زد؟یف محرص نگاش کردم.... چرا انقدر مبهم حر با
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 که تلفن خونه به صدا در اومد... گذشتیاز قطع تماس نم قهیسه دق هنوز
 فرز از جاش بلند شد و تلفنو جواب داد: بله؟! دیام
 !؟یدونیم یزیپچ پچ کردم: تو چ ایبه سون رو

 کرد... یاطالع یتکون داد و اظهار ب یسر
گاهمو له... ممنون... خوب دیبه ام ن خا له  قا پســرا، دختر  نیادم: ب ما؟! آ شــ

 ها همه خوبن؟! جهیخانوما، نوه نت
 .... خوشمزه...دیبلند بلند خند و

! خب حتما ن؟ی... مگه بهش زنگ زددونمی... من نمنجاســـتی! اره اا؟ی_ پر
ــن ــرش درد م دهینش ــاعت مین کردیخاله... س ــت که خوب یس بابا  ی... ادهیهس

 !ه؟یدروغم چ
مه یکم باره ادا کث کرد و دو نه ا م نده... من نم هی نیداد:   تونمیموردو شــرم

 شــهیم داری... از خواب بیشــناســیکنم.. خاله شــما دخترتو بهتر م دارشیب
 ...رهیگیسگ پاچه م نهویبالنسبت شما ع

 داد و باز گفت: لمیتحو یا ینگاهم کرد و لبخند دندون دیکردم... ام اخم
با به خدا... چرا  نه  نه چان؟یدروغ بگم؟!... پو دی_  بهم نگفته... مگه  یزی! 

 حرف نزدم... انیبابا خاله جان من دو روزه اصال با پو یشده؟! ... ا یخبر
شو شمها سه  چ ست به پ یتو کا شمش گردوند و با کف د : دیکوب شیشونیچ

... چـــــشــــــــم... رهییباهاتون تماس بگ گمیشد م داریچشم... چشم... ب
 ــــــــیبرسون بله بله... قربان شما... سالم

 آورد و با اخم بهش نگاه کرد: قطع کرد... نییتلفنو پا یگوش
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 نه؟! انیما چه خبره که مامان اصرار داره من باشم و تو و پو یتو خونه  دی_ ام
 ... شما چه خبر؟!ینشست و گفت: خبر سالمت ایسون کنار

 !زم؟یعز یانداخت و گفت: تو خوب ایسون یدستشو دور شونه  و
 ...ــــدیو بلند گفتم: امـــ دهیپام کوب یرو مشتمو

ــته کرد و گفت: هان؟! بب هی ــو باز و بس ــمهاش  یتونیاز زبون من نم نیدور چش
 هم که... تا فردا صبر کن... ایتا فردا صبر کن...  ای... یحرف بکش

ــدیکلمه هم نم کیکردم... واقعا  یپوف ــ ش  ی... تجربه دیاز زبونش حرف کش
 بهم ثابت کرده بود... نویسال کنارش بودن او دو  ستیب

شام خورد سر سه خورده  یتپل ی... با وجود ماکارونمیساعت ده  ساعت  که 
بازم قد گاو شــام خوردم... بعد از  ،یشــکالت یکیبزرگ ک ی کهیبودم و اون ت

 واقعا اشتهام باز شده بود... یپدر یخونه  یهفته اعتصاب تو کی
شام ام بعد سئول دیاز  ستن ظرف ها رو به عهده گرفت که نهووو بهش  تیم ش

 یاز کانال ها یکیکه از  یاکشــن لمیف یشــد... و بعد هم به تماشــا لیتحم
 ...مینشست شدیماهواره پخش م

صف ب من ستم طاقت ب شترشیکه تا ن شد... د ازهیو خم ارمینتون شرو   ر هام 
سهام از ات تینها شتن لبا شدم و بعد از بردا سونهم از جا بلند   و ایاق خواب 
برام کنار بذاره... بعد از هفت روز  یمشـک یمقنعه  هیخواسـتم  ایاز سـون دیام

ستمیم یعالف ستانیصب  برم ب خوا شب بخمار واب گفتم و به اتاق خ یری... 
 مهمان رفتم...

________________________________________________ 
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رمه س ی شهیو لحاف پشم ش دمیتخت دراز کش یکوبو روشن کردم . رو وارید
پارچه دمیتنم کشــ یرو رو یا  یفیلحظه لرز خف هی یو خنکش برا زیل ی... 

 تنم انداخت... یتو
ساعت  کیاما  ومد،یکه به شدت خوابم م یلحاف مچاله شدم... با وجود ریز

صدا صله هم با  شد... که بالفا شمهام گرم  شدم تا چ  یگرومب یپهلو به پهلو 
 ...دمیبه بسته شدن در اتاق از خواب پر هیشب

ــدا غلت ــون یخفه  غیج یزدم... ص ــت بندش خنده  ایس  به دیبلند ام یو پش
 ... سرخوشا...دیگوشم رس

 و چشمهامو بستم... دمیسقف دراز کش هی... رو دمیکش یآه
================ 

ــتمو ــله ش دادم ینقره ا ریزنج ریز انگش ــرمو توبردم و از گردنش فاص  ی... س
نا ته بود ب رویگردنش فرو بردم و پالِک زنج یانح ـــت گردنش رف  رونیکه پش

 آوردم...
ــار با ــونه م فش ــت به ش ــفه رو باال  یروزیوارد کرد... با پ یدس پالک قلب نص

 گرفتم و بهش لبخند زدم...
ش یکرد و تو یپر خنده ا اخم شما  یگو گفت: بله مهندس... من متوجهم که 

 ...ستین شیحال زایچ نیا ی... اما خب شهرداردیگیم یچ
مه باز نیب راهنشــویباز پ یها دک به  تام  نه مو رو یانگشــ  یگرفتم... چو

 موهام برد... یبرهنه ش گذاشتم... دستشو ال یس*ی*ن*ه 
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با یســوم مبلغ کیفقط  دم،یکه من فهم ی_ اون جور ـــاب  د،یکه  به حس
 شده... زیوار یشهردار

ــتمو ــ یالله  یرو انگش ــش کش ــده  ی... جوردمیگوش که انگار مور مورش ش
 ...دمیخند زیر زیباشه، سرشو تکون داد... ر

 چپ نگام کرد... چپ
به  راهنشــویپ یس*ی*ن*ه ش گذاشــتم و دوباره دکمه ها یگونه مو رو نباریا

 گرفتم... یباز
... چشم... قربان شما... دمیبهتون خبر م کنمی_ باشه... من بازم پرس و جو م

 فعال...
با ورد و خ زیپرت کرد... که به گوشــه م یحرکت به طرف پاتخت هیرو با  لیمو

 افتاد... نیزم یرو
ــمت زم از ــدم تا موبا نیکمر به س ــتش  لیخم ش رو بردارم... موهامو دور دس
 ...دیو سرمو عقب کش دیچیپ

 ...نجایا ای... بیبرش دار خوادی_ ولش کن نم
 گفتم و دستمو به ساعدش رسوندم... موهامو ول کرد... یآخ

 _ هان؟!
 _ هان نه بله...

 اخم کردم :هان؟! یلجباز با
به من  رنقدیا زنمیمن با تلفن حرف م یکرد: هزار بار نگفتم وقت زیر چشمهاشو

 ور نرو؟!
 ادب... ینثارش کردم... با من ور نرو... ب یتیترب یچشم غره، ب با
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 !؟یزنیمن با تلفن حرف م شیپ یایوقت م _ چرا هر
 : مهم بود...ختیشونه م کنار زد و پشت کمرم ر یاز جلو موهامو

 غنچه کردم: از منم مهمتر؟! لبامو
تکرار  من یبرا الوگاشــوید یزد: باز دوباره رمان خوند مینیانگشــت به نوک ب با
 !؟یکنیم

 .کردم بلند شم.. یش سع برگردوندم و با فشار کف دستم به س*ی*ن*ه رومو
باره رو یپشـــت کمرم قالب کرد و با فشـــار دســتاشــو  یکه به کمرم داد دو

 س*ی*ن*ه ش افتادم...
دادم... س*ی*ن*ه ش به لرزش افتاد... طلبکار نگاش  رونیپر حرص ب نفسمو

 ...یخندیم یکردم: هان؟! به چ
 خب... ادی_ قلقلکم م

ــکیگرفتم و  نگاهمو ــ یواش ــت کش و وادارم کرد  دیلبخند زدم... موهامو از پش
 عوض کردم... یاخم مصنوع هیبا  قموی... لبخند عمرمیسرمو باال بگ

 ...یببند انقدر تابلو نش شتویحداقل ن یکنیو گفت: اخم م دیخند
از گلوش خارج شد...  یسسس مانند یصدا هیاز پهلوش گرفتم...  یشگونین

 خنده مو ول دادم...
 ... به ساعدش چنگ انداختم...دیکش شتریب موموها

 ...یبرف دی... و با خنده ادامه دادم: سفی... موهامو کندی_ ا
 دهن منو باز نکنا... ذغال اخته... ایو.... پر یبرف دی_ سف

 س*ی*ن*ه ش فشار دادم... یقفسه  یرو چونمو
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 ؟یدیسف نقدریبهروز... تو چرا ا شیی_ نه خدا
خانوم کوچولو... انگار از تو  یاهیس یادیخنده ش گوشمو پر کرد: تو ز یصدا

 .یدر اومد ریبشکه ق
 دمیشــا ای... یمونیهم خوبم... تو مثل ماســت م یلی_ ســاکت شــو... من خ

 آرد...
ــا وقتدمیم  ی: آرد رو ترجدیتر از قبل خند بلند ــوص ــ کیک ی... مخص ت درس

عد میکنیم عدتینینوک ب نهیشــی... ب ... رمیگازت بگ کنمیمن حوس م ... ب
 بــــعــــد...

 تشک تخت افتادم و رخ به رخش قرار گرفتم... یحرکت غلت زد... رو هی با
شمهام خ تیصورتش نبود... با جد یاز خنده رو یاثر  یا هیشد و ثان رهیبه چ

 بعد...
 ...شدیگرفته م یلباش به باز نیب لبام

______ 
ست که حال ییوقتا هی صال خوب نه سته استیت ا  و ی... که از آدم و عالم خ

صله  ست هم م ای... اونوقته تموم دن،یرو ندار یچیه یحو ست به د تا  دنید
 ......زنیبه هم بر شتریاعصاب داغونتو ب

ته، که سه نوبت تشنج گرف یپسر هفده ساله با سابقه  هیشرح حال گرفتن از  از
ــنج م یجلو ــمت دوباره تش ــدا فتهیم نییو از تخت پا کنهیچش ورد برخ یو ص

به  کردن روپوشت ری... تا گخورهیگوشت چرخ م یتا ساعتها تو نیسرش به زم
صادف رز دنیشن ایدر و جر خوردنش...  شتن دنتیخبر ت ست دا و مورد  یدو
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هات وقت  یجواب دادن به ســواال و رفع کنجکاو یبرا شــهیعالقه ت که هم
 داره...

 ...زهیروح و روان تو رو به هم بر دیبا ِد یباشه... فقط با یچ کنهینم یفرق چیه
 : افتضاح...دیکالم، مختصر و مف کیروزا بود...  نیاز هم یکیمن  امروزِ 

شغول نیکه با ا نهیبد تر از همه ا و س یهمه دل م خونه و به مامانت جواب  یبر
 خونه... یشب قبل برنگشت دشیکه چرا برخالف تاک یپس بد

 به تو نگفتم قبل از هشت خونه باش؟! _ من مگه
و کالفه گفتم: مامان جــــــــــــان بذار پام برسه خونه  دمیمو از سرک کش مقنعه

 بعد شرو  کن...
پات برســـه خونه م بعدش هم البد درس  یبعد بخواب ینهار بخور یخوای_ 

 عمه خانوم رفت... ی! آبروم جلو؟یکرد شبیبود د یچه کار نی... ایدار
 مانتوم خشک شد: عمه خانوم؟! یدگمه ها یرو دستم
 بود... با... نجایا شبیکرد و گفت: آره... عمه خانوم... د یتک سرفه ا مامان

 !؟ی_ با کــــ
 _ با ... بهروز...

 !؟یانداختم و بهت زده گفتم: با ک نییپا دستمو
 فقط نگام کرد... مامان
 ...دمیخند یعصب

سر گرفت یخانوادگ ی_ خوبه... پس رفت و آمدا شم اومد... نیرو از  ... نه خو
ــو تو دل همه جا کنه طور ــته ش  یکارها یکه همه  یخوب بلده خودش گذش
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ـــه... م با بهر نیخونه برم بتون نیمن کال از ا نیخوایفراموش بش وز روابطتونو 
 ! من مزاحمم آخه...ن؟یکن شتریجونتون ب

قبل از  گفتمیبهت نم شبید یشنبا خواستمی... حرف مفت نزن... اگه مای_ پر
رو  یاصــل کار یحرف ها میمجبور شــد یهشــت خونه باش... تو که نبود

 پنج شنبه... یبرا میبنداز
 !؟یاصل کار یکردم: حرف ها زیر چشمهامو

ش فیبالتکل نطوریا ستی_ خب آره... خوب ن سر دننیبا پا  ای... اونم از اون 
با هم حرف  نینیبار بدون جار و جنجال و دعوا بش هیشده اومده به خاطر تو... 

 تا... نیبزن
 با اون  *و*ض*ی ندارم... یحرف چی: من هدمیحرف مامان پر ونیم غیج با

 انی... به هر حال پنجشــنبه شــب عمه خانوم و بهروز منییپا اری_ صــداتو ب
 روشن بشه... فتونی... تا تکلی... و بهتره که تو هم باشنجایا

 !ه؟یزوشن بشه؟! مگه خواستگار فمونیتکل _ هه..
 آره.. ییجورا هینگام کرد و آروم گفت:  هیثان چند

 یســرم خراب شــدم... وافقا من چه نقشــ یکه مامان گفت مثل آوار رو یا آره
 م داشتم؟! ندهیسرنوشت و آ یتو

 ...دمیمبل چنگ زدم و به طرف در دو یرو از رو فمیو ک مقنعه
 ...ـــایباز؟! پر یریبلند گفت: کجا م مامان
ــرم انداختم و دگمه ها یمو رو مقنعه ــتم... برا یس ــ یمانتومو بس آل  دنیپوش

 خم شدم که مامان بازومو گرفت... میاستار صورت
 به پا کردم... شیمحکم پس زدم و کفشامو با خوابوندن پشت دستشو
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باز کردم... درو  اطویر حمامان د یتوجه به صــدا زدن ها یو ب دمیدو اطیح به
سرم م شت  ! آخرش از وونه؟ید یدختره  یریمامان داد زد: کجا م دمیکوبیکه پ

 ...کنمیدست تو دق م
عه مو رودمیســر کوچه دو تا ســرم مرتب کردم و  ی... نفس نفس زنان مقن

 کفشامو درست پام کردم...
که سر  یتاکس نیاول یراه افتادم و دستمو برا نهی... با طماندمیکش یقیعم نفس

 راهم قرار گرفت بلند کردم...
________________________________________________ 

 داریاز خواب ب دیبخشــیکه به صــورت و گردنم خنکا م ییب*و*ســـه ها با
ا پلک ت کردیو وادارم م دیچیپیگوشــم م یگفتن بهروز تو ایپر یشــدم... صــدا

 م رو از هم باز کنم... دهیبه هم چسب یها
سبز دار ها دمید یکه جلو یزیچ نیاول ن خو یایدر یشناور تو یقرار گرفت، 

 بود...
 !؟یشدم و خواب آلود گفتم: اومد زیخ مین

 شونه م گذاشت و وادارم کرد دوباره دراز بکشم... یرو دست
 !؟یکنیم کاریچ نجای_ آره... ا

ه ... مگنجامیکه ا شــبهیو با بغض گفتم: من از د دمیپلک هام دســت کشــ به
شب م ینگفت صفه  سین ش؟یر هم  ... تازه باباتیدادیکه جواب نم تمی! .. گو

ــرم غر زد... م یکل حرکت  یبهروز گفته ک یدینفهم یانقدر تو هپروت گفتیس
 ...کنهیم



 309 گذشته ام مپرسدرباره 

باز کردن کراواتش گفت: کار  نیزد و کتش رو در آورد... ح یخســته ا لبخند
 ...دیاومد... اونقدر سرم شلوغ بود نتونستم خبر بدم... ببخش شیپ

 یکاناپه انداخت... دکمه ها یتخت نشستم... کمربند و شلوارش رو رو یرو
رو هم کنار شــلوارش پرت  راهنشیباز کرد و پ راهنشــویپ یو جلو نیســر آســت

 ...دینفره ش پر کیتخت  یجهش رو هیکرد...و با 
 ... پشمالو...ادیپات کن حداقل... قلقلکم م یزیچ هی: آه... دمیخز عقب

و تخت افتادم... دستش ی... کنارش رودیکش نییو مچم رو به پا دیخند فیضع
 به شونه م چسبوند... شویشونیشکمم گذاشت و پ یرو

... با حس داغ کردیس*ی*ن*ه و شکمم داشت خفه م م یرو نشیسنگ دست
 شدن بازوم، سرمو چرخوندم نگاش کردم...

... به زور غلت زدم و با کف دیهاشو از بازوم به سمت سر شونه م باال کش لب
 ...ستیکارا ن نیزدم: بخواب پسرم... االن وقت ا یلیدستم آروم به صورتش س

 تاپم سروند... ریشکمم بود رو ز یکه رو یدست
 : بهروووز...دمیکردم و نال یپوف

 گلوم رو نشونه گرفت و زمزمه کرد: جــونـــم... ریلباش ز نباریا
شو سب آرنج صله دادم... دو مرتبه بهم چ شو از تنم فا ست گفت:  و دیگرفتم و د

 کوچولو؟! یریکجا م
 ها... شهیم تیزیچ هیترس گفتم: امشب  با

 یب دمتیهفته س ند هیحد فاصل شونه و گردنم فرو کرد: اوهوم...  یتو سرشو
 انصاف...
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 ریگنکن... ب تیو با التماس گفتم: بهرووز... تو رو خدا اذ دمیکنار کش خودمو
 بخواب...

ستمو ش د ... ما تا دو ماه زمی... دوباره توب ب*غ*لش جا خوش کردم: عزدیک
ــت روز ای... تو هم زن منمیکنیازدواج م گهید ــص و اونور چه  نوری... پنجاه ش

 !کنه؟یم یفزق
... شهکی... بابام بفهمه منو مستیحالت خوش ن عجز ناله کردم: بهروز... تو با

 توروخدا...
 بفهمه... یزیچ ستیقرار ن یو گفت: کس دیکش نییتاپم رو پا بند

 داغش قفل کرد... یاز جانب من لبهامو با لب ها یقبل از هر اعتراض و
من... و  یبهروز و اشــک ها یداغ بودو ب*و*ســه ها یبرهنگ هیبعد از اون  و

 که کل بدنم رو فرا گرفته بود... یدرد
...................................... 

 ...میدی_ خانوم رس
صندل هیتک شه  ینیگرفتم و ح یمو از  شک گو شممو پاک م یکه ا از  دمکریچ

 شدم... رهیخ رونیپنجره به ب
 !نجاست؟ی_ هم
 اطیاز ح دهیســرک کشــ یکوتاه باغ و درختا یوارهاینگاهمو از د نکهیا بدون

 ... ممنون...نجاستیآروم گفتم: بله... هم رمیبگ
 شدم... ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا و
 رفتم... یسرمه ا یسست به سمت دِر دو لنگه  یقدم ها با
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 زنگ گذاشتم و بر نداشتم... یحرص انگشتم رو رو با
شت آ یبهت زده ا یصدا ضا چی... و در بدون هایگفت: پر فونیاز پ ه فحرف ا

 باز شد... یا گهید ی
سال و اند و سه  شتم که در و د ی... پا به خونه ایمن بعد از  شاهد  وارشیگذا

 بزرگ شدنم، عاشق شدنم... و زن شدنم بود...
________________________________________________ 

 پشت سرم بستم... درو
ــ یقیعم نفس ــاختمون راه افتادم.. هیو  دمیکش ــمت س ــعس  ی. حداالمکان س

 ...فتهیپام ن یجا به جز جلو چیچشمم به ه کردمیم
که دوسشون داشتم و  کردیم یاداوریرو  یخونه برام خاطرات نیخشت ا خشت

 حال ازشون متنفر بودم... نیدر ع
صورت ناباور بهروز  یورود در شم تا  شد... نگاهمو از نوک کف شدت باز  به 

 ...دمیباال کش
 ...ختمیچشمهام ر یکه ازش داشتمو تو ینفرت تموم
زد: به به  هیس*ی*ن*ه به جدار در تک هیجاشــو به تمســخر داد و دســت  بهت

 کجا؟! نجایخانـــوم... شما کجا؟! ا ایپر
 در باال رفتم... یجلو یسنگ یو از پله ها دمیقدمهام سرعت بخش به
ستم از  به شده بود و کف د شونه ش کج  سمت  سر بهروز به  خودم که اومدم 
 ...کردیبودم ذق ذق م دهیکه به صورتش کوب یمحکم یلیس
عادتا  نی... قبال از ایکرد داینگام کرد و گفت: خوبه... دست بزن پ شخندین با

 ...ینداشت
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 ...دیلبش دست کش یبه گوشه  و
تامو ـــت کردم و ح دســ  یمن چ ی! از زندگ؟یخوایاز من م یزدم: چ غیمش

 !؟یذاری!! چرا راحتم نم؟؟یخوایم
ش هیکرد و بازومو گرفت و منو با  یاخم شت بهدیحرکت داخل خونه ک  ... با م

 زدم: ولم کن... غیو ج دمیشونه ش کوب
 زیســر جال نجایو پشــت ســرم قرار گرفت و کنار گوشــم گفت: ا چوندیپ مچمو

شیکنیار هوار مسرت هو یصداتو انداخت ستین شه دنی... قرار به داد ک من  با
 صدام صد برابر از تو بلند تره...

جلو رفتم تا  یدســتمو ول کرد و به جلو هولم داد... تلو تلو خوران چند قدم و
 تونستم تعادلمو حفظ کنم...

ستم شوار د ش یبه نرده خورد و با چند  نی... متنفر بودم از ادمیخودمو عقب ک
که بچه م خون  ییقســمت خونه... همونجا نیپله ها... از ا نینرده ها... از ا

 ...نیکف زم ختیشد ر
به گلوم، دســتمو به شــکمم گرفتم و خم شــدم... هنوز  یحس هجوم توده ا با
 داشت رو حس کنم... انیپام جر ریکه ز یعیما یو لزج یسیخ تونستمیم
م... بهروز خودشو بهم رسوند و عق کف دست به گلوم فشار آوردم و ُعق زد با

ش ستمو ک ستمو گرفت... د صدا دمیزدم... د  یشده چ یچ یو باز عق زدم... 
قهوه  پله ها و پارکت نییبه پا رهیو من هنوز خ دیچیپیسرم م یشده گفتناش تو

 سوخته بودم... یا
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قرار گرفت... دستشو با فاصله از  دمید یزود جلو یلیرد نگاهمو زد و خ بهروز
کنم...  تتیاذ خوامی... من نمیفتیم یدار نی... ببایبازوم نگه داشت و گفت: پر

 ... خب؟!ینیکمکت کنم بش خوامیفقط م
بل به طرف م بایشوم بودم که بازومو لمس کرد و منو تقر یاون نقطه  خیم هنوز

 ...دیکش
سرم هنوز با زاو یرو شک نرم مبل فرود اومدم...  نود درجه به طرف پله  ی هیت

 بود... دهیها چرخ
ستش چنگ  بهروز شت د سرمو چرخوند... به ناخن هام به پ چونه مو گرفت و 

ن کرد نگاه منو از او یو مصرانه سع دیحال دستشو پس نکش نیانداختم... با ا
 نقطه ِبـَکـنه...

دو پا نشست و دستشو به طرف  یپام رو ی... جلودیم کشمو آروم از سر مقنعه
 ...دمیمانتوم آورد... وحشتزده خودمو عقب کش یدگمه ها

... ای... فقط خواستم مانتوتو... اووف... پردیدستشو برداشت و گفت: ببخش آناً 
 ...یخنک ش اری... مانتوتو در بیکرد یچه عرق نیبب
شق اطیبا احت و شو کنار  شاره  شت ا ش قهیانگ شمهام گرفت یو جلو دیم ک : چ
 شده؟! سیخ ینیبی... انگشتمو منیبب
 طرفه... یروان ماریب هیانگار با  کردیرفتار م یمن طور با

 !؟یکنیم تیمانتوم مشت کردم و گفتم: چرا انقدر منو اذ یدور دگمه  دستمو
ــته ها کف ــو دو طرفم به دس ــتاش ــبوند و نال یدس  تیتی: من چه اذدیمبل چس
 م؟!کرد

 !؟یخشکمو با زبون تر کردم: چرا برگشت یلبا
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 _ به خاطر تــــو...
 !؟یعذابم بد یخوایشدن پلک هامو حس کردم: م سیخ

 !تونم؟ی: من؟! مدیپلکم کش ریشستشو ز انگشت
 بستم... چشمهامو

سبوند و خش دار ناله کرد:  شویشونیپ شده بود چ به زانوهام که کنار هم چفت 
 من هنوزم دوست دارم؟؟!! یقبول کن یخوایچرا نم

 موهاش فرو برن... ونیمشت کردم... مبادا م انگشتامو
 مرطوبش گرفتم... یباال گرفت... نگاهمو از سبز دار ها سرشو

 !؟یپشت سرتم نگاه نکرد یرفت یکه گذاشت ی! دوسم دار؟ی_ هنوز دوسم دار
ــ عقب ــ ی: آره من رفتم... اما همه چدیکش  هیکه پاتو تو  یمنه؟! تو بود ریتقص

 طالق... یکالم گفت کی یکفش کرد
 ...یدو دست گلومو فشار دادم و از ته حلقم گفتم: تو بچه مو کشت با

 من نبود؟! یتو بود؟؟!! بچه  یگرد کرد: فقط بچه  چشمهاشو
 ...شیبکش یخواستیکه م ی_ حـ... حتما نبود... حتما بهش شک داشت

ستم و منتظر فرود اومدن  دیاز جا پر یناگهان شمهامو ب شو باال برد... چ ست و د
 دستش شدم...

 چشمهامو باز کردم... قشیعم ینفس ها یصدا با
 موهاش فرو برده بود...از جام بلند شدم... یدو تا دستشو تو هر

 زد: بتمرگ سر جات... ادیباال گرفت و فر سرشو
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شت  یکردم و ب یعیه عیه ساق پام به مبل برخورد کرد... اراده عقب رفتم... پ
 به سکسکه افتاده بودم...

ــمها با ه بگم؟! من ب یخون افتاده ش نگام کرد و بلند گفت: من به تو چ یچش
ـه؟! من شک داشتم؟! من اگه شک داشتم که تو االن  ینفهم چ یتو ـ ـ بگم آخ

ــ ای... من مگه بهت نگفتم بیزنده نبود  هفته کیجلو؟! تو  میرو بنداز یعروس
 ...یکلمه با من حرف نزد کیکامل  ی

بات... ه با فت آبرومون معی_  بات گ با فامرهی...  فت   ی... چعی... هلی... گ
... خواســــــــ... عی... هی... تو هم بعد نظرت عوض شد... بعد خواستگنیم

 ...عیه عیه عی... هیــت
ــتمو ــه  مش ــده مو آزاد کنم...  دمیس*ی*ن*ه م کوب یبه قفس تا نفس حبس ش

به س*ی*ن*ه م کوب به طرفم دراز کرد... محکمتر  ... دمیبهروز دســتشــو 
 دوبار... سه بار...

ــه... خ بهروز ــای... بنجایا ایخب... آروم... ب لهیجلو اومد: باش ن م دی... ببخش
 ...زمیعز نجایا ای... بزدمیسرت داد م دینبا

 ...مبل افتادم یتکون دادم و دوباره عقب رفتم... از پشت رو نیبه طرف سرمو
 یرفه ســ هی... با دیو با کف دســتش محکم به پشــتم کوب دیبه طرفم دو بهروز

 پشت کمرم به حرکت دراورد... یباز شد... دستشو دوران میراه تنفس دیشد
 ..گفتم: انقدر به من دست نزن... نامــحــــرم. غیپس زدم و با ج دستشو

به اون  یاونطور شــهی: هه... نامحرم... تو محرم نا محرم ســرت مدیکشــ عقب
 !!؟؟یدادیمن جولون م یجلو یبود دهیبچه سوسول چسب

 ....دمیدست کش میشونیپ به
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ــال؟! تو مگه نم یکنی_ خوب کردم... چرا بحثو عوض م ــت  یگیاص منو دوس
ــ کی ی! وقت؟یدار ــته  ینفر کس ــت داره مطمئنا خواس طرف هم  یهارو دوس

. اگر ..دهیبا تو باشــم... کنار تو بودن عذابم م تونمینم گهیبراش مهمه... من د
 ... اگر هنوز برات مهمم...یهنوز منو دوست دار

با آخر آب جا نیدهنمو قورت دادم و  ســـه  نیکه ا ییتوانم گفتم: برگرد همون
 ...یچهار سال بود

ضرب  نیزم ی... با پاش رودیداد... دستشو به موهاش کش هیمبل تک یپشت به
ها یگرفت... پوف لب زد: خ رهیبه چشــمهام خ تیکرد... و در ن  یلیشـــد و 
 ...یلی... خیسنگدل شد

 ...دمیدور دور خودم چرخ هیکردن مقنعه م  دایپ یجام بلند شدم... برا از
سنگدل...  حمل قابل ت ریبدتر و غ یها یژگیو یفکر کن گهیکم د هی_ خوبه... 

 ...خودت یزندگ یپ یبر یتونیراحت تر م ینطوری... ایکنیم دایهم پ یتر
 سرم انداختمش... یکردم... رو دایمبل پ یدسته  یمو رو مقنعه

.. .کردیرو هم چنگ زدم... بهروز تو ســکوت به حرکات کالفه م نگاه م فمیک
 نگاه انداختم... فمیک اتیبه محتو ینگاه یهدف خاص چیه یو ب یالک

 نفس گرفتم و گفتم: هی... دادیش آزارم م رهیخ نگاه
ت توش شرک ستمیپنجشنبه رو هم کنسل کن... مطمئن ن ی_ اون قرار مسخره 

با عمه  نه با تو، و نه ینه... اما اگر حضور داشته باشم مطئنا رفتار خوب ای کنمیم
جازه م به خودش ا که  نت  کار یتو دهیجو ندارم... دلم  یهر  نه  لت ک خا د

 ...هعمه ش شرمنده بش یبابام به خاطر رفتار من جلو خوادینم
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 ریشونه م انداختمش... دوباره نفس گرفتم... چقدر ز یبستم و رو فمویک پیز
 آوردم... ی... نفس کم م نشیسنگ یهوا یخونه... تو نیسقف ا

 ...کردیداده بود و نگام م هیهمچنان به سه کنج بل تک بهروز
 به پله ها انداختم و دوباره بغض کردم... یسرسر نگاه هیجلوش ردشدم...  از
ــرد یطرف در رفتم... در چوب به ــوز س ــورت و بدنم  یرو باز کردم... س به ص

به جز  ادیخورد و بهم  م تن یزیچ رشیو تاپ ز زهییپا یمانتو هیاور شـــد که 
در  یطوالن یسرماخوردگ هیوضع تا خونه برم  نی... و احتماال اگر با همستین

 انتظارمه...
 در محکم کردم و سرمو به عقب چرخوندم... ی رهیدور دستگ انگشتامو

نه ا میتصــم دوارمی_ ام به هیریبگ یعاقال  میتونینم یقیطر چی... من و تو 
باشــ با هم  باره  مه چمیدو که ه چه بهتر  ـــه...  یبدون دلخور ی...  تموم ش

 خدافظ...
 بلند شد...گذاشتم که صداش  رونیاز ساختمون ب پامو

 ...نمتیبی_ به سالمت... مواظب خودت باش... پنجشنبه م
 ...دمیگفتم و درو پشت سرم کوب یا یلب لعنت ریز

 با دقت اطرافمو از نظر گذروندم... نباریکه اومده بودم، ا یخالف موقع بر
زدم... حاال  یپارک شــده زوم شــد... پوزخند یمشــک یمورانو یرو نگاهم

 حد برام آشنا بود.... نیچرا تا ا نیماش نیا دمیفهمیم
 گذاشته بود... ادگاریبازومو برام به  زخم

 باز کردم... اطویح در
 تو گوشم زنگ زد... ییانداختم... صدا اطیآخرو به ح نگاه
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 م هوزم دوست دارم؟؟!!" یقبول کن یخوای" چرا نم
 حرص درو بستم... با

 به بهروز... لعنت
 لعنت به من ... و
 ...دیتپ یبهروز م یلعنت به دلم که هنوزم برا و
 سر کوچه سالنه سالنه رفتم... تا
شتم  گهید ش ی... لبه زدمیم خیواقعا دا ستم و گو ش  رونیب فمیاز ک مویجدول ن

 ...رمیتا با آژانس تماس بگ دمیکش
 تا قفلش باز بشه... دمیصفحه ش کش یمانند رو Zرو  شستم

ــماره  دایپ یرو برا کانتکتم ــ یکردن ش ــتم د یتو میآژانس باز کزدم که گوش س
 زنگش بلند شد... یملود یبعد صدا ی هیو سه ثان دیلرز

سم الت به شمک زن فرزاد رو نیا لب گفتم: تو  ریشدم و ز رهیصفحه خ یو چ
 دلم بذارم؟؟!! یرو کجا
 رو به گوشم چسبوندم... یبرقرار کردم و گوش تماسو

 بله؟!_ 
 _ سالم...

 گفتم: سالم... آروم
 ...می... قرار نبود بعد از کارت حرف بزنی_ باز که منو قال ذاشت

 نشد خبر بدم... گهی_ حالم خوب نبود... اومدم خونه... د
 ...دیکم داره... با مکث اضافه کردم: ببخش یزیکردم جمله م به چ حس
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 !نمت؟یبب شهی! م؟ی_ اشکال نداره... االن خونه ا
 ...ستمی_ خونه ن

 _ خب... پس
 )***(... من االن اونجام... ایب یتونی: اگه مدمیحرفش پر ونیم

 !؟یکنیم کاری: اونجا چکردیم دادیتو صداش ب تعجب
 !؟یایب یتونیاطرافمو از نظر گذروندم: کار داشتم... م یباغ ها خونه

 ...ییبگو کجا قای_ آره... دق
نداختم و  فمیک یرو تو یش دادم و قطع کردم... گوشــرو به قیدق آدرس ا

 ب*غ*لم بردم... ریدستامو ز
=================== 

ته دور باز و بس هیشدم... چشمهامو  رهیخ یو صورت کیبهت به دو تا خط بار با
 چشم دوختم... یکردم و دوباره به اون دو تا خط لعنت

 ...دمیبه در خورد... لبمو گز یا تقه
 !!ا؟؟یپر_ 
ستگ یتوالت فرنگ یرو از سوندم و د شدم... به زور خودمو به در ر رو  هریبلند 

 هل دادم... نییبه پا
شتم م در شد... دا ضرب باز  سمت مخالف با  شو دور  فتادمیاز  ست که بهروز د

 کمرم انداخت و سر پا نگهم داشت...
 شد؟؟!! یگفت: چ آروم

رد... و نگاش ک دیچک رو از دستم قاپ یبیصورتش باز کردم... ب یجلو مشتمو
 دستشو از دور کمرم باز کرد...
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ش هیتک وارید به ست ک شت گردنش د  نیو گفت: خب... خب ا دیدادم... به پ
 !!؟؟یمنف ایمثبت  یعنی

 ...هیگر ریبلند زدم ز یسر خوردم و با صدا وارید یرو
 ایپر... سیدهنم گذاشــت: ه یپام نشــســت و کف دســتشــو رو یجلو بهروز

 !!؟؟یهمه رو خبر کن یخوایساکت... م
دهنم برداشـــت و گفتم :بابام منو  ی... دســتشــو از رودمیباال کشــ دماغمو

 ه ه ه... ـــکشـــهیم
 ...کشهیلب گفت: منم م ریشد و ز رهیچک خ یبیبه ب دوباره

 دستامو به صورتم فشردم... کف
الن تو ا یعنی... مگیپشت گردنم گذاشت و منو تو ب*غ*لش گرفت: م دستشو

 !؟یدار زیتو شکمت چ یعنی! ؟یزیچ
 !!!؟؟؟یـخـنـــدی!! مــ؟؟یخندی: مدمیمشت به شونه ش کوب با

ــد خنده ــد و ز دیش ش ــم گفت: فکر کنم با ریتر ش ــ دیگوش رو جلو  یعروس
 ...میبنداز

________________________________________________ 
 سرمو باال گرفتم... یتک بوق یصدا با

 بر گردنم، کمرم هم خشک شده بود... عالوه
و چشمم که ت یکیمتال یدادم آب صیبار چشمهامو باز و بسته کردم تا تشخ چند

 فرزاده... نیماش زنهیم
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جدول فشردم... خودمو کشتم تا تونستم  یبلند شدن کف دستامو به لبه  یبرا
وردم تا باالخره ثابت شدم... پاهام خواب ... به کم تلو تلو خستمیپاهام با یرو

 هوا معلقم... یرو کردمیرفته بود و حس م
ش یصدا شدن در ما سته  س نیباز و ب شم ر ت جف هیبعد،  یا هیو ثان دیبه گو

 چشمهام قرار گرفت... یجلو نیآسفالت کف زم یجا دیسف یکتون
 !ه؟یچه وضع نیبه زحمت راست کردم و فرزاد با تشر گفت: ا گردنمو
 و کسل گفتم: ســـــلــــام... دمیباال کش دماغمو

بود... خسته بودم... خوابم  نیکرد و جواب سالممو آروم داد... سرم سنگ یپوف
 ... و به شدت گرسنه بودم...ومدیم

شتم ست بازوهامو گرفت و گفت: تو  رفتمیبا کله م دا شکم فرزاد که با دو د تو 
ست نجایا یاز ک ستیارچه معلوم نال پ هی... با یا وونهیواقعا د ش  میبر ای... بین
 ...ای... بنیتو ماش

... دستشو با فاصله از کمرم نگه داشته بود که اگه افتادم، میرفت نیطرف ماش به
 ...رتمیبگ
 دور زد و سوار شد... نوینشستم... فرزاد درو بست و ماش نیماش یتو
ــله بخار و ــ یبالفاص ــه ا نویماش ــن کرد... عطس ــتامو به  یروش زدم و کف دس

 چسبوندم... یبخار ی چهیدر
 !؟یکردیکار م یچ نجایبرگ دستمال بهم داد و استارت زد: ا هی
 ...یبه داشبورد چسبوندم و مسخره گفتم: اومده بودم مهمون مویشونیپ
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شو رو با ش یحرص پا شرد و ما صه  نیپدال گاز ف شخ اوج گرفت: خوبه... م
 نجایا یکیتو عقل تو کله ته؟!  ایو وضــع... پر ری نی... اونم با ایمهمون یاومد

 خوب بود؟! ریکیسره م هیکارتو  اوردیم رتیگ
 سره کرده... هی گهید یکیلب گفتم: کار منو قبال  ریو ز دمیدلم خند یتو

 !؟ی_ چ
 چهار روزه یبه من بگ یخواستیم ی... تو چیچیبه طرفش چرخوندم: ه سرمو

 !؟یکرد شهیخون منو تو ش
 بگم؟! نیتو ماش نجای_ هم

لف ت ی... من دارم از گشنگـــمیبخور یزیچ هی ــمیگفتم: نـــه... بر کشدار
 ...ی... َهـپچـ شـــیم

 ! هوم؟!؟یکه مصرف نکرد یزی.. تو امروز چگمی_ م
رو برداشــتم و با تموم قدرت به طرفش پرت کردم:  یدســتمال کاغذ ی جعبه

 حرف دهنتو بفهم...
! ؟یزنیعقب پرت کرد: چرا م یصــندل یرو که به گردنش خورده بود رو جعبه

 ...یزنیمشکوک م یلیخب تو امروز خ
شکوک م سته... و یزنی_ خودت م سنه ام... و خ ساعت و  کی... من فقط گر

 حرکت نشستم... یسرما ب نیا یهم تو مین
 ...گهید یا وونهی_ د

 ...دونمیلب گفتم: م ریز
 زدم و دوباره چشمهامو بستم... هیتک یصندل یبه پشت و
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مد او یشدن ترمز دست دهیکش یشد که صدا یسکوت ط یچقدر تو دونمینم
 و فرزاد آروم صدام زد...

 !؟یدی_ خواب
شــد و گفت: چشــمهات چه  رهیباز کردم... فرزاد به صــورتم خ چشــمهامو

 قرمزه...
 کف دستم پلک هامو فشردم... و بعد سرمو چرخوندم... با

 ...میفست فود بود هی یجلو
 یکنیم خی رونیب یبر ینطوریبردم که فرزاد گفت: ا رهیبه طرف دســتگ دســتمو

 که...
 کنم؟! کاریچ یگیحوصله گفتم: م یب
 وریتنش گرفت و پل یجلو یابروشــو باال انداخت و بعد دســتاشــو ضــربدر هی

 حرکت در آورد... هیک ـِرمش رو با 
 وریتنش گرفت و پل یجلو یبعد دســتاشــو ضــربدر ابروشــو باال انداخت و هی

 حرکت در آورد... هیک ـِرمش رو با 
 ...ای_ ب
 شکاریکه به طرفم دراز شـــده بود نگاه کردم و گفتم: چ ورشیدســـت و پل به

 کنم؟!
 ...گهیبپوشش د ری... بگی_ بده ب*غ*ل

ــمهامو ــم برم تو نویگرد کردم: ا چش ــ؟یمکان عموم هی یبپوش  من یتا شی! ش
 ...شهیجا م نیا یتو

 ...شهیجا م نیتو تو ا ی... ده تایالغر و ترکه ا یلی_ نه که خ
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 ...گهید رشیحوصله دستشو تکون داد و گفت: بگ یب و
ردم: و نســبتا نازکش نگاه ک دیســف یمردانه  راهنیگرفتم و به پ ورویمطمئن پل نا

 !؟یخودت چ
 ...می... بپوش بریچیعقب برداشت: من ه یو اور کتش رو از صندل دیچرخ

 ...ستیبلد ن یباز نیگفتم... مشخص بود فرزاد، فرد یشیلب ا ریز
ستم باال پا یتو ورویکم پل هی شم انداختمش یرو تیکردم و در نها نیید و  دو

بود که بپوشــمش و  نیس*ی*ن*ه م گره زدم... بهتر از ا یرو چلو ناشیآســت
 کنم...عام و خاص  یخودمو مضحکه 

شرد: ف نویماش موتیاور کتشو صاف کرد و ر ی قهیشدم... فرزاد  ادیپ نیماش از
 !م؟یبر

 هی... نســبتا خلوت بود که باعث شــد میتکون دادم و با هم وارد کافه شــد ســر
 ...رونیب طیگرم تر از مح یلیخ یلینفس راحت بکشم... والبته خ

... تنها گرفتن سفارش اومد یبرا شخدمتیو بالفاصله پ مینشست زیم هی پشت
ــتر ــر د هیو  میها فقط ما بود یمش ــله  گهیدختر و پس ز ما ا زیدو م یکه با فاص

تعجب  یجا شــخدمتیســرعت عمل پ نینشــســته بودن... پس مســلما ا
 نداشت...

ستا م یرو جلو منو . و ... با مخلفات.. خورمیصورتم گرفتم و تند گفتم: من پا
 ...خوامیهم م ییومیدلستر ل هیدو تا اسنک... 

سر یب شخدمتیپ شمها یتفاوت  ش یتکون داد و رو به فرزاد که با چ ده گرد 
 گفت: شما؟! کردینگام م
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با  یبه ســمت فرزاد هل دادم... ب زیم یرو رو منو تا  پاســ نگاه بهش گفت: 
 مخلفات...

 !؟یدنی_ نوش
 _ آب...

 تکون داد و ازمون دور شد... یمجددا سر شخدمتیپ
 داد و آروم گفت: ماشاال... هیتک شیصندل یبه پشت فرزاد

شام خوردم تا االن به  دیام یکه خونه  شبی! من از ده؟یجبهه گرفتم: چ عیسر
 نخوردم... یچینسکافه ه وانیل هیجز 

 یراب یخب بابا... آماده ا لهیدوخت: خ رونیازم گرفت و از پنجره به ب نگاهشو
 دعوا...

شون نم یتوجه دمیکم چپ چپ نگاش کردم و چون د هی  زیم یسرمو رو دهین
 گذاشتم...

 _ اهم اهم...
 چشم بسته لبخند زدم... چشم

 _ اهـــــم...
دام ص یتونیم یو به زور سرفه کن یانقدر به خودت زحمت بد نکهیا ی_ به جا

 ...یبزن
 !ا؟ی_ پر

 _ هوم؟!
 !؟یسرتو بلند کن شهی_ م

 _ نع...
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 _ لطفا...
 !!ه؟؟یباال آوردم و گفتم: چ سرمو

 بهت بگم؟! خواستمیم یچ یبدون خوادیباال انداخت: دلت نم ابروشو
شتم: نه... فعال دلم م زیم یسرمو رو دوباره سر خوادیگذا تا  ناریتر ب عیغذامو 

 ولو نشدم... نیکف زم یاز گرسنگ
 ...زنمیحرف م یزد و گفت: من دارم جد زیبه م یآروم ی ضربه

 ندارم... ی_ منم باهات شوخ
 ...ــــای_ پر

 مشت و سرمو بلند کردم... دستمو
 !!؟؟یزنی_ هان؟چرا دادم
 _ من داد نزدم...

صداتو بلند م یمکان عموم هی یتو ی_ وقت سکوت مطلقه  داد  هشیم یکنیکه 
 زدن...

 باش... یکم جد هیخدا  یمحض رضا ای_ پر
 دفعه؟! هیشدم... چش شد  رهیخ شیوها و صورت جدابر ونیاخم م به

ــّم  صاف ... امرتون رو میدکتر... من االن کامال جد یکردم: آقا ینشستم و ِاِهـ
 ...دییبفرما

 !!؟؟یکنیگفت: با من ازدواج م تیمقدمه و با همون جد یب
ــت  رهیچونه م زدم و بهش خ ریز دســتمو شــدم... خنده م گرفته بود... خواس

 ...دیبا سفارش هامون از راه رس شخدمتیبگه که پ یزیچ
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ــت یپوف فرزاد ــندل یکرد و محکم به پش ــخدمتیزد... با رفتن پ هیتک شیص  ش
 روبه روم نگاه کردم... یو با لذت به غذا دمیجلو کش یصندل یخودمو رو

شتم... اما خ چنگالو ش یلیبردا شتمش....  مونیزود پ شدم و دوباره کنار گذا
 اول اسنک...

لپ خوردم... آخ هیکردم و  یخال وانیل یتو دلســترمو  از گهی... گلوم دشیق
 ...شدیداشت پاره م یخشک

کردم و به طرف دهنم بردم که  یاســنک خال یمحبوبم رو رو یگوجه  ســس
 دستم وسط راه خشک شد...

 با اخم به صورتم زل زده بود... فرزاد
 به اسنکم زدم و گفتم: هــــان؟! یگاز

 هم قفل کرد... یگذاشت و انگشتاشو تو زیم یرو آرنجاشو
 ...یگیغذاش اشاره کردم و گفتم: بخور بخور... گشَنـته چرت م به
 ...گرفتمیبه اسنکم زدم... اوممم... داشتم جون م گهید یگاز گنده  هی و

 صورتم زمزمه کرد: من دوِسـت دارم... ماِت 
 شقتم...دهن پر گفتم: اوووو ... من که عا با
خنده... جانـــــــــم...  ریبازش پق زدم ز مهیدهن ن دنیبهش نگاه کردم و با د و

 چه بامزه شده بود...
 برداشتم و دور دهنمو پاک کردم... زیم یاز رو یدستمال

باره برداشــتم و تو یاخم کرده بود... ب فرزاد گالمو دو فاوت بهش چن  یت
 فرو بردم... یفنر یها یماکارون

 ...کنمینم یمن باهات شوخ ای_ پر
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 رو مزه مزه کردم... تزایپ ریلذت طعم پن با
 کنم؟؟!! یبخوام باهات شوخ یدارم؟! تو هم قد من ی_ من مگه با تو شوخ

 !؟یزنیخودتو به اون راه م ای گمیم یمن چ یفهمی_ االن واقعا نم
فهم، ن یگیبه من م یدار میم*س*تق ریبه طرفش گرفتم: االن اگه غ چنگالمو

 کنم؟! یباهات شوخ دی... بعدشم چرا بایخودت
 بشقابم فرو کردم... یسرمو تو دوباره

. و گرم شدم.. نتیدنبالم... تو ماش ی... تو اومدزدمیم خی_ من تو سرما داشتم 
کارهارو  نیتو بود و ا یهم جا گهیکنم... هر کس د ریاالنم دارم شــکممو ســ

 ...شدمیعاشقش م کردیبرام م
 یاومد... ســرمو باال گرفتم... فرزاد محکم خودشــو به پشــت یژیق یصــدا
 عقب رفته بود... خشن... یکم شیبود و صندل دهیکوب شیصندل

ــتمو ــربه زدم:  هیتک دس ــقاب ض ــورتم کردم و با نوک چنگال به کف بش گاه ص
 ...یدونیم

 انداختم... نییسرشو باال گرفت... نگاهمو پا تند
"دوســت دارم" و "ازت خوشــم  یجمله  نیهروز، ا_ بعد از جدا شــدنم از ب

.. .ینی... نمونه ش دکتر امدمیشــن ایلی" رو از خیکنی"با من ازدواج م ایاومده" 
 ...گهید شیشناسیم

 ...گشتیم ینام ینیذهنش دنبال ام یکرد... انگار داشت تو زیر چشمهاشو
ه هر ما اون رفته بود... ب مارستانیب ی... تو که اومدشیشناسی... نمی_ نه راست

 ...طمیشرا دنیبعد از شن یکرد... ول یحال... اونم ازم خواستگار
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 دادم... هیتک میصندل یزدم و به پشت یلبخند
 ...ی... بعدم جدا شدی! خب... عقد کردطت؟یآروم گفت: به خاطر شرا فرزاد
سمون به زم؟یکه چ ستیاومده؟! تازه تو م نی! آ سنامه تو ع یتون  ینوض کشنا

 ...نکهیبدون ا
 ...تونستمی: نمدمیحرفش پر تو

 باال انداخت... ابروهاشو
 عوض کنم... تونستمی_ شناسنامه مو نم

 لحظه متفکر بهم زل زد و بعد چشمهاش گرد شد... چند
 ...یعنی_ 

 ...یدونیکه تو م ستین یاون زیتکون دادم: همه چ سر
 !؟ی_ چرا شناسنامه تو عوض نکرد

 گفتم که... نتونستم..._ 
 !؟یگفت: چرا نتونست مصر

ــتم خ ی رهیت ــد... هر چقدر که من آدم راحت سیپش بازم  یبودم... ول یعرق ش
 بود... و البته نا محرم... بهیپسر غر هیفرزاد 

 ...میپاک کردم: خب... ما زن و شوهر بود مویشونیپ یانگشت عرق گوشه  با
 صورتش سرخ شد و نگاهشو گرفت... آنا
ستا یپوف سرت به پا صفه ن یکردم و با ح سنک باق مهین اه کردم... نگ موندهیو ا

 اشتهام بالکل کور شده بود...
 برقرار شده بود... نمونیسکوت آزار دهنده ب هی

 ...دیلرزیبه حرف اومدم... اما بر خالف انتظارم صدام اصال نم آروم
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پدرم  ی... بهروز پســر عمودمیباز کردم بهروزو کنارم د چشــم ی_ من از وقت
س سالگ زدهیبود... از همون  شناختم  یچهارده  ستم رو  ست چپ و را هم که د

ــدم... از وقت ــقش ش  نیاومدم ما رو به نام هم زده بودن... هم ایکه به دن یعاش
 اکثر خانواده ها هست... نیکه ب یرسم و رسوم مسخره ا

 ...دادیفام گوش مبا دقت به حر فرزاد
ــفه ن لبخند ــخره نبود... ما همد یزدم: اما برا یا مهینص رو دوســت  گهیما مس
... هجده ســالم که شــد عقد میرســم بود نیبابت ممنون ا نیو از ا میداشــت

شگاه شیمن پ نکهی... قرار بود بعد از امیکرد ر خونه س میتموم کردم بر مویدان
ــت دا یلیخوب بود... من بهروزو خ ی... همه چمونیزندگ ــتمدوس ... اونم ش

 ..نکهی... تا انطوریهم
 ... گلوم خشک شده بود...دمیدلسترو به سمت خودم کش وانیل

 افتاد؟! یشما دو تا... اتفاق نی: بدیپرس اطیبا احت فرزاد
ــوالش  نیا از نم نگاش ک نکهیبرگردوندم و بدون ا زیم یرو وانویکردم... ل خیس

 ون دادم...سر تک
 گوشمو پر کرد... قشینفس عم یصدا

 !ن؟ی_ خب... بعدش؟! چرا جدا شد
 سوال خنده م گرفت... دنیمحتاط بودنش موقع پرس نهمهیا از

 _ بعدش؟! بعدش من باردار شدم...
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ستش به م نیزم یضرب گرفتن پاش رو یصدا شد... و همزمان با د  زیبلند 
کنم...  نگاش شدیبدم... روم نم صیتشخ تونستمی... حالت چهره شو نمدیکوب

 ...کردمیتمومش م دیدوباره به حرف اومدم... با
 میبعد که ازدواج کرد گفتیجلو... م میرو بنداز یعروس دیبا گفتی_ بهروز م

رو  ینشد... مامان از حال و روزم همه چ یبفهمه... ول یکس ستیمهم ن گهید
شــد...  ییبهروز... غوغا یو بابا... بعدش بابا... و بعدش هم خان عمدیفهم

 کرد... دبابام روم دست بلن میزندگ یبار تو نیو آخر نیاول یبرا
گاه  گونه م گذاشتم... یدستمو رو ناخودآ

خان عمو م فتی_  با گ چه رو از ب دیاال و بال  فامیببر نیب مه آبر لی...  و بفه
حرفش حرف بزنه... بهروز  یهم جرئت نداشــت رو ی... کســمونهیبراون نم

... اما باباش مخالفت کرد... گفت میندازیرو جلو م یدوباره گفت که عروســ
 نیا گهی... چند وقت دستنیمردم که خر ن میرو جلو بنداز یهم عروس یهر چ

 نیباشــه هم نیی... ســط  فکر آدم که پاشــهیمعلوم م یهمه چ ادیب ایبچه به دن
 ...گهید شهیم
دستامو مشت کردم... تا آخر  مشیتصم یبودن خان عمو رومصر  یاداوری با

 ...کردمیعمرم لعنتش م
ــع ادی_ من خودمم ز ــ تیاز اون وض  هی ومدیخب دلمم نم ینبودم... ول یراض

چه  خان عمو  نیرو از ب گ*ن*ا*هیب یب خاطر حرف مردم...  به  ببرم... اونم 
 هیکارو  ایخانواده افتادن تو جون من که ب یکرد... بعدم همه  یبهروزو راضــ

ــال حال و روز خوب ــره کن... من اون روزا اص ــتم... کل یس ــارف ینداش روم  ش
 یشــده بودم... هر ک وونهیبود... از وســط ســال مدرســه مو ول کرده بودم... د
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که  یی... تنها کسازدمیخودمو م ای... دمیپریباهام حرف بزنه بهش م خواستیم
نارشــون آروم بودم پو کردنیم ماون موقع درک بودن... در هر  دیو ام انیو ک

 پشتم بودم... یطیشرا
سم ازدواج ام یبه فرزاد نگاه کردم: تو باالخره س ادتهی... دیمرا خم ز یدیازم پر
 !ه؟یم مال چ قهیکنار شق

 !؟یخورد و انگار از بهت دراومده باشه گفت: چ یتکون فرزاد
 ...دمیدست کش میشونیکنار پ به

 زخمه... نی_ ا
 گفت و ادامه دادم: یآهان

موم ت رســتانتویتو هنوز دب گفتیقانعم کنه... م خواســـتی_ اون روز بهروز م
همه رو راحت کن...  ای... بادیبچه برات بوجود م نیدردســر با ا ی... کلینکرد

 ... بهروز دنبالم اومد...رونیمن اون روز اصال حوصله نداشتم... از اتاق زدم ب
پله ها، بازم بهروز  یباال... اون صــداها هنوز تو گوشــمه... زدیهنوز حرف م

من فقط و فقط  زدیرو که م یی... حرف هازدیداشـــت از کشــتن بچه حرف م
ــتن   زدیبردن بچه مون حرف م نی... اون از از بکردمیم ریموجود زنده تعب هیکش

ه ســه بار پل ادمهی... خوب کردمیبردن خودم و بچه با هم فکر م نیو من به از ب
شمها شمردم... از بس چ س هی د،یدیتار م مها رو  شون و دو  زدهیبار  شمردم تا 

ــدمو فهم رهی... از نگاه خدیبار پونزده تا... بهروز فهم نوز ... هدیم به پله ها قص
لباسم چنگ انداخت... خودمو کنار  ی قهیبرنداشته بودم که از پشت به  یقدم
 ...دمیکش
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صال هنی... ببالیخ ی.. بای_ پر شتباه کردم... خوامینم یچی... من ا  بدونم... ا
 بس کن...

ــ به ــت کش ــم... حت دمیگلوم دس ــله دادم تا خنک بش  یو مقنعه مو از تنم فاص
 گوشام هم داغ شده بود...

 _ پام سر خورد...
 ...لرزهیدستات داره م نیبسه... بب ای_ پر

ونزده پ ایتان  زدهیســ دمیکه هنوزم نفهم ییپله ها ... ازنیی_ از پله ها افتادم پا
که د عدش هم  عدش هم... ب که از ب گهیتا... ب چه م بود  مه... فقط ب  نیمعلو

ــتانیکه تازه از ب ییرفت... اون روزا ــده بودم بهروز گم و گور  مارس مرخص ش
ا ت گفتیم یخرسند کمالکجاست... خان عمو هم با  دونستمیبود.. اصال نم

 ...میندازیهم حالش بهتر بشه مراسمو راه م ایکه پر گهید یهفته  کی
 زدم... پوزخند

نه انگار که من بچه مو از دســـت یلیبود... خ یآدم پســت یلی_ خ ... انگار 
مه  بل ه قا فاش من فقط  یدادم... در م له گفتم... "طالق  کیحر جم

 دایبهروز پ ی..."... تازه اون موقع بود که بعد از چهار روز ســر و کله خوامیم
ســاعت باهام حرف  کیجمله رو گفتم... فقط  کیشــد... به اونم فقط همون 

به  شدی... بازم گفتم طالق و اونم قبول کرد... باورم نمقهیشصت دق قایزد... دق
شد... مامان م یراحت نیا ! گه؟یم یچ لیفام گفتیقبول کنه... باز دوباره غوغا 

شوهرش طالقش داد؟!  یرادیو ا بیدختره چه ع گنینم سه ماه  سر  شت که  دا
ــتمی... که من نمیلعنت لیبازم همون فام کار چ مونیما و زندگ یبرا قایدق دونس
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ش کننیکه درباره مون م ینگران فکر دیبا شهیکردن که هم شتم  نای...پومیبا پ
 تا طالقمو گرفتم... بعدش هم بهروز و پدرش رفتن کانادا... ستادیوا

ــتا کف ــ یبه خنکداغمو  یدس ــهیش ــبوندم تا بلکه  زیم ی ش کم از اون  هیچس
 که داشتم کم بشه... یالتهاب
 ...دیشکیم یخطوط فرض زیم یانداخته بود و با انگشت رو نییسرشو پا فرزاد

 تمخیکتابامو ر ی... همه امیتا از اون بهت و سکوت در ب دیماه طول کش کی_ 
دن بو انیو پو دیشـرو  کنم به درس خوندن... بازم ام خواسـتمیکف اتاقم... م

 یامتحان دادم و مدرکمو گرفتم... بعدش خوندم برا وریکه کمکم کردن... شهر
ــال عقب افتاده بودم... تموم زندگ کیکنکور...  ــهخ میس ــده بود تو الص  یش

ش دویدرس... خون ام شتیاونم برام کم نم یکرده بودم... ول شهیتو  ... هر ذا
ــتم خودمو م بایداد... تقر ادیه بلد بود و نبود و بهم ک یچ ــتمیداش وگرنه  ...کش

 یتبهشــ یشــونزده بود، چه به پزشــک ســتمیز ینمره  نیمنه خنگ رو که باالتر
... باال دمیســـال از ته دل خند کیحدودا  دکنکور که اومد بع جیتهران... نتا

که خودم بودم خوب بود...  ی... تا وقتدمیچرخی... دور خودم مدمیپریم نییپا
به  کیکوچ یاشـــاره  هیتلنگر الزم بود...  هیفقط  ی... ولدمیخندیم گفتمیم

به هم بر باره  تا دو  بایخونه مون تقر یتو نمیهم ی... برازمیبهروز و خاطراتش 
 من انگار پاک شده بود... یاومد... اون قسمت از زندگ یاز بهروز نم یاسم

دن ... بازگو کریم... تموم شد... بعد از سه سال و اندداد رونیب یطوفان نفسمو
م داره اونقدرا  کردیکه ادعا م یکســ یحرف ها... برا نیخاطرات... ا نیا دوســَ
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که فکر  یبهروز که به اون بد یدوباره  دنیهم ســخت نبود... درســت مثل د
 نبود... کردمیم

به دکتر ام  طمینگفتم... فقط چند جمله بهش گفتم... " من شــرا نارویا ینی_ 
 گهیخاصه... ازدواج کردم... بچه دار شدم... بچه م مرد... جدا شدم..." اونم د

 نزد... یاز خواستگار یحرف چیه
مه کرد... و من نفهم هیشــب یزیلب چ ریز فرزاد  نیا دمیبه  *و*ض*ی زمز

 ...ینیدکتر ام ای *و*ض*ی نثار بهروز بود 
صندل فمویک شتم و محتو میکنار یاز  شویبردا خاموش  میچک کردم... گوش ات

 شد... دهیشده بود... از جام بلند شدم... نگاه فرزاد هم باهام باال کش
 سرم مرتب کردم و گفتم: یمو رو مقنعه

ــوک دونمی_ م  فتهیکه ب یندارم... هر اتفاق یانتظار چی... من ازت هیاالن تو ش
 کمکم کرده... یلیخ یلیکه خ ی... دوستیتو بازم دوستم

 ...دیبه صورتش دست کش کالفه
 از حدش رو حس کنم... شیب یجیگ تونستمیم
تا زدم و رو ورشیپل فتینم یچیگذاشــتم... ه زیم یرو   از اون شــتری... بگ
 بود... جیگ کردمیکه فکر م یزیچ

 گذاشتم... زیم یدر آوردم و رو فمیاز ک یتراول
 نوبت منه... نباری... ایمهمونم کرد وهیقبل تو آبم ی_ دفعه 

 کردم و لبخند زدم... کسیشونه م ف یرو فمویک بند
 زدم... رونیگفتم و از کافه ب یآروم خدافظ
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س هیشانس خوبم همون موقع  از پام ترمز زد... بازم لبخند زدم...  یجلو یتاک
 اراده... یب

 ...کردمیم یسبک حس
 شدم... یتاکس سوار
 حرکت کرد... یتاکس

 زد و رونیشــاپ ب یکه با عجله از کاف دمیبه عقب چرخوندم و فرزادو د ســرمو
 موند... یمن و تاکس ینگاه ماتش رو

 ...دیدیبهش لبخند زدم... هر چند لبخندمو نم بازم
 زدم... هیتک یبه صندل یشتریب یو با راحت دمیچرخ
 دوم فصل

 دارم... دوستت
 ...کنمینم یتو لجباز با

 ها با تو دعوا نخواهم کرد... یکودکان سر ماه مانند
 مال من... یآب یقرمز مال تو، ماه یماه

 اصال، نه ... ای
 مال تو؛ یدو ماه هر

 " تـــو مـــال ــ مَـــن "
**** 
 ...ایبا بهت گفت: پر دنمیبا د خاله

 ؟!تو امیب یذاریصورتمو گرفتم و گفتم: نم آب
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فت: ب یجلو از تد گ فت ن نار ر له... ب ایدر ک جا ایخا تو از ظهره  ییتو... ک
 مامانت دق کرد...

 خونه شدم و درو پشت سرم بستم... وارد
 جلوتر از من حرکت کرد... خاله
 انداختم و گفتم: خاله... سمیخ یبه لباسا ینگاه
 !؟یستادی: جونم خاله؟! چرا وادیمهرانه به طرفم چرخ خاله
 آخه... سمی_ خ
 ...دیرو که جلو رفته بود برگشت و دستمو کش یقدم چند
 تو بارون... یکرد خی نجایا نیبش ایسرت خاله... ب ی_فدا

ستم... خاله تند یرو ش پتو  هیا ب عیسر یلیپله ها رفت و خ ریبه اتاق ز یمبل ن
 برگشت...

 ...یخوریسرما م اری... پاشو... پاشو لباساتو در بای_ پر
 مانتومو باز کردم یدگمه ها خوردیبه هم م نگیلید نگیلیدندونام د کهیحال در

 و از تنم در آوردمش...
 ...اریمانتومو گرفت و گفت: شلوارتم در ب خاله

... خاله؟! چشمهامو ِِ ِِ  گرد کردم: ِا
تا چهار ســـال پ لهی: خدیغش غش خند خاله بابا...   بردمشیمن م شیخب 

 ...کنهیمن چشمهاشو گرد م یحموم، حاال برا
 زدم و خاله تلفنو برداشت و شماره گرفت... یلبخند

 ...ایرپ یبرا نییپا اریدست لباس بردار ب هی_ الو... سالم شبنم جان... مامان 
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 اینزن.. آره پر غیکرد و تلفنو از گوشــش فاصــله داد: شــبنم ج زیر چشــمهاشــو
 بدم؟! آره مامان... دســتت  یوضــبرات ت دیپشــت تلفن با نی... حاال همنهییپا

 درد نکنه...
 مبل انداختش... یتلفنو قطع کرد و کنار من رو خاله
 ...غویج غیج نیاز دست ا کشهیم یخدا... آرش بچه م چ ی_ وا
ــت ادشیو خاله انگار تازه  دمیخند ــه گفت: راس تا  ی... تو کجا بودیافتاده باش

 و زمانو به هم دوخته؟! نیاالن مامانت زم
 ....شهینگران من م یلی_ اره... مامانم که خ

ــدا ــد و خاله همونطور که به طرف در م یص گفت: نگو  رفتیزنگ در بلند ش
 داشت... یامروز چه حال یخاله... اگه بدون ینطوریا
باز کرد و شــبنم، هســت و با ج یدرو  ـــد...  فت:  غیبه ب*غ*ل وارد ش گ

ـااایپر ـ ـ ـ ـ ـ... مـ ـ ـ ! کل شهرو به هم ؟ییعلومه کجا... تو معلومه کدوم گ
ساعتو دیختیر شبه... پو؟یدی...  ساعت دو زد گفتیم انی! ُنه  از  ونریب یاز 

 خونه...
رو از دست شبنم گرفت و به طرفم  ییو شلوار کاهو شرتییِســــِت سو خاله

 اومد....
ساتو عوض کن منم برم  ای... بایپر ای_ ب در  یزنگ به مامانت بزنم از نگران هیلبا

 ...ادیب
 زدم... نگران... هه... پوزخند
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آب  یبو مکردی... حس مگرفتمیدوش م دیبرداشتم و به اتاق رفتم... با لباسارو
 مونده گرفتم...

حموم اتاق خواب گذاشتم تا بعدا بشورمشون و از  یرو تو سمیو شلوار خ تاپ
اطبش مشــخص بود مخ کهیاومدم... خاله تلفن به دســت در حال رونیاتاق ب

و   یهم صــح اینشـــده... پر یمامانه گفت: نه مهتاب جان... حاال که طور
 سالمه...

باز گفت: چ یتاســف برا یبه نشــونه  ســر  ادیب انی! پو؟یمن تکون داد و 
 دنبالش؟!

کنه به من نگاه کرد... دســتامو تو هوا تکون  فیانگار بخواد ازم کســب تکل و
 ...ادیدادم و آروم گفتم: نه نه... ن

 ...دارمیوقته... من امشب نگهش م ریاالن که د گهیگفت: نه د خاله
ش یراحت نفس ست یو رو دمیک سک یلم دادم... پا یمبل دو نفره کنار ه ش عرو

 ...دکریدرشتش به من نگاه م یدهنش فرو برده بود و با چشمها یرو تا ته تو
م دو انگشــت نیب شــویتپل و صــورت یآرنجم به طرفش خم شــدم و وگونه  یرو

 تو جغله؟! یزل زد یگرفتم: به چ
کجا  شــبی! دومده؟یخونه ن شــبمید یچ یعنیخاله بلند شــد:  یصــدا باز

شه خ شبیمن فکر کردم د یگفت یجور هیبوده؟!... اووو...  ... مونده ابونیگو
 پسر خاله ش بوده... یکه نبوده... خونه  بهیغر یجا

شگرانه دمیخند زیر زیر سرزن س شموین ینگام کرد... فور... خانه  ستم و ه  یتب
 نبود... بهیباهام غر ادیرو ب*غ*ل گرفتم... ز
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شه و ا یدلدار یهم بعد از کل خاله ض نا،یدادن مامان که نگران نبا ا کرد ت شیرا
 من شب رو اونجا بمونم...

مد و اونو رو رونیاز آشــپزخونه ب یچا ینیبا ســ شــبنم من  یجلو زیم یاو
خودشو به سمت  یچا یمحتو یفنجون ها دنیمحض د به یگذاشت... هست

 بکشه... رونیخم کرد و تقال کرد تا خودشو از آغوشم ب زیم
بود از  کی... نزددمشیس*ی*ن*ه ش گذاشتم و عقب کش یدستمو جلو هول

 !!!زیبخوره وسط م زیدستم ل
 بچه؟! یکنیم کاری_ چ

ست ش غیج یه ست دراز کرد تا از ب*غ*لم بگ دیک شبنم د ه رو ... بچرتشیو 
ــــنر... آژدمیتو ب*غ*لش پرت کردم و خودمو کنار کشــ بایتقر  ری... لوس ُنـ

 ...تیترب یب یواسه من... بچه  کشهیم
 ...یامروز کجا بود یرو کنارم پر کرد و گفت: آخرشم نگفت یهست یجا خاله

ــمت م به ــدم و فنجون چا زیس ــکالت کاکائو میخم ش فرمند  ییرو با دوتا ش
 رداشتم...محبوبم ب

 _ رفته بودم سراغ بهروز...
 و شبنم با تعجب نگام کرد... دیکش ینیه خاله

ــرش فوت کرخوردیکردم... بخار داغش به لبام م کیبه لبم نزد فنجونو دم ... س
 و ادامه دادم:

که من خونه  شــبید کرده،یدق م یداشــته از نگران یگیکه م یمامان نی_ هم
با  دیگذاشته... خاله به نظرت من با یبودم واسه من قرار خواستگار نایا یسون
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باره با او تونمیم یچطور گهیمن د کنهیذره فکر نم هیکنم؟!  کاریمامان چ ن دو
 کنم... یآدم زندگ

 !رون؟یب یاز خونه زد نیهم ی_ برا
 خوردم... اوخ... سوختم... هنوز داغ بود... میقلپ از چا هی

به  قدر منو اذ_ آره رفتم  نه... من د تیبهروز بگم ان هاش تونمینم گهینک  با
ک ف نهمهیتو گوش خر خوندم... ا نیاســیکنم... خاله بالنســبت انگار  یزندگ

 ...نمتیبیپنجشنبه م گهیآخرش برگشته به من م شعوریزدم، ب
 لبخند زد... یو خاله زورک دیخند شبنم
 !؟یاون بود شیموقع شب پ نی_ تا ا

با... رفتم  یاهّم  با نه  ها؟!  مان  یزیچ هیکردم و گفتم:  ما به لطف  خوردم... 
 ...شدیداشت سوراخ م گهیجانم نهار که نخوردم... معده م د

 دســت یم و غذا مهینصــفه ن یو پاســتا موندهیدونه اســنک باق هیاون  ادیباز  و
 پول... ِف یگرفت... ح شیخالدونم آت هایفرزاد افتادم و تا ف ینخورده 

ش الهخ شت کمرم ک شو چند بار پ ست شبنم  دید شد:  نگ به ز هیو از جاش بلند 
 ...نییپا ادیآرش بزن بگو شام ب

 تا بنا گوشم باز شد... هنوز گرسنه م بود... شمیلفظ شام ن دنیشن از
ام مامان.. ش یب*غ*لش جابجا کرد و گفت: مرس ینق نقو رو تو یهست شبنم

 درست کردم...
نهار ظهرتون... فردا ســر  یخاله از آشــپزخونه بلند شــد: اونو بذار برا یصــدا

 ...یغذا درست کن یکنیوقت نم یکار
 ...رهیگفت و تلفنو برداشت تا با ارش تماس بگ یبلند یبا لبخند باشه  شبنم
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ود سرد شده ب گهیرو که د میلپم انداختم و فنجون چا یفرمندو گوشه  شکالت
مثل خاله که انقدر  یکیمادر شوهرا...  نیخدا بده از ا... دمینفس سر کش کی

شو داره،  یهوا س  شهیش یبدبختو تو دایهم مثل مامان من که خون آ یکیعرو
 !!شن؟؟تفاوت داشته با توننیکرده... واقعا دو تا خواهر چقدر م

*** *** *** 
سا دیاتاق ام وارد و اتاق ت نیا یتختش انداختم... چقدر تو یرو لمویشدم و و

 ...ی... هــــعــــمیزدیهم م یسر و کله 
 در آوردم... اممم... خاله گفت شارژر کجاست؟! فمیاز ک مویگوش
 رشیتحر زیم یکشــو نیشــارژرو تِه آخر تیو رو کردم و در نها ریاتاقو ز تموم

 کردم... دایپ
شنش رو قهیبه شارژ زدم و بعد از چند دق مویتخت برگشتم و گوش یباره رو دو

روون شد... مضمون همه شون  میاس ام اس بود که به گوش لیکردم... بازم س
 متفاوت بود... یها انی" با روش بیهست ی"کدوم گور

به ا یب اماشیپ نیآخر یکه تو انیپو تا  ه،یکیجد و آباد جفتمون  نکهیتوجه 
 هفت پشت قبِل منو به باد داده بود...

 از فرزاد گشتم... یامیاراده دنبال پ یزدم و ب یلبخند
 "دیکلمه... "ببخش هیبود،  امیپ هی
 ...دمیلب گفتم: بخش ریز
باز دراز  هیکردم و  لنتیرو ســـا یگوشــ و نداختمش و طاق  جا کنار کمرم ا

 ارویش در اومد... غلت زدم و رو به د برهیو یکه صدا دینکش ی... طولدمیکش
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ــله دمیخواب ــ ی... حوص ــال رو ن یجواب پس دادن به کس ــتم... کاش اص داش
 ...کردمیروشن نم مویگوش
 خدا... یبعد دومرتبه وصل شد... وا ی هیقطع و چهار ثان برهیو یصدا

با  یدرست و حساب یدعوا هی یرو برداشتم... آماده  لیو موبا دمیپهلو چرخ به
مان  با  ایما که چشــمم رو انیپو ایبا اســم فرزاد خشـــک شـــد...  یبودم 

 نصفه شبه... کی... ساعت کشهیخجالت نم م*ر*ت*ی*ک*ه
سو ش کیسالم و عل یبرقرار کردم و ب تما دا من ... به خدمیگفتم: فرزاد من بخ

 ... ارواح خاک مامانت دست از سر من بردار...ستمیاصن از دستت ناراحت ن
 _ سالم...

حرفمو خوردم... چقدر بد بود  ینوک زبونم اومد بگم "ســالم و درد " ... ول تا
... بر عکس من که به قول بابا رفتینم ادشیوقت ســالم دادن  چیکه فرزاد ه

 ...خوردمیسالممو م شهیهم
 کردم و جواب دادم: سالم... یپوف

 !؟ی_ خواب بود
 _ با اجازه تون...

 ...گهینم نطوری_ صدات که ا
 ...دمیخوابیگفتم: داشتم م ضیغ با

 ...کردمیکرد و گفت: خوبه... منم داشتم به تو فکر م یهوم
 گفتم: خب؟! کسل

 !م؟یحرف بزن شهی_ م
 ...میکنیکارو م نیهم می_ فک کنم االن دار



wWw.Roman4u.iR  344 

 

 ... بدون دعوا...ی_ جد
 دعوا ندارم... ی: من با کسدمیتوپ یعصب

 ؟!ه بوددفعه چه مرگم شد هی... کنمیاالن دارم با فرزاد دعوا م نیفکر کردم هم و
 فرزاد منو به خودم آورد... یصدا

 فکر کردم... یلیبرگشتم خونه خ ی_ از وقت
 _ خب؟!

 !؟یسوالم جواب بد هیاول به  شهی_ م
 !؟ی_ چه سوال

 !؟ی_ هنوزم بهروزو دوست دار
 فکر و مطمئن گفتم: آره... بدون
 سکوت برقرار شد و فرزاد آروم گفت: چه قاطع... هیثان چند

 بدم... آهسته به حرف اومدم...  یتوض دیکردم با حس
سال  جدهیاز وجودم شده...من ه ی_ دوسش دارم چون دوست داشتنش جزئ

ــتنش زندگ ــت داش ــش دارم، هزار برابر  یبا دوس کردم... اما همونقدر که دوس
شه... اگر تنها مرد رو نیزم یآدم رو نیازش متنفرم... بهروز اگر بهتر  نیمز یب

.. .دهیباهاش باشم... چون کنارش بودن آزام م شمیبازم من حاضر نمهم باشه، 
ه لحظ کی یحت گهید تونمی... من نمزتمیریخاطرات گذشــته بهم م یآور ادی

 یعنیگاه...  هیتک یعنیهم اونو به عنوان همســر کنارم تحمل کنم... همســر 
شت...  شتم و  نیکدوم از ا چی... من کنار بهروز هتیامن یعنیپ حس ها رو ندا

جور ترس تو وجودم  هیکنارش بودم  یوقت شهیمطمئنا هم نخواهم داشت... هم
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کهیبود... از ا نداشــتم... امیکم ب ای... امیبه چشــمش ن ن نارش آرامش  ... ک
مه جنتلمن بود...  یکه بهروز یاز روز دمیترســیم که مرد بود... تو نظر ه

شت شل*خ*ته و نق  یمِن دختر بچه  هگید یروز هیبود... مهندس بود،  پیخو
 ...نیهم ی... براامیچشمش ن به گهینقو رو دوست نداشته باشه... د

 _ باشه قانع شدم...
 ...دمیکش یپر بغض نفس
 !ا؟یگفت: پر فرزاد

 _ بله؟!
 !؟یکنی_ با من ازدواج م

 : نــــه...دمیبغض خند با
 _ من دوِست دارم...

 ...کردیشاپ رو داشت تکرار م یتو کاف یحرفها قای... دقدمیتر خند بلند
 _ منم عاشقتم...

 _ پس باهام ازدواج کن...
 _ دلت برام سوخت؟!

 یسک یبرا یاهل دل سوز یکه بدون یمنو شناخته باش یاونقدر کنمی_ فکر م
 ...ستمین

 ...تونمی_ نم
 _ چرا؟!

 ...ی_ چون دوستم
 دوستت باشم... خوامی_ نم
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 دستم عرق کرده بود، دست به دست کردم... یرو که تو لیاترس موب با
شم... تک خوامی_ م سرت با شتت... امن هیهم شم... پ  ی هی... ماتتیگاهت با

 آرامشت...
صدا دوباره شد...  شم م ینفس ها یسکوت برقرار  .. .خوردیتند فرزاد به گو

سه دقکردمینم دایگفتن پ یبرا یواقعا حرف سکوت قهی...  شت و ما هنوزم   گذ
 ...میکرده بود

 !ا؟ی_ پر
 _ باشه...

 باشه؟! ی_ چ
 !کنم؟ی_ قبول م

 _ ها؟!
 !؟یشــد مونی! نکنه پشــه؟یتخت نشــســتم و با پرخاش گفتم: هان چ یرو

 !؟یکشیخجالت نم
 !ه؟یچ مونیگفت: نه نه... پش تند
 !؟یکنیمسخره م م یگفت: باز دار ییهویکرد و بعد  یمکث

 ...رینخ_ 
 !؟یکنیباهام ازدواج م یعنی... یعنی_ 

 _ آره...
 !گه؟یهمون بله د یعنی_ آره 

 ...کنمیمن قطع م یندار ی... اگه کاروونهی_ َاه... برو بابا د
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 داد گفت: نـــــه... با
 رو از گوشم فاصله دادم... یگوش

 !؟یکشی_ چرا قار م
 !!کشم؟؟یم ی_ چ
 بخوابم... فعال... خوامی... من میچی_ ه

 ...ایداد زد: قطع نکن دوباره
 !؟یعنیخل وضع بشم  نیکردم... من زن ا یپوف

 !؟یزنی: چرا داد مدیاز اون طرف خط به گوشم رس یفیضع یصدا
 ... تو بخواب...یچیجواب داد: ه یفرناز بود... فرزاد به همون آروم یصدا

 اومد... یخش خش یصدا و
 !ا؟ی_ پر

 هـــان؟!_ 
 فرناز بود... ی_ صدا

 !؟ی... که چدونمی_ م
 ...یوقت فکر بد نکن هی_ گفتم 

 صبـــــــر.. یکردم... اله یپوف
 !ا؟ی_ پر
 !ه؟یچ گهی_ د

 ها... تیخواستگار امی_ من م
 ...ای_ ب

 ...ی_ سر کارم نذاشته باش
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 _ نذاشتم...
ردا ... پس فکنمیمن دارم صداتو ضبط م نیها... بب ی_ باشه... خودت خواست

 ...رشیز ینزن
 _ بــــاشه...

 به مامانت زنگ بزنه... گمی_ پس من به غزاله م
 دقه... هی ستایتند گفتم: وا یزیچ یاداوری با

 !؟یشد مونی! پشه؟ی_ چ
 من... ی_ نه... تو به خانواده ت... راجع به گذشته 

 ...تسیمربوط ن یبدونه... به کس یزیچ یکس ستی: الزم ندیحرفم پر تو
 گفتم: خب... آروم

 ونه مون.خ ادیاومد: فرزااد... بهروز قراره پنجشنبه ب ادمی گهید یبدبخت هیباز  و
 _ به چه مناسبت؟!

 ...ی_ خواستگار
 !!؟؟ی_ چـــــــــ

خان  یدنبالم... خب... خونه  ی! امروز که اومد؟یزنی_ َاه... چرا انقدر داد م
ــت... من رفتم راجع به هم ــنبه با بهروز حرف  نیعمو اونجاس ــو  پنجش موض

 خونه مون، مامانم... ادیقانع نشد... اگه پنجشنبه ب یبزنم... ول
 ...امی_ من سه شنبه م

 _ هان؟!
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 یا ی! تو راضا؟یسه شنبه بذاره... پر یرو برا یقرار خواستگار گمی_ به غزاله م
 !گه؟ید

 _ آره...
 !؟یبهم گفت یبعد از ظهر چ ادتهی! ا؟یاشه... پر_ ب

 !؟ی_ چ
گرم  نتیدنبالم... تو ماشــ ی... تو اومدزدمیم خی"من تو ســرما داشــتم  ی_ گفت

س شکممو   نیتو بود و ا یهم جا گهیکنم... هر کس د ریشدم... و االنم دارم 
ـــدمیعاشــقش م کردیکارهارو برام م عد من فکر کردم هر روز مش  امی" ....ب

ش ش نمیدنبالت... تو ما ستوران غذا  برمتی... بعد میگرم ب شا..میبخورر  دی. 
 ...یواقعا عاشقم شد

مظلومانه ادا شده بود اشک تو چشمهام جمع شدم...  دایحرفش که شد نیا از
 هاشو داشتم؟! یمهربون اقتیبغض کردم... گلوم درد گرفت... من ل

 : فرزاااد...دمینال گرفته
 _ بله؟!

 بگه جونم؟! عمرم نفسم عشقم؟! یاالن انتظار داشت هیکردم... هان؟! چ اخم
 ...یچی_ ه

 غزاله زنگ بزنه ها... گمی_ پس... من م
 _ باشه...

 حرفت حساب کردما.. ی_ رو
 _ خب...
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سرمو گهید نی_ هم شد... منم برم  ساعت دو  دور بکوبم به  هی... برو بخواب 
 نه... ای نمیبیدارم خواب م نمیبب وارید

شکم  یو حرفاش برا زدیبغض کردم... با خنده حرف م باز شت... ا من درد دا
 !؟یدی... با پشت دست پاکش کردم و فرزاد گفت: خوابدیچک

 : نــع...دمیباال کش دماغمو
 !؟یچ یعنی_ َد ؟! َد  

 ...اوردیمنو در م یکرده بود و ادا یتو دماغ صداشو
 چرتت رو پاره کردم... یزدیمنو م یداشت... االن گهی_ برو بخواب د

 _ باشه...
 هم نکن... هی_ گر

 !کنم؟یم هیدارم گر دیکجا فهم از
 _ باشه...

 _ به منم فکر کن...
 تر شد: باشه... دیم شد هیگر

 ...ی_ خوب بخواب
 گفتم: تو َام... آروم

 ...گهیو گفتم: قطع کن د دمیچند تا نفس کش هی
 _ اول تو...

 باشه... فعال..._ 
 ... و من تماسو قطع کردم...ریکرد: شب بخ زمزمه
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وار تو خودم جمع شدم...  نیو جن دمیاز دستم سر خورد... به پهلو خواب گوش
شکام از رو من  ای... خدارفتیموهام و بالش فرو م یو تو خوردیسر م مینیب یا

قتیکردم؟! من ل کاریچ عا ل ا نداشــتم... واق قتیفرزادو  مهیا ا و  یپاک نه
 نداشتم... شویمهربون

_________ 
ست  یصدا با سرمو باال گرفتم... مامان د شدن در   ارویس*ی*ن*ه به د هیباز 

 زد... آب دهنمو قورت دادم و هول گفتم: سالم... هیکنار در تک
 ابروشو باال انداخت... یتا هی مامان

ــرمو ــدا یتو س ــندل ها یجزوه م فرو کردم... ص ــن یص که بهم  دمیمامانو ش
تختم نشــســت و پاشــو رو پاش  یکه رو دمید یچشــم ریشــد... ز کینزد

 !ا؟یحواس ورق زدم و مامان صدا زد: پر یانداخت... جزوه مو ب
 سرمو بلند کنم گفتم: بله؟! نکهیا بدون

 _ االن غزاله زنگ زد...
افتاد من مثال خبر ندارم... به مامان نگاه کردم  ادمی هویکه  دونمیبگم م اومدم

 و با تعجب گفتم: غزاله؟!
 ...نجایا انیزانوهاش صاف کرد: آره... سه شنبه شب قراره ب یدامنشو رو مامان

 ایو هفته ... هر دســتین یتازه ا زیچ نکهیگفتم: خب؟! ا یتفاوت یتظاهر به ب با
 ..اونا ما رو. ای م،یکنیما اونا رو دعوت م

 زنگ زده بود... گهیموضو  د هی ی_ برا
 یگفت: زنگ زد قرار خواستگار اطیبه مامان نگاه کردم... با مکث و احت منتظر

 گذاشت...
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 دادم و گفتم: خب... هیتک میصندل یپشت به
 فرزاد... یاز تو... برا ی_ خواستگار

 جنبوندم: خب... یسر
با تعجب  تینگام کرد و در نها رهیخ رهیچشــمهاش گرد شــد... به کم خ مامان

 !؟یدونستیگفت: تو م
 انتظارشو داشتم... یگرفتم: نه... ول یانگشتام به باز نیب خودکارمو

 !؟ی_ انتظارشو داشت
حال خنده مو کنترل کردم و  نیپر بهت مامان خنده م گرفت... با ا یصــدا از

 خونسرد گفتم: آره...
 انداختم... زیم یدهنش باز مونده بود... خودکارمو رو مامان

 !ن؟ی! مگه قبال حرف زده بود؟یانتظارشو داشت یچ یعنی_ 
... فرزاد اومد دنبالم... ازم گشــتمیبهروز جونت برم شیکه از پ روزی_ آره... د

 کرد... منم قبول کردم... یخواستگار
 !؟ی_ چـــ

 بود.. نینداره مامان... همه ش هم ی_ چ
شد:  مامان ستگار یچ یعنیاز جاش بلند  ! ؟یکرد تو هم قبول کرد یاون خوا

 !؟یراحت نی! به همه؟یمگه الک
مامان قد علم کردم: آره مامان... راحت تر از  یمنم بلند شــدم و جلو متقابال

شو بکن یاون سخت تر ی... برایکه فکر لحظه  کیراحت تر از  ایکار دن نیمن 
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 یدار گهیه... شــما هم فقط قصــدت دک کردن من بود... دتحمل کردن بهروز
 ...یشیراحت م

دعوا  نیمتوقفش کرد: باز که شماها دار سایپر یدستشو باال برد که صدا مامان
 شده؟! ی... چنیکنیم

فته از خواهرت بپرس که ر ایگفت: ب سایانداخت و رو به پر نییدستشو پا مامان
 کرده... دایخودش شوهر پ یبرا
 !؟یدرو پشت سرش بست و با خنده گفت: چ سایپر

 کردم... دای... رفتم شوهر پگهیکه مامان م نی... همیچیپ چی_ پ
با افتخار از شـــاهکارش  ینیبی! مســـا؟یپر ینیبیگفت: م ضیبا غ مامان چه 

 سر... رهی! خکنه؟یم فیتعر
تور  ویک منیکن بب فیتعر ایب ایباشــه از اون چلغوز، بهروز بهتره... پر ی_ هر ک

 ! دکتره؟!؟یکرد
ــاب یلبخند ــم غره  هی یخراب نفر یزدم و مامان با اعص توپ نثار من و  یچش

 زد... رونیکرد و از اتاق ب سایپر
 یو روحرکت خودش هیبا  سایخنده... پر ریز میزد یینگاه کردم و دوتا سایپر به

ر کار مامانو ســ! ه؟یچ انیجر نمیبگو بب ایگفت: ب جانیتختم پرت کرد و با ه
 !؟یگذاشت

 ...ادینشستم: نه بابا... واقعا قراره خواستگار ب کنارش
 هست حاال؟! ی_ک

در  کیگفتم: چهارشونه... قد صد و نود و  یباال انداختم و با بدجنس ابروهامو
... یداخل دنتی... رزیمشــک یشــکســتن... چشــم ســبز با رگه ها یاســتانه 
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وضعشون از ما بهتره... اسم آرش هم اصال بهش اما  سیدار ن هیاونقدرا بچه ما
 ...ادینم
ــایپر ــونه ش زدم و گفتم: چ هیچند ثان س ــد؟!  یمات به دهنم زل زد... به ش ش

 !؟یُمـرد
 بهت گفت: فرزاد؟! با

 _ هوم...
 _ واقعا فرزاد؟!
 !؟یکنیم یشکل نیا اَفـتوی_ آررره.. چرا ق

 !؟یزن فرزاد بش یخوای... واقعا مایتخت نشست و باز گفت: پر یرو چارزانو
گه چ تر از  پیاز بهروز بهتره... دکتره... خوشــت یگی! خودتم مه؟ی_ آره م

 ی.. ول.ستین نمیبیم کنمی... خوشگل تر هم... حاال که فکر مستیبهروز... ن
 مهربون تره... منم دوست داره...

 !؟ی! تو هم دوسش دار؟ی_ تو چ
م چونه م برد و مجبور ریدســتشــو ز ســایکردم... پر میبند نقش رو تخت نگاهمو

 کرد نگاش کنم...
 !ا؟یپر ی_ دوسش دار

 نه باال انداختم و گفتم: نُـــچ... یبه نشونه  ابروهامو
 ...یخوایپس چرا م وونهی_ د

که  یخب نه اونطور یحرفش اومدم: نه که دوســش نداشــته باشــم... ول ونیم
 عشق بعد از ازدواج جاودانه ست... گنیبهروزو دوست داشتم... تازه شم م
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ز از شر بهرو نکهی! به خاطر ا؟یزنیتو سرتا... چرا مثل بچه ها حرف م زنمی_ م
 !؟یرو بدبخت کن گهینفر د هی یخوایم یخالص بش

 !گم؟ی! دروغ مه؟یحرص نگاش کردم... حق به جانب گفت: چ با
 !شه؟یکنه بدبخت م _ با من ازدواج

 ،یباهاش ازدواج کن یخوایو فقط به خاطر منافعت م یدوســش ندار ی_ وقت
 آره...

هم صبر کنم  گهی... تا صد سال دکنمی_ من به خاطر منافعم باهاش ازدواج نم
 کنم... فرزاد از هر دایبهروز عاشــقش باشــم پ یرو که به اندازه  یکســ تونمینم

 یوقت یزنیآله... تازه شــم تو چرا انقدر ســنگ اونو به س*ی*ن*ه م دهینظر ا
 !ه؟یخودش راض

 ...سوزهیاونم م ی_ احمق جون من به فکر توام... اما دلم برا
بهش گفتم  یرو کامل بهش گفتم... حت ی_ دلت براش نســوزه... من همه چ

 هیدش راضخو یکنار اومده... وقت یهنوز بهروزو دوست دارم... اونم با همه چ
ــوز یبرا ییجا گهید ــبی... تازه دمونهینم یدلس که بهش جواب مثبت دادم  ش
 از خواب بپره... واریبره سرشو بکوبه به د خواستیم

 !؟یخاله نبود یخونه  شبیبراق شد: مگه د سایپر
 گفتم: خب؟! جیگ
ــاینظرم گرفته بود... تازه منظور پر ریز ینیب زیر با ــدم و با س بالش  رو متوجه ش

سرش کوب ستم محکم به  شت تل نایمنحرف... ا شعوری: بدمیکنار د فن رو از پ
 گفت...

 انقدر دوِست داره؟! یعنیکرد و آروم گفت:  نگام
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 ...گهیم ینطوریذوق گفتم: خودش که ا با
 زد و گفت: خوبه... یشخندین سایپر

لند شــد... به طرف در اتاق تخت ب یانداخت و از رو یپاشــو کنار یرو بالش
 ...نمکیاشتباه نم ندفعهیبزرگه... ا یکه گفتم: نگران نباش آبج رفتیم

ــت انداختم و  رونیبهم زد و از اتاق ب ی... لبخنددیچرخ رفت... خودمو به پش
نار با تصــور ق ویبالش ک فهیبه ب*غ*ل گرفتم...   یجلســـه  یبهروز تو ی ا

با  یپنجشــنبه،وقت  یقیازدواج کنم، لبخند عم گهینفر د هیکه بفهمه من قراره 
 لبم نشست و چشمهامو بستم... یرو

*** *** *** 
دم... ش داریاز خواب ب کنهینفس داغشو تو صورتم فوت م یکس نکهیحس ا با

 ...دمیزدم و دستمو به صورتم کش یغلت
تزده چشمهامو باز کردم و برهنه م قرار گرفت... وحش یبازو یرو یسرد دست

سف دنیشدم... با د زیخ مین شسته بودم اومدم ج یپوش دیفرد   غیکه لبه تختم ن
 بزنم که...

 !ا؟ی_ پر
 : مامان...دمیکش یراحت نفس

روشن کردن چراغ خواب دراز کردم... نور  یآرنجم خم شدم و دستمو برا یرو
 ...دمیدیمامانو واض  تر م یسقف افتاد... حاال چهره  یقرمزش رو

 شده؟! ی_ چ
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ستمو رو مامان صورتم آورد... د شو به طرف  ست ست  ید گونه م  یرو خش،ید
 شده مامان؟! ی: چدمیگذاشتم و دو مرتبه پرس

 ... فقط...یچی_ ه
صدا جمله شت و  صفه کاره گذا شد... خودمو رو هیگر زیر یشو ن  یش بلند 

 گذاشتم... نیزم یو پاهامو رو دمیتخت جلو کش
 ی! کســ؟یکنیم ینطوریخدا... چرا ا یگفتم: مامان محض رضـــا ینگران با

 شده؟! شیطور
شت دستمو پ ریتو ب*غ*لش بودم... با تاخ امیهوا جلو اومد و تا به خودم ب یب

 مامان؟! آره؟! یدیکمرش گذاشتم: خواب د
ستاش قاب گرفت: پر ازم صورتمو با د شد و   یردتو واقعا فکر ک ای... پرایجدا 

دکت کنم؟! آره مامان... خدا  خوامیم یمن از دســتت خســته شــدم؟! فکر کرد
 شاهده من فقط...

 _ مامان... مامان... مامان...
 !؟یگیم یدار یدستامو به دستاش چسبوندم: مامان چ کف

ــم رو خوامیم یکه بهم گفت ی_ از همون روز ــتت راحت ش  یدکت کنم از دس
خدا من فقط خوبدلم مونده...  پاره خوامیتو رو م یبه   ی... وقتیتنم ی... تو 

 به س*ی*ن*ه م یکیانگار  یســوختیتو تب م یاونطور ی... وقتیزیریبهم م
... بعد که اومد، تبت یزنیهمه ش بهروزو صدا م دمید ی... ولنداختیچنگ م

 یفهمی... نمی... داغیقطع شــد... ناله هات آروم شــد... گفتم تو االن دلخور
خاطر ایگیم یچ به  نات  ـــال دور نی... متنفرم متنفرم گفت ند س  یا... برهیچ

 به جون خودت... ای... پریباهاش رو به رو بش کردمیکار م هیهمه ش  نیهم
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شه... تو دعوا که حلوا خ شه مامان... با ... منم از ته دلم که اون کننینم ری_ با
 !؟یکنیم هیمامان چرا گر یکردم... وا یغلط هیبودم  یحرفا رو نزدم... عصب

شده بودم و واقعا نم یهق مامان رو یصدا صابم بود... بد خواب  ستمیاع  دون
 کنم... کاریچ کنهیبرام رو م دیاخالق جد هیکه هر روز  یبا مامان
 و آروم گفتم: مامان؟! دمیعقب کش خودمو

 !؟یخوابیم شمیگفتم: پ دیکرد و منتظر نگام کرد... با ترد ینیف نیف
 ...میشی... جفتمون جا مای: بدمیچسب وارینگام کرد... عقب تر رفتم و به د مات

ــر تکون داد و منم رو مامان ــ یبا لبخند س ... با مکث کنارم دمیتخت دراز کش
 شونه و گردنم کنار زد... یو موهامو رو رو دی... به پهلو چرخدیدراز کش

تاث یموها به که از  نگاه کردم و  زدیمز منور چراغ خواب قر ریمش شـــده ش 
 !؟یمامان گفت: واقعا فرزادو دوست دار

 گفتم: آره... یخجالت و البته دروغک یب
 اولم بود که بخوام خجالت بکشم... یساله بودم، و نه دفعه  جدهیدختر ه نه

س مامان  شیپ یثیوقت حرف و حد هی! فردا ؟یرو بهش گفت ی: همه چدیباز پر
 موافقت کردن؟! ی... خانواده ش چطورادین

س ستی_ آره گفتم... فرزاد گفت الزم ن سائل فق نیبدونه... ا یزیچ یک ط به م
 خودمون مربوطه...

و ســرمو به شــونه ش  دمیکشــ یا ازهیبه گفتن "خوبه" اکتفا کرد... خم مامان
 یچســبوندم... دســتشــو پشــت کتفم گذاشــت و قرار گرفتن لب هاش رو رو

 موهام حس کردم...
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ش سه شو م یب زود تر از اونشنبه  س کردمیکه فکر ... مامان دو نفرو دیسر ر
 ینرده  و یبهداشت سیسرو یو حت ییرایگرفته تا هال و پذ اطیآورده بود و از ح

 پله ها رو برق انداخته بودن...
و  کردیروز شــمار راه انداخته بود... هر شــب ســر ســاعت دوازده زنگ م فرزاد

 ...میتر شد کینزد یخواستگار روز به روز کیکه  کردیاعالم م
ها بایتقر و ماس  به ت قت و ب یمنو  ها یو نه  ها با ب تاد کرد یالک یوقتش  ه مع

 بود...
شلوار قهوه ا به  ردمکیکرده بودم نگاه م زونشیرنگم که به در کمدم آو یکت و 

 گفت: غیخودشو تو اتاق پرت کردو وبا ج دایکه آ
ـای_ پر ـ !!! فرزاد زنگ زد گفت دارن حرکت ؟؟؟ی... تو چرا هنوز آماده نشدـ

 ...کننیم
: آمار لحظه به دمیچرخ دایدر کمد برداشــتم و به طرف آ ی رهیاز دســتگ کاورو

 !!ده؟؟یلحظه م
 ...یهست ی... فکر کرده تو چه تحفه اگهی_ آره د

 تخت انداخت... یکه کاورو از دستم گرفت و رو کردمیحرص نگاش م با
 !؟یکنیم یدار کاری_ چ

ــونه ــمیآرا زیهامو گرفت و منو به طرف م ش ــندل یهل داد و به زور رو ش  یص
 نشوند...

 ...دااای_ آ
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لَه تو حوص ایسرم دراز کرد و برسم رو برداشت: ساکت شو پر یاز باال دستشو
ــب  از خواب  ینداختیبه خودت م نهینگاه تو آ هیندارم...  ــال ص بد نبودا... اص

 !؟یصورتتو شست یشد داریب
ش از شو" جد یبلند یشدن موهام آ دهیک ساکت  گفت  یو محکم یگفتم... "

د بست و بع یکش ساده پشت سرم دم اسب هیکه رسما خفه شدم... موهامو با 
 رو روش زد... میقهوه ا یگل سر گنده 

د... باال بر کیکوچ ی رهیکوتاهمو با دو تا گ یها یپشت سرم در اومد و چتر از
 یا حوصله به صورتم زد... بعدش هم رژ گونه... جعبه کرم پودرو برداشت و ب

ش هیسا سرمو عقب ک شت  سه د دمیرو که بردا سگهیو گفتم: ب که  می... عرو
 ...ستین
م ... چشــمهاتایابروشــو باال انداخت و با آرامش گفت: دهنتو ببند پر یتا هی

 ...نطوریهم
شمهامو باز کنم  یپوف شد اومدم چ ستم... کارش که تموم  شمهامو ب کردم و چ

 دقه چشمهاتو باز نکن... هیکه تند گفت: صبر کن صبر کن... 
شو ست سرد میشونیپ یرو د شت و  رو کنار ابروم حس کردم... با  یفلز یگذا

صو شمهامو باز کردم و با دهن باز به ت  شدم... دختره رهیخ نهیآ یتو رمیهول چ
 ابرومو کال زده بود... یدنباله  شعوریب ی
 !!؟؟یبود کرد یچه غلط نیزدم و گفتم:  *و*ض*ی... ا یغیج

ه... چه ق یلبخند َِ َِ َِ فهیزد و گفت: َا تازه ق ا فهیت عوض شـــد...   زادیآدم ا
 ...یگرفت
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دوباره سرمو به طرف  دای... آومدینگاه کردم... اشکم داشت در م نهیبه آ دوباره
 شد... ریخودش چرخوند: بذار صاف و صوفش کنم د

 ...خوامیپرخاش گفتم: نم با
 مهمونا... شیپ ایلنگه به لنگه ب ینطوری_ باشه... هم

 گمشو کارتو بکن... ایبغض گفتم: خدا لعنتت کنه... ب با
ــد... تو یمندانه ا روزیپ لبخند ــت به کار ش ال پهن و ابروهام که حا یزد و دس

هامو که باال زده بود تا مزاحم  یو چتر دیکشــ یکوتاه شـــده بود مداد قهوه ا
 مو صاف کرد... یو با اتو ختیصورتم ر یکارش نباشه تو

ـا یزد و با لحن بچه گانه ا یکارش لبخند پهن ی جهیاز نت یراض ـ ـ ال گفت: ح
 ...یمـــاه شـــد

شدم. یصندل یچپ نگاش کردم و از رو چپ شبلند  سامو پو  دای... آدمی.. لبا
با  دایکه آ کردمیصـــاف م نهیآ یمو جلو قهیکمدم فرو رفته بود...  یتا کمر تو

شک یصندل ها ش میم صندل ها رو پو شد...  صال  دمیجلوم ظاهر  و گفتم: ا
 !؟یکنیم کاریچ نجایتوا

شواره ستم داد: من  زیبدلمو که آو یها گو شو در آورد و به د شت از ک ستاره دا
 عروسم... یجز خانواده  شتریاالن ب

صدا یشیچ شم انداختم...  شواره ها رو به گو  دایکه با داد آ انیپو یکردم و گو
ــدا م ــد... همزمان با خروج ما از اتاق، پر نییاز پا زدیرو ص ــایبلند ش هم از  س

 ظه مات نگام کرد...لح هیمن  دنیاومد و با د رونیاتاقش ب
 با ذوق گفت: خوشگل شده؟! کار دست منه ها... دایآ

 !؟یدلقکا کرد هیچرا شب نویگفت: ا شخندیبا ن سایپر
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 دم...زشت ش گهیپرسا هم م نی: بفرما... ببدمیکوب دایآ یمشت به شونه  با
 ...شهی_ از حسود

 هم داره؟! یمگه حسود اسوختهیس نیحق به جانب جواب داد: ا سایپر
 سایکردم و دنبال پر دایگاه آ یرفت... چپ چپ نییاز پله ها پا یبا لبخند کج و

 رفتم...
پذ با به  نه دســتشــو جلو ،ییرایورودم  دهنش گرفت و بلند کل  یخاله مهرا

ش صدا هی... بقدیک شون باال رفت... خدا یهم  ست س اید  یتوبه... خوبه عرو
 ... مامان گردان جمع کرده؟!ستین

اب حس نایفرزاد ا یرو هم جز  خانواده  دایتازه اگه آ ،یحساب سر انگشت هی با
هم  انیا یهمه چ ریبزنم ز گهیم طونهی... اووف... شــمینفر بود ازدهی م،یکردیم

 برگردن خونشون هـــااا... عیضا
پذ با به  نه دســتشــو جلو ،ییرایورودم  دهنش گرفت و بلند کل  یخاله مهرا

ش صدا هی... بقدیک شون باال رفت... خدا یهم  ست س اید  یتوبه... خوبه عرو
 ... مامان گردان جمع کرده؟!ستین

اب حس نایفرزاد ا یرو هم جز  خانواده  دایتازه اگه آ ،یحساب سر انگشت هی با
هم  انیا یهمه چ ریبزنم ز گهیم طونهی... اووف... شــمینفر بود ازدهی م،یکردیم

 برگردن خونشون هـــااا... عیضا
صدا یمثال خجول لبخند ستم... با  ش  امیق یهمگ فون،یآ نگید نگید یزدم و ن

زد...  ی... لبخند مهربون ستادمیرفت تا درو باز کنه... کنار بابا وا انیکردن و پو
مرور کردم که بابا منو به اتاقش  شــبویذهنم د یبا خجالت نگاهمو گرفتم و تو
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ست و نظرمو  سخوا ازدواج من وجود نداره...  یبرا یاجبار چی... گفت هدیپر
 چه طرف مقابلم بهروز باشه چه فرزاد...

خان به خودم اومدم و ســرمو باال گرفتم...  نیبابا و فرز یاحوالپرســ یصــدا با
هم  دای... با غزاله و مادربزرگ آدیباهاش دســت دادم و با محبت حالمو پرســ

شون هم عم سر شت  ست دادم... پ شدن که فقط  یو و زن عمود  هیفرزاد وارد 
 بودمشون... دهید انیمراسم عقد پو یبار تو
ــالم خ ی... جمله اووف تک تک مهمونا  ی" رو به اندازه نیخوش اومد یلی"س

ــد... با رفتن عمو و زن عمو گهیتکرار کردم... د ــک ش فرزاد نفس  یگلوم خش
جلوم  نهیپاشو بب یجلو دادیکه اجازه نم یفرزاد با دست گل بزرگ دمیکش یراحت

 باز سالم داد و سبد گلو به طرفم گرفت... شیظاهر شد... با ن
از کنارم  یباال رفته به ابروهام اشــاره کرد و تند یدســتش گرفتم که با ابروها از

 ... خدا رحم کنه...ــــزیرد شد... م*ر*ت*ی*ک*ه هــ
م گرفت ان سبدو از دستبودم که مام ستادهیدستم وا یبا سبد گل تو فیبالتکل

 !؟یکنینگاه م ی... به چگهید نیبه پشت کمرم داد: برو بش یفشار
ــه تا پله  از ــ یکوتاه یس ــل م ییرایرو به پذ منیکه نش ... با باال رفتم کردیوص

 ییرایانداختم... مامان هم وارد پذ نییخاله کنارش نشستم و سرمو پا یاشاره 
 شد و کنار بابا نشست...

سط همون خانم ییرایپذ شد و  یمامان برا یکه برا یتو کمک اورده بود انجام 
به جز اون  زدنیحرف م یمهمونا از هر در دایآ یمثل مراســم خواســتگار قایدق
 ...دیکه با یزیچ
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 یخان که بلند گفت "خب" ، لبم رو محکم گاز گرفتم تا صدا نیفرز یصدا با
ام صد " بابگفتیافتادم که م انیحرف فرزاد روز عقد پو ادیخنده م بلند نشه... 

 "زنهینم د،یرو که با یخب، بازم اون حرف گهیبار م
س ینجوریخان هم نیفرز سنت پ دیگفت و گفت و گفت تا ر .. کف .غمبریبه 

که  دایهم مادر بزرگ آ یو گاه گفتیخان م نیدســتام عرق کرده بود... فرز
 ...شدیباهاش همراه م زدنیجون صداش م زیعز
سال د از صش رو م گهیفرزاد گفت که کمتر از دو  ص ش و کار و بار گرفتیتخ

 مشغول بشه... مارستانیهمون ب یهم مشخص بود و قرار بود تو
دوره زمونه جوونا  نیا یش انداخت و گفت: واال تو گهید یپا یپاشــو رو بابا

شون برا صم شونیزندگ یخود سی... فرزاد جان رو هم ما مرنیگیم میت و  میشنا
 یباشه من و مادرش هم حرف اینظر خود پر یشده ست... هر چ دییز نظر ما تاا

 ...میندار
 ی! اکنن؟یم ینجوریا نای... چرا ایی... وودیبه طرف من چرخ یها همگ نگاه

با... من االن چ خب؟! آدمو تو یبا  دنیقرار م یســخت تیچه موقع یبگم 
 هــا...

 زدم... یو تک سرفه ا دمیلباسم کش نییدستامو به پا کف
 پدر و مادرم بگن... یهر چ یعنی_ خب... خب من... با نظر مامان و بابام... 

 که بابا زد... یهمون حرف قایکه شد دق نی... خاک بر سرم کنن... اییوا
شد... هوووف... نفس راحت ،یسوت بلند یصدا با شته   ینگاه ها از روم بردا

انگشت شست و اشاره شو از دهنش در آورد  دایو سرمو باال گرفتم... آ دمیکش
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شده بودن گفت: هان؟! خب بابا پر رهیکه خ یو رو به جمع  نیمنظورش ا ایش 
 یاونطور هدرســت کنه ک شــوینتونســت جمله بند ی... طفلگهیبود موافقه د

 ...نیکردینگاش م
 بودم... دهیتو عمرم ند دایزدم... سرخوش تر از آ یلبخند

ــنن؟یکنینگاه م ینطوریکرد و گفت: حاال چرا منو ا یپوف دایآ عروس  نیدی! نش
 خانوم بله داد؟! بزن کف قشنگه رو...

شو تو و شاره  ست و ا ش شت  شدار د هیدهنش برد و  یباز انگ ه ک گهیسوت ک
ه تو ک دمید انویهمراه شـد... والبته آرنج پو هیخنده و دسـت بق یبا صـدا نباریا

 فرود اومد... دایآ یپهلو
ا تکون داد و به من که ب انیپو یبرو بابا برا یبه نشــونه  ینامحســوس ســر دایآ

 زد... یچشمک کردمیلبخند نگاش م
دور تو سالن چرخوندم که با فرزاد چشم تو چشم  هیتکون دادم و نگاهمو  یسر

ش سته  یطونیشدم... با لبخند  شو به د به  یلنگاه ک هیداد و  هیمبل تک یآرنج
 و بعد انگشت شست دیدور و برش انداخت... با انگشت اشاره به ابروش کش

 به هم چسبوند... یعــال یو اشاره ش رو به نشونه 
 ...نــااای...  *و*ض*ی رو ببدمیو لبمو گز دمیاراده به ابروهام دست کش یب

جوونا برن حرف هاشونو بزنن؟!...  ستیفرزاد که گقت: بهتر ن یعمو یصدا با
ــو  یشیدلم ا یتو ـــ حرفاشونو بزنن؟! اگه حرفامونو نزده  یچ یعنیگفتم... خـ

 ...کننیکم فکر نم هی... مردم مینبود نجایکه االن ا میبود
 جان؟! ای_ پر
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ــرمو ــاره کرد و  س ــم و ابرو به پله ها اش چرخوندم و به بابا نگاه کردم... با چش
 گفت: پاشو بابا...

شار خاله شدم... همزمان فرزاد هم از  یبه کمرم داد و من از رو یف مبل کنده 
ند شـــد... م پذ یا رهیاونهمه نگاه خ ونیجاش بل  رونیب ییرایکه روم بود، از 

 اومدم و به طرف پله ها رفتم...
سرش؟ ای رفتمیفرزاد م یجلو دیسر جام موندم... من با جیلحظه گ هی شت  ! پ

گفتم و جلو تر ازش حرکت کردم... وارد  یا بادکردم... تو دلم هر چه باد یپوف
 باز گذاشت... مهیاتاقم شدم... فرزاد درو ن

 _ من اصال...
 ...دی_ چرا با

 ...میباال رفته نگاش کردم... هر دو مون با هم به حرف اومده بود یابرو ها با
 تحربرم نشست و فت: اول تو بگو... زیم یصندل یرو برعکس

 _ نه تو بگو...
 !م؟یبزن میدار یبگم االن ما چه حرف خواستمیتعارف گفت: م یب

 بگم... خواستمیم نویگاه بدنم کردم: منم هم هیتختم نشستم و دستامو تک یرو
 تفاهم... نیزد و گفت: اول یلبخند

حلقه کردو چونه شــو روش  یصــندل یکش اومدن... دســتاشــو دور پشــت لبام
 گذاشت...
 _ خب...
 _ خب؟!
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 بگو حوصله م سر رفت... یزیچ هی یعنی_ آره... خب... 
برو ا نکهیاول من بگم... اول ا ســایدقه وا هیدهنمو باز کزدم تند گفت: نه...  تا

... ادیبهت نم ادیز یرنگ قهوه ا ی... ولادیخوشــگل شــده بهت م یلیهات خ
 ...دهیافتضاحه... رو صورتت ماس یهم که زد یمارک کرم

... ابروهامم ادینم یدهن باز نگاش کردم... خاله زنک... به خودت قهوه ا با
 ...هیمنتف یهمه چ میزشت شده... آقا ما تفاهم ندار یلیخ
 ریهم چروکه... ز راهنتی... پادیبهت نم یحرص گفتم: تو هم اصن سرمه ا با

 ... سوسول...یبرداشت عیضا یلیابروهاتم خ
 اشتم؟!ابروهامو برد ری_ من؟! من ز

شمم اومد ابروهات  یزیچ نیاول دمتیکه د ی_ بله... همون دفعه اول که به چ
 بود...

 !تو شکمم؟ یگفت: دفعه اول؟! همون موقع که با کله اومد یلبخند مهربون با
شده بودم... همون  یحرف نگاش کردم... همون موقع یب شمهاش  که محو چ

روزه... اون اوال چشــمهاش به هیموقع که با خودم گفتم چشــمهاش چقدر شــب
 چقدر رو اعصابم بود... اوووف...

 !ا؟ی_ پر
 _ هوم؟!
شوخ صال مارکش خوب  نیا ی... ولادیبهت م یکردم... قهوه ا ی_  ـــِرمه ا ِکـ

 ...گمیبهت م یبدون شوخ نوی... استاین
لباس معلوم  یواقعا چروکه ها... خط تا راهنتیپ یکردم... ول ی_ منم شــوخ

 ...شهیم
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ست ش یو جلو قهیبه  ید کتش رو باز کرد: انقدر  یو دکمه  دیس*ی*ن*ه ش ک
 شد... ینطوریاتو زدمش ا یهول هولک

 ...کنمیبه بعد خودم لباساتو اتو م نیاراده گفتم: از ا یب
 زد و گفت: باشه... یپهن لبخند

ـــتی... دلم مدمیگز لبمو چه چ هیگر خواس با  ذوق  یکیکوچ یزایکنم... 
! به خدا که اشــتباه کردم؟یم یمثل بچه ها... من داشــتم کار درســت... کردیم
 ... فرزاد گ*ن*ا*ه داشت...کردمیم

 و آهسته گفتم: فرزاد... من... دمیکش نمییلب پا یرو زبونمو
 !؟یچه خوشکله... خودت نی_ ا

س و شمهامو محکم باز و  یقاب عک ستش بود به طرفم چرخوند... چ رو که د
 بسته کردم...

 !؟یبگ یخواستیم یزیچ_ 
 تکون دادم... نیبه هم فشردم و سرمو به طرف لبامو

ستش گرفتم و برا از سو از د شدم... قاب عک ت فکرمو از چر نکهیا یجام بلند 
 بگم منحرف کنم، تند تند به حرف اومدم... خواستمیکه م ییو پرتا

جای_ آره... منم... ا مه... ا شیشــ ن مال روز جشــن تکل نیســـال  فیعکس 
ــاسیپر ــن گرفته بودن، ا یروز یعنی... س ــه جش ــیم نیکه براش تو مدرس  هش

 شبش...
 ... فعالش مشکل داشت...شدینفس گرفتم... جمله هام درست ادا نم هی
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 سای... پرمیهیبه هم شب شتریب انیدو قلوئن... اما خب من و پو انیو پو سای_ پر
 ســا،یبه پر دهیمامان و بابام رســ ییبایز یاز ما دو تا خوشــگلتره... همه  یلیخ

 مونده خدا تو وجود من گذاشته... یهم زشت ی... هر چانیبعد به پو
 حواس گفت: اوهوم... یشده بود و ب رهیخ یعک به

رد ماست ک یشده باشه سرشو باال آورد و تند تند سع شیانگار متوجه سوت بعد
 ...یستیاونقدرا هم زشت نبود تو  نیکنه: نــــه... نــــه... منظورم ا شیمال

شو گرد کرد و باز گفت: اوف...  با شمها ص یعنیخنده نگاش کردم... چ ال تو ا
گفته تو  یخب... اصن کدوم خر یول یستین سایپر ی... به قشنگیستیزشت ن

 !؟یزشت
 _ تو...

 نییاپ می... اشــتباه کردم... اصــن پاشــو برگهی_ من گفتم؟! خب من گفتم د
ـــد... گهید ها نهیمنظورم ا یعنی... حرفامون تموم ش با ییحرف   دیکه مثال 
لند راجع بهمون... ب کننیتموم شــده باشــه... بعد فکر بد م دیتا االن با میزدیم

 شو...
 ...یبلند ش دی... تو باستادمیزدم: من که ا هیتک زمیبه س*ی*ن*ه به م دست

 !م؟یکتشو بست و گفت: بر یبلند شد... دکمه  یصندل یگفت و از رو یآهان
 تکون دادم و دنبالش اتاقو ترک کردم... یسر

ــر مهر با ــتمون به جمع مهمونا، بحث س ــ تایباال گرفت و نها هیبرگش د مهرم ش
 تمام بهار... یصد و چهارده تا سکه 

دور  ی... همگیـــیدعوت کرد... وا زیصرف شام به دور م یهمه رو برا مامان
 ...که شدیجاشون نم زیم
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 ... شــش نفر هممیصــورتم گرفتم... دوازده نفر ما بود یانگشــتامو جلو یفور
 به اندازه... قای... دقدمیکش یاونا بودن... نفس راحت

 !؟یشد رهیخ یآروم کنار گوشم گفت: به چ مامان
 نگاش کردم: هان؟! جیگ

 ...زیسر م ای! ب؟یکنینگاه م یدار یبه چ گمی_ م
 جنبوندم و دنبالش راه افتادم... یسر
 یالو فرزاد خ انیپو نیهم ب گهید یکیکنار خاله مژگان و  یکی ،یتا صــندل دو

 بود...
ز بود که موقع رد شدن ا عیکنار خاله نشست... اونفدر حرکتش سر یفرت مامان

 زد... یآروم یکنارم بهم تنه 
ستم... لبخند ناچارا ش شو باز کرد... کتش ریز یزد و دکمه  یکنار فرزاد ن  گلو

 رو قبال در آورده بود...
قابم بشــ یبود گوشــه  زیم یکه رو یو منم از فســنجون دیبرام برنج کشــ انیپو
 ... اما ظرفش دور بود ازم...دادمیم  ی... مرغ رو به فسنجون ترجختمیر

 یدراز کردم که نگاهم به بشقاب فرزاد افتاد... همه  وانیبرداشتن ل یبرا دستمو
گوشه جمع کرده بود... و هنوزم داشت برنجشو  هیبرنجشو  یقاط یزرشک ها

 ... لـــوس... بچـــه...یــــی... اکردیو رو م ریکردن زرشک ز دایپ یبرا
 ...کنهیچندششو رو م یاخالقا نیکه کار از کار گذشته داره ا االن
 عطا کن... وبی... صبر اشمیم ریبشر پ نیمن با ا ایخدا
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 یدراز کردم که نگاهم به بشقاب فرزاد افتاد... همه  وانیبرداشتن ل یبرا دستمو
گوشه جمع کرده بود... و هنوزم داشت برنجشو  هیبرنجشو  یقاط یزرشک ها

 ... لـــوس... بچـــه...یــــی... اکردیو رو م ریکردن زرشک ز دایپ یبرا
 ...کنهیچندششو رو م یاخالقا نیکه کار از کار گذشته داره ا االن
 عطا کن... وبی... صبر اشمیم ریبشر پ نیمن با ا ایخدا

پهلوم، نگاهمو از فرزاد و بشــقابش گرفتم..  یتو یدرد نقطه ا هیاحســاس  با
 ... به جاش غذاتو بخور...شیخورد گهیبا اخم گفت: بسه د انیپو

با با با اون اخم ییبرو ته تو دلم...  ئ انیکه پو یگفتم.... الب ت کرده بود جر
 یرتیغ من یاومده برا ادشیتازه االن  نمی... اارمیحرفمو بلند به زبون ب کردمینم

 بشه...
.. یـــــــــیقاشق از فسنجونو به دهنم گذاشتم... صورتم جمع شد... ا نیاول
 ترش درست کرد... دیبود... هزار بار به مامان گفتم فسنجونو با نیریش

ــقمو ــقاب رها کردم و رو یتو قاش ــم چرخوندم... نزد زیم یبش  نیتر کیچش
 ظرف مرغ کنار دست فرزاد بود...

 !؟یخوایم یزی_ چ
ــده بود نگاه کردم... با مظلوم به ــر تکون دادم و  تیفرزاد که به طرفم خم ش س

 آهسته گفتم: هوم... مرغ...
 نداره... هیگر نکهیزد و ظرف مرغ رو به طرفم گرفت: ا یلبخند

 بشقابم یترد و خالل رو تو یها ینیزم بیشده و س یذوق رون مرغ سوخار اب
شتم و فرزاد ا س نیظرفو ب نباریگذا ستر شت تا د امل به ک یخودم و خودش گذا

 و محبوبم داشته باشم... ذیلذ یغذا
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 یا گهید یغذا چیاز ه بردم،یم یکه من از خوردن مرغ ســوخار یلذت واقعا
 ... وگرنه فست فود که عشق من بود...یخونگ یغذاها نی... البته ببردمینم
سر م با شدن غذا، به زور از  شدم... حس م زیتموم  دگمه هام االنه  کردمیبلند 

 ...انیکه از جا در ب
نا جدد م زیعز یمهمو عد از صــرف م  نایرو بردن... ا فشــونیتشــر وه،یب

 ...ینیبودن که... اومده بودن شب نش ومدهین یخواستگار
سما برا عموق شنبه  یرفتن غزاله ر بعد ازمون دعوت گرفت... و  یهفته  یپنج

شنبه  شنبه  یبرا یفکر هیبگذره، بعد  ریهفته بخ نیهم یمن فکر کردم پنج پنج
 ...میکنیبعد م یهفته  ی
و خودمو به  دمیشــوت گاز به طرف خونه دو اط،یمحض بســته شــدن در ح به

 نهمهی... سابقه نداشته من شب ادمیترکی... داشتم میرسوندم... وا ییدستشو
 شام بخورم...

شــدم، صــورتمو هم با صــابون مخصــوص شــســتم تا آثار  یکه خال یحســاب
 بود پاک دهیصــورتم ماســ یفرزاد رو یرو که به گفته  یو کرم دایآ یشــاهکارا
حت شـــدم... حس مشیکنم... آخ  یرو ییلویماســـک دو ک هی کردمی... را

 صورتم گذاشتم...
ست و با شو سیصورت خ د ست صدا رونیب ییاز د به  انیبلند پو یاومدم که 

 ...دیگوشم رس
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گه بزرگترشــ نویا خوامی_ من اصــال م که از زبونش حرف  یبدونم... تو م
بل زبون ی! مثال فکر کرد؟یزنیم مه م یکن یوســط مجلس بل  نیا یوا گنیه

 !نه؟یریدختره چقدر ش
جام مو ان فهیوظ دیدو طرفه با ِل ی... من به عنوان فامریبا حرص گفت: نخ دایآ
 ...دادمیم

دو  لیفام یینجایگفتم: تو که هنوز ا دایرفت و من رو به آ یچشــم غره ا انیپو
 طرفه...

 ... خواهر و برادر افتادن به جون عروسم...گهیبا اخم تشر زد: بسه د بابا
ستیکه پ ینیح مامان شتیبرم زویم یرو یها یشد  ریگفت: بچه رو تنها گ دا

 ...گهیآوردن د
! دا؟یتا بناگوشش باز شد و ابروهامو باال انداختم... مامان و دفا  از آ دایآ شین

 جل الخالق...
 باال رفتن... یرو گرفت و به طبقه  دایدست آ انیپو

 گرفتم... شیو راه اتاقمو پ دمیشن یگفتم و شب خوش یریشب بخ منم
بود اون  ی... چدمیپوشــ زمویدر آوردم و تاپ و شــلوارک راحت و عز لباســامو

 خفه کننده... یلباسا
 یه توک یبردز یانگر یبه باز بیبرداشتم... عج مویو گوش دمیتختم خز یرو

 بود معتاد شده بودم... دمیجد یگوش
ــفحه، که  یرو امیدو تا پ دنید با  هیرزاد، با از ف یکیبود و اون  یغاتیتبل یکیص

 فرزادو باز کردم... امیحس نا شناخته پ
 .. می" موها
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 .. ـکدستی که
 شـد... میدندانـهـا همرنِگ 

 هـم .. بـاز
 عـشق .. بـا

 : ـسمینو یم
 …"دارم  دوستت

 " خشکنطوری"منم هم هی یحت تونستمیمن چقدر عذاب وجدان داشتم که نم و
 ...سمیدر جواب ابراز احساساتش بنو یو خال

_______________ 
دسته  یکه برقرار بود، سر جام جا به جا شدم و با انگشتام رو یاز سکوت کالفه

 مبل ضرب گرفتم... ی
 ...یو عمه خانوم بود که سکوت رو شکست... عصب دیکش یقینفس عم انیپو
 !؟یچ یعنی_ 

نداره عمه جان... دختر من  یچ یعنیپاش انداخت و گفت:  یپاشــو رو بابا
سال پ یوقت دونمینامزد داده... من نم سه  شما  شیماجرا  صرار  شده، ا تموم 

 !ه؟یچ یبرا
صرار کرد عمه شو باال برد: ما ا صدا ! واال مهتاب خانوم راه به راه به م؟یخانوم 

... میهم اصــرار نداشــت نی... وگرنه ما همچدادیرو م ایآمار پر زدیبهروز زنگ م
 افتاده... مارستانیب یاالن که برادرم گوشه اونم 

 و بهروز با اخم گفت: عمـــه؟! دیلبشو گز مامان
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انداخته بود انداخت و باز رو کرد به عمه  نییبه مامان که ســرشــو پا ینگاه بابا
 خانوم...

... فهممیبودنتون رو نم نجایا لی... اما من دلنیندار ی_ چه خوب که اصــرار
 ...دایالبته ببخش

شمرده و با احترام م نیبابا همچ کردمیم فیک یعنی شون. زدیشمرده  .. تو دهن
 گوشم باز شده بود... یتا حلزون شمین

 رد..ک یشدستیحرف زدن پ یخانوم با حرص دهنشو باز کرد که بهروز برا عمه
ش سم ا شهیم یکامران خان... ول دی_ ببخ ! چون ؟هیک نیگیکه م ینامزد نیبپر

خانوم حرف م شیهفت روز پ شیتا شــ تاب  با مه ازش  یخبر میزدیکه من 
ــتگار کی ینبود... چطور در ط ــم نامزد یهفته خواس ــده؟!  یو مراس انجام ش

شما که ابهی! عجن؟یانجام نداد یقیتحق چیشما ه یعنی  یور نقدری... واقعا از 
 ...دهیبع نیحساس ایپر
 زد... هیمبل تک یبه پشت ابروهاشو باال انداخت و دست به س*ی*ن*ه و

 کردم... بچه پررو... به تو چه اصن... اخم
.. .ستیو امروز ن روزید هیحرفش مال  ینامزد نیجواب داد: ا یبا خونسرد بابا

 یدفعه ا هیقبال انجام شــده بوده... منتها با برگشــت  یمراســم خواســتگار
 یینها میش تصمخود میدچارش شد، ما منتظر بود ایکه پر یو بحران یجنابعال

سم بله برونیرو به فرزاد و خونواده ش بد یو بعد جواب قطع رهیرو بگ  م... مرا
شنبه  سه  ضمن من خودم م نیهم یهم  از  دیبا یچطور دونمیهفته بود... در 

باره پر قیم تحق ندهیداماد آ نشـــه... البته فرزاد از نظر من  چهیباز ایکنم که دو
 باشه... قیبه تحق یازین کنمیشده ست و فکر نم دییهمه جوره تا
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ـیوا ـ ... کم مونده بود بپرم تو ب*غ*ل بابا صودتشو غرق ب*و*سه کنم... یـ
 ...ـــولی... اچهیحال اومد... باز مج*ی*گ*ر
 _ فرزاد؟؟!!

زنم تا پق ن دمیبهروز لبمو گز زونیآو یلب ها دنیبهت زده و د یصدا دهیشن با
 خنده... ریز

و صــدا  ســر یبزنه عمه خانوم با طعنه گفت: خوبه... ب یبابا حرف نکهیاز ا قبل
نامزد از دهنش در بره مردم  یزیچ هی یکی نیترســی... منیریگیم یمراســم 

 سرشون رفته؟! یبفهمن چه کاله گشاد
شم غر یپوف انیپو شدیکرد و آروم کنار گو شم ا گهیم طونهی:  رو  کهینز نیبلند 

 سر و ته کنم دهنش بسته بشه ها...
 ...خوردیم یلبخند زدم و آروم بازوشو فشار دادم... اووف که چه حرص یزورک

 مامان به حرف اومد... نباریا
... نه که عمو خان رو نیهست یدار ضیمر ریشما درگ می_ واال عمه جان ما گفت

 گهی... دنیارینم فیشــما تشــر میدعوت هم کن میگفت مارســتانن،یتخت ب
 ...نیشما شرمنده بش مینخواست

 سایرپ یجا ی... ادیکش یینفس راحت تابلو هیکرده باشه  یانگار دلشو خال و
تا ت هی یخال  یو متلکم اون بندازه دلم خنک بشـــه... کل خانواده  کهیچهار 

 گهید یکیو  ســایپر یطعنه ها یکی... ترســنیبه شــدت م زیپارســا، از دو تا چ
 در مقابلش تونهینم شــهیکه بابا هم دهنش بســته م کنهیم یاخم هیاخمش... 

 بگه... یچیه
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 !ن؟یمنو مشخص کن فیتکل نیبش الیخ یطعنه زدن ها رو ب نیلطفا ا شهی_ م
صه... ا فیبهروز نگاه کردم... بابا گفت: تکل به شخ س نیشما م ال سه چهار 
 ! به همون کار ادامه بده...؟یکردیم کاریچ

 ...ی_ ول
ه قبال ک یبه کس تونمیباشه، من نم یهم راض ایاگه خود پر ینداره... حت یول_ 

 گرفته اعتماد کنم... یدخترمو به باز یبار زندگ هی
 گرفتم؟! یبه باز شویبا بهت گفت: من زندگ بهروز

 !؟یابروشو باال انداخت: نگرفت یتا هی بابا
 شد... رهیحق به جانب و منتظر به بهروز خ و

 یم ب... اما شما هذاشتمیرو تنها م ایپر دیول دارم که اشتباه کردم... نبا_ من قب
ش صاف نبا شما  یباز شی... من با زندگنیان  نیزنیحرف م یجور هینکردم... 

 ... من عذابش دادم...دهیبا من زجر کش شهیانگار هم
مه داد: آره پر و گاه کرد و ادا االن از  نی! اگه آره من همه؟ینجوری! اا؟یبه من ن
 خوبم کم یفکر کن که ما روزا نیبه ا ی... ولارمیاســمتم نم گهید رمیم نجایا

دست به دست  ایدن یآخرو که که همه  یچند هفته  نی... همه ش هممینداشت
 ...نیچشم تو بده بشم نب شیهم داده بود تا من پ

قدر ســر آب بل بهروز ان قا که در م به من  نت  وا  عیدهنمو قورت دادم... لع
 ...دادمیم

شگرانه و با کم بهروز س سه باره اب کردیبهم نگاه م یدواریام یپر ... دوباره و 
 فرستادم... نییخشکم پا یدهنمو از گلو
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نداره... من دارم  دهیفا گهیخوب و بد... د یفکر کردن به روزا ایحرفا...  نی_ ا
 ازدواج کنم...

 نیهم دمتیهم که د یاول یتکون داد: هــــــــه... مسخره س... دفعه  سرشو
 !؟یکرد یبا اون پسره برام باز یچه نقش ادتهی... یحرفو بهم زد

 ی" کدوم پســره؟! " تو یصــورتم نشــســت... احتماال کلمه  یبابا رو زیت نگاه
 ...خوردیذهنش چرخ م

 تا باورت بشه... کنمیدعوتت م میراسته... عروس ندفعهی_ ا
ه مامان چشــم دوخت: شــما به من نگاهشــو از من گرفت و ملتمســانه ب بهروز

 ...یقول داده بود
 چقدر بهروزو دوست داره... دونستمیمعذب بود... م مامان

 راجع به فرزاد و احساسش اینداده بودم... فقط اون موقع پر یبه کس ی_ من قول
چشــمش باش  یگفتم همه ش جلو نیهم یبه من نزده بود... منم برا یحرف

 نرم شد... دیشا
ــما  ــتگار نیمگه نگفت_ ش ــتن من بوده؟! پس  یبرا یبحث خواس قبل از برگش

 به شما نزده بود؟! یحرف ایپر نیگیچطور االن م
داده بود... بابا همچنان خونســرد  یبزرگ یچشــمهاش گرد شــد... ســوت مامان
 بود...

بود  نی... منظور مهتاب اشهیوقت پ یلیخ یبرا ی_ درسته... بحث خواستگار
ستیرو نم ایکه ما جواب پر ضمن... من دلمیدون اجع بخوام ر نمیبینم یلی... در 
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سائل ضا نیخونه م و ب یکه تو یبه م س یبرا فتهیخانواده م م یاع ضت یک   یو
 بدم...

ــ نکهیقبل از ا و ــالن نگاه کرد و گفت: ِا.. یقد یبزنه به پنجره  یحرف یکس . س
 چه زود اذان شد...

زد: نمار اول وقت واجبه... نه  یجاش بلند شــد و رو به عمه خانوم لبخند از
 عمه جان؟!

 یعمر چهل و چند ســـاله  ی... تودیچکیخانوم از چشــمهاش خون م عمه
اال ح یحرف بزنن... ول ینطوریمامان و بابا، سـابقه نداشـته که با عمه خانوم ا

 به خاطر من...
 نیسکوت سنگ هی... باز رهیت تا وضو بگرف ییگفت و به دستشو یدیببخش بابا

صدا شده بود و فقط  به  شییبا نوک دمپا انیکه پو یآروم یضربه ها یبرقرار 
 ...ومدیم د،یکوبیم نیسنگ زم

شدم... نگاه پو یکردم... کم یپوف شدم و بعد بلند  اهام ب انیسر جام جابه جا 
 ...نطوریباال اومد... سر بهروز هم هم

تلف  یبهتره وقتتون رو الک یزدم و گفتم: شرمنده عمه جون... ول یسرفه ا تک
 یزندگ با بهروز تونمینم گهی... من دکنهینم رمییو تغ هی... جواب من منفنینکن

 ...دیکنم... ببخش
سمو آزاد کردم و رو نویا  یگفتم و با عجله به اتاق خواب مامان و بابا رفتم... نف

 تخت نشستم...
صو بابا سر و  شد و ح سیرت خبا  ست ینیوارد اتاق   نییارو پ راهنشیپ نیکه آ

 !؟یکنیم کاریچ نجایگفت: تو ا دیکشیم
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 !!؟ا؟یشدم و به طرفش رفتم... ابروهاشو باال انداخت و آروم گفت: پر بلند
ستامو صورت ته ر د شو چند بار محکم و پ شیدور گردنش انداختم و   یپایدار

 ...یی: عــاشـــقتـــم بابادمیب*و*س
 ...هیکارا چ نی... ایکرد میو گفت: برو بچه اونور تف تف دیخند
 ...یکرد و گفت: راست یجدا شدم... بابا اخم ازش

 _ هوم؟!
 بود؟! یک گفتی_ اون پسره که بهروز م

 و با خجالت گفتم: فرزاد... آهسته
 کرد... زیچشمهاشو ر بابا

 کنه... ینقش کوچولو باز هیبهروز  ی_ مجبورش کردم جلو
 نیزم یآورد و رو رونیازم فاصــله گرفت و جانمازش رو از داخل کمد ب بابا

 پهن کرد...
 با فرزاد داشته باشم... یصحبت هی دی_ پس من با

 گرد کردم: بابا؟! چشمهامو
 نه؟! ایبفهمم اون پسره واقعا فرزاد بوده  دی! باه؟ی_ چ
 ...گمیمن که به شما دروغ نم ...شهیم عیضا یلیگفتم: نـــه... بابا خ تند
... تو که به خاطر من با عمه خانوم ییبا دســت کنارم زد... آروم گفتم: بابا بابا

 ...خب؟!گهی.. به فرزاد نگو دیحرف زد یاونطور
 نیی" باال و پاگمی"م یبا خنده ســرشــو به معن خوند،یلب اقامه م ریکه ز ینیح

 کرد و بعد قامت گرفت...
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 تخت پرت کردم... یابا... َاه... و خودمو روحرص گفتم: ب با
 ون...از سنگرت رونیب نیایوارد اتاق شد و گفت: رفتن... ب یبه آهستگ مامان

 بابا هنوز تو وجودم بود گفتم: من سنگر نگرفتم... یکه از لجباز یحرص با
 شد؟! ی: چدمیتخت کنارم نشست و پرس یرو مامان

صدا قبل  رمیاتاق اومد: مامان من دارم م رونیاز ب انیبلند پو یاز جواب مامان 
 !؟ی... کار نداررونیب

به من ادامه داد: ه هی مامان به ســالمت" بلند گفت و رو  ... عمه یچی"نه... 
شماش برا ش یخانوم تا آخر با چ شون ک ... موقع رفتن هم گفت دیمن خط و ن

ستش درد نکنه مِن پ ه کرد... حاال اگه قرار ب خیسنگ رو  رزنویبه کامران بگو د
 ...رزنیگه مِن پیباشه که دختر چهارده ساله س... االن م یچشم هم چشم

شد... ;ه  یصدا ش یعنیبلند الله و اکبر گفته بابا بلند  حواس منو  نیساکت با
 ...نیسر نماز پرت نکن

 به بابا که به سجده رفته بود انداخت و آهسته تر از قبل گفت: ینگاه مین مامان
 باهاش حرف بزنم... ینطوریبهروز سوخت... حقش نبود ا یدلم برا یول

 اصال؟! یگرد کردم: مامان؟! شما با بهروز حرف زد چشمهامو
هاشــو باال انداخت: به هر حال... تازه من هنوزم معتقدم بهروز از هر  شــونه

 تو بهتره... یبرا یکس
 کردم و بابا از سر سجاده ش بلند شد... یپوف
سر خوب یشما دلت برا_  سوزه خانم... فرزاد پ ... حداقل از هیدختر خودت ب

 بهروز بهتره...
 مامان و بابا بودم... نیتفاهم ب نیا یزدم... کشته مرده  یلبخند
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 که مامان گفت: بذار باشه منم بخونم... کردیجانمازشو تا م بابا
هرهر  انجیا یشــســتن هیباز بود گفت: چ شــمیتکون داد و رو به من ن یســر بابا

 کارت بچه... ی! پاشو برو پ؟یخندیم
 ...یخندیم یگشاد شد و با اخم گفت: باز که دار لبخندم

رو از ســرش باز کرد و  پســشی... کلگرفتیاتاق وضــو م سیســرو یتو مامان
ــ یهمزمان که برا ــ  کش ــط باز م دنیمس ــو فرق وس  گمیگفت: م کردیموهاش

سیما رو ببره... م یآبرو لیفام یکامران... باز عمه خانوم نره تو ه چه ک شیشنا
 داره... یزبون

بازم ا یرو از تاق بیلعنت لیفام نیتخت بلند شـــدم... هووف...   رونی... از ا
 بگه؟! یکه بابا گفت: نه... مثال چ رفتمیم
ستم و د و  سایداد... از پله ها باال رفتم... پر یمامان چه جواب دمینشن گهیدرو ب

واب اومد و خ رونیبسته از اتاقش ب یکیچشم باز و  هیو  ختهیم ربه ه یبا موها
 شد؟! رفتن؟! یآلود گفت: چ

شدت م ینیح سایتکون دادم و پر سر سرشو به  ... : خبدیخاروند پرس یکه 
 !جه؟ینت

 ... صفر صفر برابر...یچیگفتم: ه مسخره
 تو ک** داور... شهیحرفمو گرفت: ش یادامه  سایپر

له ش کوب محکم خاک تو ســر بدمیپس ک ته  ی:  خارج رف بت...  با  یاد
 ...هیبه حال بق یوا ییفرهنگمون که تو

 ...خارهیسرم م ینیبیحرص گفت: نزن  *و*ض*ی... نم با
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برم حموم... من که صــب   دیلب گفت: باز با ریانگار با خودش حرف بزنه ز و
 حموم بودم...

 ومیفرزاد گوشــ زدمیهمونطور که حدس متکون دادم و به اتاقم رفتم...  یســر
 کال و چهار ده تا اس ام اس... سیتا م جدهیترکونده بود... ه

 ها رو از آخر به اول خوندم... امیپ
 " سالم... اومدن؟!"

 نه؟!" ای! اومدن ؟یدی! چرا تلفنتو جواب نم؟ییکجا ای" پر
 تو؟؟؟!!" یی" کجا

 آره؟! مگه بهت نگفتم بمون تو اتاقت؟!" ینشست ششونیپ ی" رفت
 ...کنهیم فیتکل نییمن تع ینشده برا یچیپررو... هنوز ه بچه
 خونتون ها... الوووو" امیم شمیپا م ای" پر

 رد شدم... یها سرسر امیپ ی هینثارش کردم و از بق یا وونهید
 ...دادیرو نشون م صالشیاوج است امشیپ نیآخر
... حداقل یور دلشون نشست یرفت یمن احترام گذاشت یسته که به خوا نی" آفر

 رفتن بهم خبر بده" یوقت
 ...زدی... ور دلشون... مثل دخترا حرف مهــه

وشم گ یفرناز تو یو بچه گانه  فیظر یگرفتم و منتظر موندم... صدا شمارشو
 که کشدار گفت: بلــــه؟! دیچیپ
 جانم... چقدر دلم براش تنگ شده بود... یا

 !؟ی_سالم فرناز خوشگل من خوب
 کشدار گفت: شمـــــا؟! باز
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 بزرگ بشه... یبه حال وقت یوا زهیریبچه از االن انقدر عشوه م نیا
 ..امی! من پر؟یشناسی_ اومم... منو نم

 من نزن... یاجازه دست به گوش یب گمی_ بچه مگه من به تو نم
 اومد و فرزاد گفت: الـــو؟! یتق تق یصدا
: دیو پر بغض فرناز به گوشــم رســ فیضــع یجوابشــو بدم صــدا نکهیاز ا قبل

 زنگ زد... کردمیم یداشتم باز
 کردم و بلند گفتم: سالم بد اخالق... اخم
 به تو بگم... یتر از من گفت: سالم و... من آخه چ بلند

 بلندش گرد شد... خشن... یاز صدا چشمهام
 !؟یزنی_ چته؟! چرا داد م

 _ داد نزنم؟! داد نزنم؟!
 ...رونیگفت: فرناز انقدر زر زر نکن برو ب ادیفر با
گه ! م؟یکنیمن تره هم خرد نم یحرف ها یگفت: تو چرا برا یگوش یباز تو و

ــ شیپ یبر خوادیمن بهت نگفتم نم ــره بش بات ! حرف هاتو بگو با؟ینیاون پس
 نگفتم... ایبهش بزنن... گفتم 

... یکنیرو م یکی یکیقشــنگتو  یاخالقا ی! خوب دار؟یچ گهی... دنی_ آفر
م ســر یاریدر م یمن آقا باال ســر باز ینه به باره نه به داره، برا یاول کار نیهم

 ! خوبه...؟یزنیداد م
 ...یکنیمنو برگ چغندر هم حساب نم یو قت یاز من دار ی_ تو چه انتظار
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! ششون؟ینرو پ یکه نکردم؟! چون گفت کردمیم دیبا کاریبه جانب گفتم: چ حق
ـازدمیرو م ییحرف ها هیو  رفتمیم دیبا ـ ـ ـدی... ب و ! من ت؟یچ یعنی یفهمیم ـ

ستم که ا ش ... فرهنگ ی... بیکنیسرم هوار هوار م ینطوریب*غ*لش نرفتم نن
 مثال؟! یتو دکتر مملکت

فت: اووو... خ یپوف بل گ حاال... ب لهیکرد و آرومتر از ق منو بخور...  ایخب 
 نداره؟! رتیدکتر مملکت غ

 !؟یزنیسر من داد م یکه الک رتیغ یذاریم نوی_ اسم ا
 بودم... ی... عصبدی_ خب بابا... ببخش

 !؟یکن یسر من خال دیبا تتوی_ عصبان
ـه... چقدر کشش م ـ ـ  یکردم... حاال چ ین که معذرت خواه... میدی_ ده

 شد؟!
 چلو شد... دنی_ آبشو کش

 _ ها؟!
 ...کنمیقطع م ی.. اگه کار ندارادی... من خسته م... خوابم میچی_ ه

 _ مسلما کار داشتم که زنگ زدم...
 من زنگ زدم... حافظه تم که ماشاال... ی_ تو زنگ نزد

 شد... یچ یلج ها... نگفت یدنده  یرو یبابا... افتاد ی: ادیحرفم پر یتو
 !؟یدیبار گفتم نشن هی_ 
 ...ایحرص گفت: پر با

 بعدم رفتن... دنیشن یچ هیگفتن  یچ هی... یچیکردم: ه یپوف
 شدم... هیجامع و کاملت واقعا... االن کامال توج حاتیتوض نیاز ا ی_ مرس
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 قابل نداشت... فعال... کنمی_ خواهش م
 ها... یگفت: قطع نکن تند

 ...ی_ باز که داد زد
 ...رونیب میبر یای... مگهید یکنیم تی_ اه... خب اذ

 بخوابم... خوامی! گفتم مشه؟یم تیحال زادی_ نــــه... تو زبون آدم
شب م ساعت هفت  شم آقاتون ی! دختر مگه تو مرغ؟یبخواب یخوای_  ... بعد

 ...فهیبگو چشم ضع گهیم یزیچ هی
 زدم... آقامون... هه... یشختدین

تراحت به اس ازینبرد تن به تن سخت و طاقت فرسا برگشتم... ن هی_ من االن از 
 !؟یفهمیدارم... م
 !!؟؟ی_ نبرد چ

 ...هیخدا... عجب خر یوا
 ...فهیتنه من و مامان و بابامو حر هی_ نبرد تن به تن با عمه خانوم... 

 هست؟! یعمه خانوم ک نینداره... حاال ا ی_ آهان... خب مشکل
 ... به تو چه آخه فضــــول..دمیکوب میشونیبه پ دستمو
 ...شهیبهروز هم م یبابام... عمه  ی_ عمه 

 داشت... کاریشما ج ی_ خونه 
 ... نه؟؟!!یگفتم: فرزاد تو م*س*ت یعصب

 _ نه چطور؟!
 !؟یندار ی... کارالیخی... بیچی_ ه
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 !رون؟یب یبر یخواینم ی.. مطمئن_ چرا دارم.
 _ نــــه...

 !؟یندار ی_ باشه نزن منو... کار
 نداشتم... ی_ من از اولم کار

 !؟یاینم رونی_ خب پس... واقعا ب
 _ فـــرزاااد...

 _ خدافظ خدافظ...
ـــ ت یرو مویگوش خ ت مو رو یپا خود تم و  خ ندا کردم...  یا پرت  خت  ت

 م*ر*ت*ی*ک*ه خر... َاه...
______ 

کرده بود گرفتم و گفتم: حاال  فیدر رد یکه مامان جلو ییاز جعبه ها نگاهمو
 الزمه؟! نایا یواقعا همه 

ها داده بود  هیهد یتمام حواسشو به بررس کهیاز جاش بلند شد و در حال مامان
 گفت: معلومه که الزمه...

 ...نیو ماشرو ببر بذار ت نایا ایب انیبلند رو به پله ها داد زد: پو و
ازه ! تم؟یبد هیبه اونا هد دیما با یبه کمرم زدم: مامان اصن رو چه حساب دستمو

 ... اونان...میستیبده ما ن هیهد یاگه قرار باشه کس
ست مامان ش شیشونیبه پ ید سم... تو ا دیک سمه بچه جان... ر رو  نایو گفت: ر

 ریبرو آماده شـو د یزنینق م یسـتادیسـر من ا یباال نکهیا ی... به جایفهمینم
 شد...

 اتاقم شدم... یگفتم و راه یکردم... باشه ا یپوف
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تخت گذاشــته بودم با ســاق  یرو که آماده رو یســه ربع ســبز نیآســت راهنیپ
شک یشلوار ژ ر هیسرم جمع کردم و  یباال پسیتنم کردم... موهامو با کل یم

 ضهینبودن عر یخال یکش رفته بودم و رژ گونه هم برا سایکه از پر یلب و کرم
 به صورتم زدم....

ــر هی ــرس ــالم  نهیآ یتو ینگاه س ــتن مانتو و ش به خودم انداختم و بعد از برداش
 اتاقمو ترک کردم...

تفاوت... خودم هم  یبودم... خونســـرد... معلق... ب لکسیر یبیطرز عج به
 ...کنمیم کاریدارم چ دونستمینم
که  یعذاب وجدان هم داشــتم... عذاب وجدان نســبت به فرزاد نایدر کنار ا و
 تو وجودش داشت... جانیذوق و ه نهمهیا

کارمو ب ســرمو تا اف پازمیبر رونیتکون دادم  ها  له  ک نیی... از پ با  با ت رفتم و 
ــد: اومد ــلوار پوش جلوم ظاهر ش ــ یش ــ نیبابا؟! برو بش  نایعموت ا نیتو ماش

 ...میکنیاومدن حرکت م
ــر تکون دادم و از خونه ب یب بازم ــنبه  رونیتفاوت س ــه ش  یزدم... بر خالف س

ته  مان گردان جمع کرده بود، ا یهف ما که  بل  عهیق فقط عمو و زن عمو و  ندف
 ...کردنیم مونیخاله مهرانه همراه

ضا ینطوریواقعا هم ا و شون خراب میگردان بر هیبود  عیبهتر بود... واقعا   سر
 ....میبش
ــندل یرو ــ یص ــت و به  انیجا گرفتم ... پو نیعقب ماش ــندوق عقبو بس در ص

 !گه؟یمامان گفت: تموم د
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 ... هوم؟!انیگفت: نشکنه پو یتکون داد و با نگران یسر مامان
بشــکنه؟! قرار  یمامان گفت: نه مادر من... چ یکالفه از وســواس افراط انیپو

 راه صافه... هیداشته باشه...  ینییکه باال پا میاز کوه و کمر بر ستین
اومدن... بابا پشــت فرمون و  رونیاز خونه ب ســایکرد و بابا و پر یهوم مامان

ش سایپر ست و پو انیپو نیهم تو ما ش ص رمیگفت: من م انین بر دنبال خاله... 
 تا بهتون برسم... نیکن

ق گازشو تک بو هیبا  انیگفت و پو یبلند ی زد،باشهیهمزمان که استارت م بابا
 گرفت و رفت...

شو ر داد،یکه چراغ م یدیسف یایزانت دنیکوچه با د سر شمها رد و ک زیبابا چ
 !ست؟یآروم گفت: کاوه ن

با هم کرد و با کیکرد و با سر با عمو کاوه و زن عمو فرشته سالم عل دییتا مامان
 دو تا بوق زد و به عمو کاوه اشاره کرد تا پشت سرمون حرکت کنه...

م با ه انی... پومیبود نایفرزاد ا یدر برزگ خونه  یبعد، جلو ی قهیدق ســـتیب
 ...میشد ادهیها پ نیاز ماش یو همگ دیبهمون رس ریتاخ قهیچند دق

الم... : سـدیچیپ فونیآ یغزاله تو یبعد صـدا ی هیزنگو فشـردو چند ثان انیپو
 ...نیی... بفرمانیخوش اومد

 تلق باز شدن در اومد... یپشت بندش هم صدا و
د خان به همراه فرزا نیبزرگ خونه شدم... غزاله و فرز ایوارد ح سایسر پر پشت

 اومدن... نییبه ساختمون پا یمنته یاز پله ها
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خان دســت دادم... فرزاد هم به بابا و  نیکردم و به فرز یغزاله روب*و*ســ با
ست داد و وقت انیپو س یروم طورآ شد،یاز کنارم رد م یو عمو د شنوه  یکه ک ن

 به صورتت؟؟!! یکرم ُبنجله زد نیگفت: باز از ا
 شرو  کرد... دهیهم فشردم... هنوز نرس یرو لبامو

 _ کرم بنجله؟!
 بود؟! دهیفرزادو شن ینگاه کردم... صدا سایگرد شده به پر یچشمها با

 ...گمیداره بعدا بهت م انیو گفتم: جر دمیکش بازوشو
 ...میهمراه هم از پله ها باال رفت و
 هیفرزاد و  یخونه، مادربزرگ و عمو و زن عمو ییرایورودمون به ســـالن پذ با

ند تا حاال  که  با اونا هم  دهیدختر جوون  ند شـــدن و  بودمش از جاشــون بل
 ...میکرد یاحوالپرس

 گفت: پخخخ... ییشونه م قرار گرفت و صدا یهوا از پشت رو یب یدست
هم فشــردم و دســتامو مشــت کردم تا برنگردم بکوبم تو دهن  یرو وچشــمهام

 ...دمی... گرخیروان ی... دختره دایآ
 !؟یدیشد ترس یو روبه روم قرار گرفت: چ دیچرخ

 کج کردم: نه...اصال... دهنمو
 ...رهیم ادتی یشیو گفت: اشکال نداره... بزرگ م دیخند
ــتناک اخم ــکل روان یخانوادگ نایکردم... ا یوحش ــتن... البته آ یمش از  دایداش

 تر شده... یمشکلش جد گردهیم انیکه با پو یوقت
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اله کردم و غز یمانتو و شالم رو که در آورده بودم از دستم گرفت... تشکر غزاله
 هیل مب هی یکرد... رو تیهدا یدستشو پشت کمرم گذاشت و منو به طرف مبل

 شستم...نشسته بود، ن سایکه پر ینفره کنار مبل
اسمش مهساست  دمیبودمش و بعد فهم دهیو همون دختره که اول د دایو آ غزاله

مه  پذ یو دختر ع مد و  حال رفت و آ مدام در  مده،  که از کرج او  ییرایفرزاد 
ــغول حرف  یبودن... مامان و خاله مهرانه و مادربزرگ و زن عمو فرزاد هم مش

 ...شدیم لندب شونیکی یخنده  یبار صدا هی هیزدن بودن و هر چند ثان
 به جمعشـون سـتیکم و کسـر ن یزیچ دید یانداخت و وقت ینگاه کل هی غزاله

 ولو شد... انیهم کنار پو دایاضافه شد و آ
شو از رو فرناز صحبت با مامان بود به پا یپا یخود شغول  سر  نییغزاله که م

 داد و بدو بدو به طرف من اومد...
 راهنی... مخصــوصــا با اون پنشــســتیلبم م یناخوداگاه لبخند رو دنشید از

 ود...گذاشته ب شیبه نما دشویتپل و سف یکه پاها نشیکوتاه و پرچ دیسف
 ب*غ*لش کنم... بلندش دیبهم گفت با یحس هیکه  کردیبهم نگاه م یجور هی

 پام نشوندمش... یکردم و رو
 سایردهنش بردم و به پ کیبرم... گوشمو نزد کشیدست بهم اشاره کرد تا نزد با

 لبخند زدم... کردیبه ما نگاه م یکه با کنجکاو
شد... اما خب  فرناز سش به خرده مور مورم  سبوند که از نف شم چ شو به گو لبا

 نگفتم... یزیچ گهید
 !؟یعروس داداشم بش یخوای_ تو م
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ش سرمو شمها دمیعقب ک شت آب یو نگاش کردم... با چ سیدر بهم  شی_طو
 ..زل زده بود.

که من نشسته بودم گذاشت و خودشو جلو  یمبل یدسته  یآرنجشو رو سایپر
 بشه... ایعروس پر خوادی... داداشت مزمی: نه عزدیکش

... اطیداره... اون از تو ح یزیت یچه گوشا سایتا حاال دقت نکرده بودم پر واقعا
 از االن... نمیا

 داداشم َمرده... ...شهیچشمهاشو گرد کرد: داداشم که عروس نم فرناز
 !؟یدیَمرده؟! مگه د یدونیباز پچ پچ کرد: تو از کجا م سایپر

ست...  سایاز بازوش گرفتم و گفتم: پر یشگونین شو... بچه   یدید وهیخفه 
 ...یبفهمم تو مرد یهمه رفت به فرزاد گفت چطور یجلو

شار داد و با دندوناش ف نیب نشوییلب پا رهیخنده شو بگ یجلو نکهیا یبرا سایپر
 چشم ابرو به فرناز اشاره کرد...

با کنجکاو ســرمو ته بود... احتماال  ریفرزادو ز یچرخوندم... فرناز  نظر گرف
 ...سای... خدا لعنتت نکنه پرکردینبودنش فکر م ایداشت به مرد بودن 

اومد... که فرزاد  بیفرزاد و غزاله به نظرم عج یوســط چشــم چرخوندنا نیا
 ...ومدیمظلوم شده بود و غزاله براش چشم و ابرو م

ــتریب یکرد و فرزاد لبخند زد و با راحت یغزاله پوف تاینها ــندل یش  هیتک شیبه ص
 داد...
سرفه ا غزاله ش یتک  سبتا بلنددیکرد و "ببخ وف گفت که نگاه ها رو معط ی" ن

 خودش کرد...
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که بخوام اظهار نظر کنم...  میاز اون کتریکرد و گفت: راســتش من کوچ یاهم
 ...یول
دو تا جوون شــکل  نیا یبه نظر من اگر رابطه  ینفس گرفت و ادامه داد: ول هی

سم شون برا رهیبه خودش بگ یر س یکه رفت و آمدا و برخوردا  یمقدمات عرو
 بهتره... یلیچهار چوب درست باشه... خ هی یتو
ون... شما خاله ج یفرزاد و بابا اشاره کرد: البته با اجازه  زرگیبا اشاره به مادر و

 پارسا... یو آقا
ــ یعنی! خاله جون؟! به مادربزرگ فرزاد، جانم؟ دخترش  یکه به جا یمادر کس
 خاله جون؟! جل الخالق... گفتیخان شده بود م نیزن فرز

 عقد کنن؟! دییفرمایشما م یعنیخرده مکث کرد و بعد گفت:  هی بابا
 هنیمادربزرگ فرزاد به حرف اومد: نه جناب پارســا... منظور غزاله جان ا نباریا

 خونده بشه که خودشون هم راحت تر باشن... نشونیب یتیمحرم ی غهیص هیکه 
 خونده بشه... تیمحرم ی غهیص یچ یعنینگاهشون کردم...  مات
ــر تکون دادن و بابا گفت: واال همونطور  دییخان به عالمت تا نیو فرز غزاله س

... بازم میندار یخوب یشــدن زمان عقد خاطره  یما از طوالن دیانیکه در جر
 نظر خودشون باشه... یهر چ

سش م و شمهام التما که بگه  کردمیبه مامان نگاه کرد ... و مامان به من... با چ
به فرزاد محرم بشــم؟! من هنوز یچ یعنینه...  با خودمم  فمیتکل آخه؟! من 

 ...ستیمشخص ن
 !ا؟ی_ پر

 !گن؟یم یچ ناینگاه کردم... آهسته گفت: ا سایپر به
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 ...دونمیخودمم نم یعنیتکون دادم... که  سر
ــایپر ــم نزد س ــو به گوش ــرش ــده... اگه ری... هنوزم دایکرد و گفت: پر کیس  نش
 ...یکنیخودتو بدبخت م یاالن بگو... به خدا دار نیهم یمونیپش
شو تو به شتا شو پا یفرزاد نگاه کردم... انگ سر انداخته  نییهم قفل کرده بود و 

 خدا... ی... ارمیبگ میتصم تونستمیراحت تر م کردیاگر نگام م دیبود... شا
ــایپر ــدام زد که نگاهمو از فرزاد گرفتم... گنگ نگاش کردم... تند  س دوباره ص

 یکی... انگار دمیدیشو مو من فقط تکون خوردن لب ها زدیتند داشت حرف م
 یچ سایپر نمیتمرکز کنم بب تونستمی... نمکردیم یسرم چکش کار یداشت تو

 ...گهیداره م
ســرم افتاد، به خودم  یکه رو یا هیشــونه م قرار گرفت و ســا یکه رو یدســت با

 هیزد و دســتمو گرفت...  یاومدم و ســرمو باال گرفتم... غزاله لبخند مهربون
 ...یلحظه با تعجب نگام کرد و آروم گفت: چقدر سرد

ــویباز همون لبخند مل و ــ حش ــتمو کش  مبل یاز رو جی... گدیبه لب آورد و دس
 پام بلند شدو بود؟؟!! یاز رو یکنده شدم و فکر کردم چقذر سبکم... فرناز ک

له با لبخند نگام دیمنو دنبال خودش کشــ غزا به اطرافم نگاه کردم... همه   ...
 رد و بدل شد؟! یی! چه حرف هادم؟یدفعه که من نفهم هیشد  ی... چکردنیم

ستشو ... غزاله دمیستادیکه فرزاد روش نسشته بود ا یدو نفره ا یمبل یبه رو رو
شت و تقر یرو دم ش ریمبل انداخت... کنار فرزاد جاگ یمنو رو بایشونه م گذا

 چه خبر شد؟؟!! ایزد و نگاهشو گرفت... خدا یو نگاش کردم... لبخند
 خان بلند گفت: خب... نیفرز
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 !!؟؟یعنی نیعاقد خبر کن نیخوای: االن مدیحرفش پر یتند تو انیپو و
 جان... صبر داشته باش... انیزد و گفت: نه پو یخان لبخند نیفرز

شاره ا و شد... د یهم تند دایکرد و آ دایبه آ یا نگاش نکردم  گهیاز جاش بلند 
 ... حالت تهو  داشتم...کردی... سرم درد مرهیکجا داره م نمیبب
داد...  خان نیبرگشت و اونو به دست فرز یکتاب قطور با جلد قهوه ا هیبا  دایآ

تاب د ییعنوان طال دنیبا د عا دلم م گهیرنگ ک ـــتیواق کنم...  هیگر خواس
 رساله؟؟!!

ه ازرو باز کرد و رو به جمع گفت: با اج یفهرست صفحه ا یخان از رو نیفرز
 خانوم... زیآقا و خانوم پارسا... و عز ی

با فت و عز یکنیلب خواهش م ریز با ها ریکه ز ینیح زیگ نه  با دو  یلب 
 زد و سرشو تکون داد... یلبخند گفتیذکر م حشیتصب
ستا کف سر زانوهام مال ید ش یقی... نفس عمدمیعرق کرده مو به   یوو ت دمیک

 گفتم... یدلم هر چه بادا باد
ثان و به زبون  یخان بود که کلمات عرب نیفرز یبعد... صـــدا ی هیچند  رو 
 ...اوردیم
ــدن خطبه، باز غزاله بود که کنارمون قرار گرفت و  با ــ یجعبه  هیتموم ش رمه س
 مخملو به دست فرزاد داد... ی هیبا رو یا

 نیداشــت و نگ انیاحتماال برل نیکه روش ســه تا نگ دیطال ســف یحلقه  فرزاد
بزرگ تر بود رو از جعبه در آورد و باز جعبه رو به غزاله  گهید یاز دوتا یوســط

 برگردوند...
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گفت و  یآخ هویدســتش گرفت... که  یو دســـت چپمو تو دیطرفم چرخ به
که زمزمه کرد: دســت  دمیغزاله و شــن یزمزمه  یدســتمو ول کرد... صــدا

 راستش...
بدم... احتماال آخ  صیتشخ تونستمیو مهسا رو م دایآ یخنده  زیر زیر یصدا

شکیبود که غزاله مثال  یشگونیفرزاد هم به خاطر ن شت کتفش گ یوا رفته از پ
 بودم... دهیبود... اما من د

انگشــت دومم  یدســت چپش گرفت و حلقه رو تو یدســت راســتمو تو فرزاد
 بود... خیانداخت... دست اون باز بدتر از من 

 و مهسا گوشمو پر کرد... دایآ ی کر کننده یو سوت ها غیدست و ج یصدا
 تینها زد و یبه سر انگشتام داد و بعد دستمو ول کرد... لبخند یفشار هی فرزاد

 بدم... لشیتحو مهیلبخند نصفه ن هیکردن تا لبامو کش بدم و  مویسع
رو که نامزد  یدیام خوامیمن م کردیفکر م یزمان هیکه  ی... همون کســفرزاد

ستیداره از راه به در کنم و م ست هدا خوا کنه، حاال محرمم بود...  تمیبه راه را
 همسرم...

 گفت... کینفر غزاله بود که منو تو ب*غ*لش گرفت و بهم تبر نیاول
ن... بگ کیهمه از جاشون بلند بشن و بهم تبر نکهیا یشد برا یمقدمه ا نیا و
خودتو به داداشــم...  ،یداشــتو به من انداختگفت: دا یبا خنده و شــوخ دایآ

 ...نیآفر
صله  ی... ولنداختمیبود باهاش کل م یا گهیهر وقت د اگه خودمو  یاالن حو

 ...دایهم نداشتم... چه برسه به کل کل کردن به آ



 397 گذشته ام مپرسدرباره 

گوشــم گفت:  ریز دیب*و*ســیکه گونه مو م ینیب*غ*لم کرد و ح ســـایپر
 ازم فاصله گرفت... سایزدم و پر ی... لبخندیخواهر یخوشبخت بش

و منو تو  دیخان بود... باهاش دســت دادم که دســتمو کشــ نیفرز یبعد نفر
بهم نداد...  یحس بد چیب*غ*لش گرفت... بر خالف تصــورم آغوشــش ه

 باباجون... یو ازم جدا شد: خوشبخت باش دیموهامو ب*و*س یرو
 گفتم: ممنونم دکتر... آروم

 دکتر؟! یبهم بگ یخوایا آخرش مزد و گفت: ت یلبخند
 بگم خب؟! یخجالت گفتم: چ با

 ...یدوست دار ی_ هر چ
 مکث و من من گفتم: آقاجون خوبه؟؟!! با

 ...ستمین ریاونقدرا هم پ گهی: ددیخند بلند
 خان گفت: خوبه بابا... خوبه... نیو فرز دمیگز لب

 ...دیبه پشتش کش یشونه مو فشرد و فرزادو تو ب*غ*لش گرفت و دست و
از همه  رشــتیگفت و منو ب کینفر هم مادربزرگ فرزاد بود که بهمون تبر نیآخر

 تو ب*غ*لش نگه داشت...
 دخترکم... مبارک باشه... ی_ خوشبخت ش

 جون... زیعز یکردم: مرس تشکر
 جون گفتنت... زیعز یمحبت گفت: فدا با

: دی*و*سب شویشونیدستاش گرفت و پ نیصورت فرزادو ب زیزدم و عز یلبخند
 ...یمادرت خال یجا
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ــو محکم تو ب*غ*لش گرفت و عز فرزاد ــد...  زیمادربزرگش ــکش روون ش اش
ــم گرفت... دلم برا ــوخت... فکر ا یبغض ان روز مام نیا یاگه تو نکهیفرزاد س

 ... دور از جونش...دمیلبمو گز یمنم... تند
ــد و گفت: خب د نیدورب دایآ ــت جلومون ظاهر ش ــگهیبه دس  نی... متفرق ش
کا اون اش زیقربونت بشم نر یاله زی... عزرمیاز عروس دوماد عکس بگ خوامیم

 رو...
که  صورتش گرفت یجلو نویدورب دایزد و اشکاشو پاک کرد... آ یلبخند زیعز

! ؟یریعکس بگ یخوایم ینطوریمهســـا تند گفت: خاک تو ســرت فرزاد... ا
 ...ستایوا ییرایاصن برو اون سر پذ یخوایم

ند فرزاد بل از هر عکس العمل دیخ نب من، دســتشــو دور کمرم  یو ق جا از 
سبوند و بعد نور فلش دورب رتم صو یبود که تو نیانداخت و منو به خودش چ

 افتاد...
سا یهمونجور دایآ سته جمع یچند تا عکس انداخت و بعد هم نوبت عک  ید

و  ... با عمودایو آ انی... با پوزیشد... با مامان و بابا و عمو کاوه و زنش... با عز
له  یزن عمو با خا ته دختر عمه ش مهســـا... عکس من و فرناز...  فرزاد و الب

 مهرانه...
شم دو هیکه محکم کمر منو گرفته بود،  ینی... که فرزاد حسایپر با ست ر کمر د
 خواهر زن جان... میریس بگعک ایانداخت و گفت: ب سایپر

بدون  یزد و بلند گفت: مراســم نامزد ونیزیرو به تلو یهم مهســا فلشــ بعد
 !شه؟یر*ق*ص م
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ص داینفر خودش و آ نیآهنگو تا آخر باال برد و اول یصدا و شغول ر*ق*  دنیم
راحت و خونســرد دســـت غزاله رو گرفت و  یلیخان هم خ نیشـــدن... فرز

شن... بابا سرخو شد... مردم چه  شون ملحق   نیجمع از ا یمن عمرا تو یبه
 کارا کنه...

 یغزاله که بلند همه رو برا یو بعد هم با صـــدا دمیدور ر*ق*صــ هیفرزاد  با
 رفتن... زیبه طرف م یآهنگ قطع شد و همگ یصدا کرد،یصرف شام دعوت م

بد  ردمکینبود... اونقدرا هم که فکر م یخبر بایکه داشــتم تقر یاون حس بد از
 نبود...

عد لت خودمون ب حا باره جمع  بهش گرفت و بزرگترا مشــغول  یاز شـــام، دو
شدن... پو شونیهم معلوم نبود کجا غ دایو آ انیصحبت   ایح یزده... واقعا ب ب

 ...دمیدو تا به عمرم ند نیتر از ا
انگشــتم نگاه کردم... فرزاد  یتو یو به حلقه صــورتم گرفتم  یجلو دســتمو

 !؟یایدقه م هیو آروم گفت:  دیزانوم کش یدستشو رو
 کردم... نگاش

 _ کجا؟!
 ...اطیتو ح میگرفت و گفت: بر دستمو

 _ زشته...
 ...ای... بستین زشت

 مبل بلند شدم... یو از رو دیکش دستمو
 : کجا؟!دیسرشو بلند کرد و پرس سایپر

 ...اطیگفتم: تو ح آهسته
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 ...میرفت نییهمراه فرزاد از خونه خارج شدم... از پله ها پا و
ــار داد و بعد ناگهان فرزاد ــتمو که محکم گرفته بود فش هوا و  یو ب دیچرخ یدس

 محکم ب*غ*لم کرد...
سمو حبس کردم تا  ی همه شت و نف ستامو م شد... د ضالت بدنم منقبض  ع

 فتمیکر بف نیمن باز به ا شدیو باعث م دیکوبیوشم مگ ریپسش نزنم... قلبش ز
 واقعا برازنده شه... القیکه صفت د

کم تو ب*غ*لش فشارم داد و بعد بازوهامو گرفت و از خودش جدام کرد...  هی
 بودم... ستادهیچوب خشک ا کهیت هیمنم همچنان مثل 

 !؟یدار یبه بازوهام داد و گفت: چه حس یآروم فشار
 ...دونمیگفتم: نم صادقانه

 خوشحالم... یلیزد و گفت: من خ یلبخند
 خوشحالم... یلیباز تکرار کرد: خ دیموهامو ب*و*س یشد... رو خم

 ...سوختیم یسرم نقطه ا یب*و*سه ش رو ی... جادمیکش یقیعم نفس
 ...امیانگشتام فرستاد و مجبورم کرد کنارش راه ب یال انگشتاشو
 _ فرزاد؟!
 _ هوم؟!

 هوم گفتنو اگه از سر تو ننداختم... نیگفت هوم... باز گفت هوم... من ا باز
ــتمو ــتش ب دس ــ رونیاز دس ــله گرفتم... ا دمیکش ــتادیو ازش فاص ب و متعج س

 شد؟! ی: چدیپرس
 ...ادی: دستم عرق کرده... بدم مدمیلباسم کش نییدستمو به پا کف
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 گفت و باز راه افتاد... یباشه ا یتینارضا با
مه چ هب کاش ه گاه کردم و گفتم:  خانوادت  یآســمون ن به  به من  رو راجع 
ــون رو م یگفتیم ــب عمه خانوم غیگرفتیبعد موافقتش  میقم*س*ت ری... اون ش

شت تهد سئله ا هیوقت  هی ترسمی... مکردیم دیدا ضافه  داغ ازیپ یرو با کل یم ا
 بگه... اونوقت...

 _ من گفتم...
 !؟ی: چستادمیجام وا سر

 زیشد: من به عز رهیشلوارش فرو برد و به نوک صندلش خ بیج یتو دستاشو
بام رو یگفتم... همه چ با با صــحبت کرد...  با با  حرف  یرو... اون خودش 

 مخالف بوده باشه... کنمی... اما خب فکر نمزنهیحرف نم زیعز
به که  یا خو هت نگفتم  فت: من ب عذب  هیگفتم و فرزاد مهربون گ قت م و

 پنهون کنم... تونستمیرو نم یمسئله ا نیرنه همچ... وگینش
 ستاره... هیاز  غیتکون دادم... و باز به آسمون نگاه کردم... در سر
 ...یفتی_ ن

 گفتم: حواسم هست... رمیسرم بگ ینگاهمو از باال نکهیا یب
و رفتم که فرزاد بازوم یخورد و به جلو سکندر یهمون موقع پام به جسم سفت و

 ا خنده گفت: چقدرم که حواست هست...گرفت و ب
فشـــار دادام... نوک انگشــتام درد گرفته بود... دلم  نیپامو محکم به زم کف

 و محکم فشارش بدم... رمیسر انگشتامو تو دستم بگ خواستیم
شده م دردمو فهم یفرزاد از چهره  احتماال شت  دیمچاله  شو پ ست که با خنده د

 مجنون بود هل داد... دیدرخت ب ریکه ز یمکتیکمرم گذاشت و منو به سمت ن
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ــتم و پاهامو از کفش در آوردم...  مکتین یرو ــس ــتا هینش پامو  یخرده انگش
 نشستم... مکتین یو چار زانو رو دمیتکون دادم و بعد پاهامو باال کش

 به من ی... هگهیبرو اونور د ایفاصــله کنارم نشــســـت... پوف... ب یب فرزاد
 ...چسبهیم

 !ا؟یب*غ*لش برد و آروم گفت: پر ریز دستاشو
 !ه؟یکه گفته بود گفتم: چ یاون هوم یتالف به

 !؟یدوست داشت یلی: بهروزو خدیبه طرفم چرخوند و پرس سرشو
ناگهان فکر به  رییتغ یکردم صـــداش چقدر  با تعجب نگاش کردم...  کرد... 

 : آره؟!دیشد و خش دار پرس رهیچشمهام خ
فرســتادن آب  نییرو که از پا ی... و درددمیگلوش رو د بیمن حرکت ســ و

 دهنش حس کرد، حس کردم...
 !؟یاریب ادمیاونو  یدار ی_ چرا همه ش سع

 بدونم... خوامی... فقط مارمیب ادتیاونو  خوامی_ من نم
شو شمها سته کرد و با مال چ س نیتر میمحکم باز و ب نه : ممکدیلحن ممکن پر
 !؟یعاشق بش یبازم اونطور

 که موقع حرف زدن داشت دلم سوخت... یاطیهمه احتاون  از
ــکوتمو ــوالش تعب یجواب نف س ــ ریبه س  گهید ی: حتدیکرد و مظلومانه تر پرس

 !؟یرو هم دوست داشته باش یکس یتونینم
 یتکون داد و لبخند تلخ نی... سـرشـو به طرفدمیبه طرفش چرخ مکتین یرو

 ...یتونی... معلومه که نمیزد: چه سوال مسخره ا
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 خواست بلند بشه که مچشو گرفتم: فرزاد... و
هم فشردم... لب هامو هم  ینگام نکرد... پلکامو رو یجاش نشست... ول سر

... اما به دورغ... گرفتمی... هر چند دروغ بود... هر چند عذاب وجدان مضایا
احســاس من  ی ســهیفرزاد... که داشــت با افکارش... با مقا یدل خوشــ یبرا

سبت به خود سن سا شتم، ا یش و اح سبت به بهروز دا شخ ینطوریکه ن  وود
 االنم دوست دارم... نیگفتم: من هم دادیعذاب م

 و تند تند به حرف اومدم... دمیبهت زده شو د نگاه
ــا ــه... ول دی_ ش ــق اولم نباش ــتم که محرمت  یمثل عش ــت نداش من اگه دوس

احت انقدر ر ذاشتمی... نمکردمیرو قبول نم غهیسرعت اون ص نی... به اشدمینم
 ...ای یب*غ*لم کن

 !ا؟ی_ پر
 _ بله؟!

 نه؟! یگیدروغ م ی_ دار
 درد گرفتم و به دروغ گفتم: نه... وجدان
باز کردم... کف دستم باز عرق کرده بود... با مکث دستمو باال آوردم...  مشتمو

 نیچپش چســبوندم... من با ا ینفســمو حبس کردم و کف دســتمو به گونه 
ــدیازم کم نم یچیمحبت... ه نینوازش... با ا که فرزاد  یاز حس بد ی... ولش
 ...شدیداشت کم م

س شتم  ی_ فرزاد... ح ست... اون د هیکه من به بهروز دا سوخته  ساس   هگیاح
شته  نیب یاالِن من نداره... هر اشـتراک یتو ینقشـ چیه من و اون بوده مال گذ

 ست...
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 یرافک نیبا ا ســتیپوســتش حرکت دادم و گفتم: اصــال الزم ن یرو شــســتمو
 ...یخودتو عذاب بد هودهیب

سشو باال آورد... رو لبخند ستم که رو یزد... د شت و باز  ید گونه ش بود گذا
 لبخند زد...

 ذهنم شکل گرفت... یسوال بزرگ تو هیمن... به حرفهام فکر کردم... و  و
رده بودم؟! نک یمخالفت چیبرام گرفته شده بود، ه که یمیچرا در برابر تصم واقعا

 سرعت تن داده بودم؟! نیاونم به ا غه،یچرا به اون ص
_______ 

الشم ب ریشدم... سرمو از ز داریاز خواب ب لمیزنگ موبا زینفرت انگ یصدا با
 دراز کردم... میکردن گوش دایپ یآوردم و دستمو برا رونیب

شتام به م نوک صدا زیانگ سم یخورد و   ادیکه به احتمال ز یگرومب افتادن ج
م اومد دست ریرو که ز یجسم صاف و تخت نی... اولدیساعتم بود، به گوشم رس

باره ســرمو ز که از پنجره به اتاق  یبالش بردم تا نور کم جون ریچنگ زدم و دو
 خواب از سرم نپرونه... دیتابیم

 !!ه؟؟ی_ ک
 درو باز کن... ای: منم بدیچیگوشم پ یفرزاد تو یخنده  کیشل یصدا

 گفتم: هان؟؟!! جیگ
گه ! مه؟یک یپرســیگفت: هر کس بهت زنگ بزنه م دهیبر دهیخنده بر ونیم
 !!فنه؟؟یآ
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ــرو  به خند تیپ تیباز پ و ــب   دنیش ــر ص کرد... م*ر*ت*ی*ک*ه خر... س
 بگه؟؟!! نویزنگ زده هم

 !!؟؟یدار کاریگفتم: چ غیج با
شد و جد خنده  ؟یدارم؟؟!! تو مگه امروز کالس دار کاریگفت: چ یش قطع 

 در خونه تونم... گهیربع د هیپاشو من تا  ؟یهنوز خواب
 !؟یکنیم کاریکنار زدم و غلت زدم: مگه ساعت چنده؟! در خونه ما چ بالشو

 به ... اممم... االن شد هشت... قهیدق کی_ ساعت 
قدر جام پر عیســر اون ـــ دمیاز  ها یداکه ص ـــد:  یمهره  ند ش کمرم بل

 چـــنــــد؟؟؟؟!!!
 ی... نبودرســونمتیم یآماده بود گهیربع د هی... هشــت... تا زمی_ هشــت عز

 هم خدافظ...
 :  *و*ض*ی...دمیتوپ یرو قطع کرد... با اخم به گوش یفرت گوش و
پا تیبا نها و تاق دودمیپر نییســرعت از تخت  به طرف در ا پام  دمی...  که 

سمو بند آورد... پامو باال آوردم و درحال سول خورد و نف رد از د کهیمحکم به کن
شتا سراز یانگ شکم  شو ریپام ا ست تم... با رف ییشده بود، لنگون لنگون تا د

در زدم و  هب یمحکم یبا کف دســتم ضــربه  ومد،یکه م یشــر شــر آب یصــدا
 اون تو؟؟!! هیگفتم: ک یعصب

 !!؟؟ی.. چه خبرته اول صبحبلند گفت: منم. سایپر
 ...رونیب ای: بدمیبه در کوب محکم

 ... من هنوز کار دارم...نییزد: برو پا غیج



wWw.Roman4u.iR  406 

 

که از  یســرعت تیرفتم... با نها نییکنان از پله ها پا یل یگفتم و ل یکشــدار َاه
ــا دیمن بع ــتم... دلم  یبود قض ــس ــورتمو ش ــت و ص حاجت انجام دادم و دس

 وقت نداشتم... گهیخب د ی... ولرمیدوش هم بگ خواستیم
شو سایبا دو از پله ها باال رفتم... پر دوباره ست : چته اومد و گفت رونیب ییاز د

 !؟یاول صبح
شد فرزاد ب رمیتند گفتم: د تند صهمه ش ت نیکرد... بب دارمیشده... خوب   ریق

 توئه ها...
 اعتبه پشــت ســرم انداخت و گفت: مگه ســ یو نگاه دیتعجب گردن کشــ با

 !؟یباش مارستانیب دیچند با
انگار تازه متوجه قسمت دوم حرفام شده باشه دستشو به کمرش زد و طلبکار  و

 !؟یداره که تو خواب موند یگفت: به من چه ربط
سرمو نگاه کنم...  دیلحظه مغزم آالرم داد که با هی یتو شت  ساعت پ برگردم و 

رو  هقیو ده دق شیساعت که ش یو با دبدن عقربه ها دمیبا مکث به عقب چرخ
شون م ستیدلم م دادین ستم بود م خوا ... مکردیشل و پلش م زدمیفرزاد کنار د

 مردم آزار... یم*ر*ت*ی*ک*ه روان
تاقم رفتم و خودمو رو با به ا خت پرت کردم... دلم م یحرص  ـــتیت  خواس

 ...رمیبالشمو از حرص گاز بگ
شد یکه برا لمیزنگ موبا یصدا شت توپ ی، با حرص توبار دوم بلند  : دمیگو

 ...ادیبه من زنگ نزن مردم آزار... ازت بدم م گهید
 !م؟یحرف بزن میتونی! مده؟ی_ االن خواب از سرت پر
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 به من زنگ نزن... گهیبا تو ندارم... د یحرف چی_ نــــه... من ه
 دارتیزنگ بزنم ب ینطوری... خب من گفتم اگه همیزنی_ اووو...چقدر غر م

باره م باز دو از  کنم که خواب دارتیب یجور هی... گفتم یخوابیم یریگیکنم، 
 سرت بپره...

 داد گفتم: تو به گور... با
 گفت: بلــه؟؟!! ی... فرزاد جددمیگز لبمو
 ...یچیه یچیگفتم: ه تند

 ...تیترب یب یگفت یچ دمی_ فکر نکن نفهم
 ...یهم خودت تیترب یدلم غر زدم: خوب کردم گفتم.. ب یتو

 نه؟! ایبا من  یایکنم؟! م کاری_ حاال من چ
 _ کجا؟!

 !؟یکرد و گفت: هنوز خواب یپوف
 دنبالم... ای! جهنم و ضرر... ب؟یذاری_ نــــه... مگه تو خواب م

 ... جهنم و ضرر؟!ایپر یدار یی_ عجب رو
 ... َاه...این یاینم ایب یای... میزنی_ اووف... چقدر زر م

خرابه... هفت آماده  یلیادب تو کار کنم... وضــعت خ یرو دیواقعا با _ من
 دنبالت... امیباش م
 زدم و با ناله گفتم: هفت زووووده ه ه ه... غلت

 ... برو آماده شو... فعال...ستی_ نه زود ن
رش از خ نینگاه کردم... بب یبوق بوق قطع تماس بهت زده به گوشــ یصــدا با

 ... الدنگ...کنهین رفتار مبا م یپل گذشته چطور
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سر جام غلت زدم و وقت هی شده به ه یکم  ه حول بره،یوجه خوابم نم جیمطمئن 
 حموم شدم... یمو برداشتم و راه

صدا رونیحموم که ب از شو یاومدم، همچنان  ست شر آب از د به گوش  ییشر 
 !؟ییهنوز اون تو سای... با خنده به در زدم و گفتم: پردیرسیم

 بلند شد: نـــه... منم... انیپو یناله  یصدا
 ینیچ یغذاها نی... اســـتین یاعتماد دایآ نیگفتم به ا یو گفت: ه دمیخند
 ...نیعاقبتش شد ا دی... گوش نداددینخور بشویغر بیعج یهند

به اتاقم رفتم... با حوصــله موهامو خشــک کردم و به  دمیخندیم کهیدر حال و
کنم...  شیدلم خواست آرا ییهوی ینجوریهمزدم...  ونیدست و صورتم لوس

مدل  نیکردم و با خودم فکر کردم: ا زیابرومو که شــکوفه زده بود تم یدنباله 
 ...ادایابرو واقعا بهم م

شلوار ج یکاربن یآب ی زهییپا یمانتو ش یسورمه ا یو مقنعه  نیرو با  و  دمیپو
 !!گذشت؟؟یبه ساعت نگاه کردم... حاال مگه زمان م

برداشتم که چشمم به حلقه م افتاد... با حس ناشناخته  یپاتخت یاز رو مویگوش
شتم و ب یا شتام باز نیبرش دا شنگ یدادم... حلقه  شیانگ باب  یبود... ول یق
 ه...ک ی... مثل حلقه ادمیپسندیم شتریساده رو ب یمن نبود... من حلقه ها لیم

سر  فمیک یتو موی... گوشکردم و سر تکون دادم و حلقه رو دستم انداختم یپوف
 دادم و اتاقمو ترک کردم...

... ـــایوارد آشپزخونه شد و با ناله گفت: پر سایکه پر خوردمیصبحانه م داشتم
 دنبالت؟! ادیفرزاد م
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شو رو سایتکون دادم و پر سر کنارم پرت کرد: بهش بگو منم  یصندل یخود
 ...دهینم نشویگدا ماش انیبرسونه... پو

 !؟یریکجا م یبلند شدم: سر صبح وانمیشستن ل یو برا دمیسر کش مویچا
شت جابه جا کرد و گفت: برم هم زویم یرو ینون ها خرده ه شرکته ک نیبا انگ

شد بب شبید شااسیچه جور نمیبحثش  شغول  دی...  ست همونجا م خدا خوا
س ش نهمهیتو خونه... ا دمیشدم... پو و ت نمیسال رفتم اونور درس خوندم که ب

 خونه؟!
ــ زونیآو ییظرفشو یباال ی رهیبه گ وانمویل ـــ ـــ ه ... نه کی... طفلیکردم: آخـ

شب تو رات ... دلم بیتو خونه بپوس ی... حق داریو بازار شگاهیآرا یصب  تا 
 ...سایپر سوزهیم

 تو دهنتا... برو خودتو مسخره کن نکبت... زنمی_ م
با  یخوای... اگه مبتیتر ی: بگذاشــتم و گفتم خچالی یو کره رو تو ریپن ظرف
 ...ادیبرو آماده شو.. فرزاد االنا م یایمن ب

 رفت تا لباس بپوشه... رونیتکون داد و از آشپزخونه ب سر
شم... پر زیتم زویم شامو بپو  ینیومد و حا نییاز پله ها پا سایکردم و رفتم تا کف

 گفت: اومد؟! دیپوشیپاشنه بلندشو م یکه کفشا
 ...یدیمالیبه خودت م شتریکم ب هینگاش کردم:  رهیخ

 فقط... یریبگ رادیمونده تو ازم ا نیبهم زد و از کنارم رد شد: هم یا تنه
 رفتم... اطیباال انداختم . پشت سرش به ح ابروهامو

 ...ستیسرد ن ادیو گفتم: هوا چه خوب شده... ز دمیکش یقیعم نفس
 خب... دهیع گهیماه د هیدرو باز کرد:  سایپر
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شو ر و شمها شو ب کهیکرد و در حال زیچ  اطیح یبرده بود و تنه ش تو رونیسر
 !ست؟یبهروز ن نیماش نیا ایبود گفت: پر

 یمشک یبردم... مورانو رونیدر ب یو سرمو از ال دمیدر دو یاسترس تا جلو با
 در پارک شده بود... یجلو قایدق

 ...دونمیو به پالکش زل زدم: نم دمیکش یلرزون نفس
 س... هی... حتما مال همساستیهم توش ن ی_ کس

 نداره... ینیماش نیهمچ یما کس ی_ نه بابا... تو کوچه 
 !؟یکرد خی ینطوریا هیداد: خب حاال... مگه چ یگرفت و فشار دستمو

 در ترمز کرد... یجلو ینفت یآب 3کردم و همون موقع مزدا یپوف
سمو سودگ نف ست پر رونیب یبا آ ش سایدادم و د سوار  دمیرو ک سرعت  و به 

 ...میشد نیماش
 ...یزنیسالم... چه نفس نفس م کیدادم و فرزاد با خنده گفت: عل سالم

 نگاه کرد و گفت: احوال خواهر زن؟! سایبه پر نهیاز آ و
خارج شده از کوچه  یکه برا ینیکرد و فرزاد ح یهم سالم و احوال پرس سایپر

 با ما؟! مارستانیب یایجان شما هم قراره ب سایگفت: پر کردیسر و ته م نویماش
 جان... سایپر گفتی... چه باحال مجـــانــــم

ره پاسداران... ب خواستیم سایبده تند گفتم: نه... پر یجواب سایپر نکهیاز ا قبل
 ...مشیچطوره... منم گفتم ما برسون طشیمح نهیبب خوادیشرکته هست م هی

 ...دمیش یسر تکون داد و من با خارج شدن از کوچه نفس راحت فرزاد
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درس آ نیرو به طرف فرزاد گرفت: ا یاز عقب دسـتشـو دراز کرد و کارت سـایپر
 شرکته... قیدق

 یبه کارت انداخت و بعد جلو یدســتشــو از فرمون جدا کرد و نگاه فرزاد
 کجاست... دونمیفرمون انداختش: خب... م

! ه؟یچ نیت: اگف ینسبتا بلند یداد و بعد با صدا کهیت یه به صندلدوبار سایپر
 َاه...

ست سایبه عقب چرخوندم... پر سرمو شو جلو نیا صورتش گرفت و  یمانتو
سبکنه؟یم کاریعقب چ نیا اینیریش نیگفت: ا بود  دهی! به در جعبه ش خامه چ

 شد... فیمانتوم کث
به عقب انداخت و اروم گفت: شرمنده حواسم نبود بگم...  ینگاه نهیاز آ فرزاد

 مگه؟! فهی... جعبه ش کثمارستانیرو گرفته بودم ببرم ب نایا
خرده  هی هیریرد کردم و گفتم: آره... به جعبه ز یدو تا صــندل نیتنه مو از ب مین

 ...دهیخامه چسب
ــایمجددا ا پر فرزاد ــبرد  یتو ایکرد و گفت: پر یمعذرت خواه س  یبطر هیداش

 کنه... دستمالم فکر کنم همونجا باشه... زیمانتوشو تم سایآبه... بده پر
ــ یکار  نینرو هم باز ک ینیریکه فرزاد گفته بود انجام دادم و فرزاد گفت: اون ش

 ...نیبخور
 با تعارف گفت: نه بابا... سایپر

 ...ادهیجان... ز سای_ باز کن پر
 ...شهی_ خب دست خور م

 خواست... ینیریدلم ش ییهوی... خودمم شهینم _
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 !ه؟یگفت: به نام ما به کام بق طنتیبا ش سایپر
 ...گهی: آره ددیفرزاد خند و

داخل جعبه چشــمهام  یرولت ها دنینخ دور جعبه رو باز کرد... با د ســایپر
 توش رولته... یگفتیبرق زد و گفتم: خب زودتر م

 گرفتم و فرزاد گفت: مخصوص تو گرفتم... به منم بده... سایرو از پر جعبه
 ...ینر ای... نخورده از دنایرو به طرفش گرفتم: ب یشکالت رولت

 بخورم؟! بذار دهنم خب... نویا ی_ االن من چطور
مون شـــده بود نگاه کردم و  رهیباال رفته خ یکه با ابروها ســـایلحظه به پر هی

گازش زد که انگشت اشاره م تا چند  ی.. جوررو به طرف دهنش بردم. ینیریش
 ت...دندوناش نگه داش نیانگشتمو ب هیچند ثان یوارد دهنش شد و برا متریسانت

به پوســتم مور مورم شـــد... ول از  ســـایپر یجلو یبرخورد دندونا و زبونش 
 بگم... یزیچ دمیخجالت کش

 زدم... هیتک میحرف به صندل یدهنش چپوندم و ب یرو تو ینیریش ی موندهیباق
 ...یدهن پر و نامفهوم گفت: خفه م کرد با
 ...ریبگ نویا سایرو عقب فرستادم: پر ینیریش ینگفتم و جعبه  یزیچ
م  گهیمشــت دســت د یشــدم و اگشــت اشــاره مو تو رهیخ رونیبه ب شــهیشــ از

 گرفتم...
 مونده بودن... خیتنم س یهنوز موها کهیحال در
... 
 ...میحرکت کرد مارستانیو به طرف ب میرو به مقصدش رسوند سایپر
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 ...یساکت شد هویگفت: چه  کردیکه دنده رو عوض م ینیح فرزاد
 گفتم: خوابم گرفته... آهسته

شکال نداره... االن که رفت ستانیب ی_ ا شد مار صد نفر در جواب  یمجبور  به 
شونیتبر شما... مرس شاالی... انیممنون... لطف کرد یلی" خ یبگ ک  ینوبت 

 ...پرهیاز محبتتون" خواب از سرت م
 بفهمن؟! خوانیحوصله گفتم: از کجا م یب

 گرفتم... مونیکه به مناسبت نامزد ییها ینیریش نی_ از ا
 !ا؟یگفتم و فرزاد آروم صدام زد: پر یآهان

 _ هوم...
شون برا دمی... فهمشبتیپر ی_ حرف ها ش یکه همه   یمن بود... ول یدلخو

 ...یبهم داد... مرس یبازم حس خوب
 نگاش کردم و با بغض گفتم: فرزاد... باالخره
ســاعدم گذاشــت: من به  یزد... دســتشــو از فرمون جدا کرد و رو یلبخند

 ...میراض ن َشمیهم
_______________________________________ 

 _ تموم شد؟!
 : آره...دمیکش یقیپاک کردم و نفس عم نمیبا آست مویشونیپ عرق
شو نزد کمینزد فرزاد سر قابلمه برد: بوش که خوبه... مزه ش هم...  کیشد و 

ــه... پر دیمزه ش هم با ــت یتو چه زن ایخوب باش ــتپختتو  یهس من تا حاال دس
 نخوردم؟!
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... یزنیتنم نشـسـته بود گفتم: فرزاد چقدر غر م یکه رو یاز گرما و عرق کالفه
 برو اونور کارمو بکنم... ایب
گذاشــت...  ینهار خور زیم یآورد و رو رونیب نتیرو از کاب رکسیپ یها سید

شتم و د زیم یحلوا رو رو یقابلمه   نایها رو از حلوا پر کردم: عمه ت ا سیگذا
 !رسن؟یم یک

ــنیم میو برگرد می_ تا ما بر  انیتو دارن از کرج م دنیفقط به خاطر د ای... پررس
ــ انیب خوانیها... م ــل رهام رو ادامه بده از نزد یکس  ارتیز کیرو که قراره نس
 کنن...

نگاش کردم و به ظرف حلوا ناخنک زد: آخه عموم که دو تا دختر داره...  گنگ
عمه م هم که فقط مهســا رو داره... تنها فرزند ذکور خاندان منم که قراره نســلو 

 ادامه بدم...
حلوا آورد که با قاشــق  سیو دســتشــو به طرف د دیندکردم... فرزاد خ یشــیچ

تو  دمیاضافه موند م ی: انقدر ناخنک نزن... هر چدمیمحکم پشت دستش کوب
 ...یبخور

به  لوینارگ یجا ای... بنجایا نینشست و باز گفتم: نش یصندل یرو یتینارضا با
 شد... ری... دمیمن نشون بده زودتر بر

حلوا ها رو با  یآورد... رو رونیب خچالیاز  لویغر غر بلند شـــد و پودر نارگ با
 ...دیکردم و فرزاد روشون سلفون کش نییتز لیپودر نارگ
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ــر هی ــرس ــ یتو فویکث یکارم انداختم و ظرفها ی جهیبه نت ینگاه س  ییوظرفش
ش شتم...  ستش و گفت: ب ریگذا صله فرزاد ب شون باز کردم که بالفا برو  ایآبو رو

 ...شهیم ری... دادهیز نایشستن ا یآماده شو وقت برا
صدا سر شک کردم... با  ستمال خ ستامو با د سته شد یتکون دادم و د ن باز و ب

 و بلند گفتم: سالم آقاجون... دمیدر از آشپزخونه کله کش
شوند... لبخند نینگاه فرز صدام شپزخونه ک  شوفیزد و ک یخان رو به طرف آ

 مبل انداخت: سالم بابا... یرو
شو خان جواب نیاومدم و فرزاد از پشت سرم سالم کرد.. فرز رونیآشپزخونه ب از

 : غزاله و فرناز کجان؟!دیداد و پرس
فت  له گ چه زود گردهیداره برم کیکار کوچ هی_ رفتن مزون... غزا ما  ... شــ

 ...یبرگشت
ــده بودفرزاد آ یمدت که با خانواده  نهمهیمن بعد از ا و ــنا ش  هدیتازه فهم م،یش

 بودم ک غزاله مزون لباس داره...
سر تکون داد:  نیفرز س هیخان  ستانیاومد رفتم ب شیپ یکار اورژان  عیرس مار

 برگشتم...
 ...ادیم یگالب یانداخت: چه بو نیرو چ شینیبعد ب و

 سر خاک مامان... میبر میخوایحلوا درست کرده... م ایتند گفت: پر فرزاد
 !؟یازش کار بکش نجایا یبچه رو آورد نیروز ا هی_ 

 زدم و گفتم: نه... من خودم خواستم... یلبخند
ــپزخونه م ینیخان هم متقابال لبخند زد و ح نیفرز فت: گ رفتیکه به طرف آش

 !رسه؟یهم به ما م یزیعروس پز چ یحلوا نیحاال از ا
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 ...رسهیگفتم: معلومه که م عیسرش روون شدم و سر پشت
خان  نیگذاشــتم... فرز زیم یرو که اضــافه مونده بود رو ییبشــقاب حلوا و

ــ ــماها آماده بش ــد و گفت: تا ش ــغول ش با هم  ارمیعزا در م یدل هیمنم  نیمش
 ...میبر

که  نیایشما بعدا با عمه ب میریم ایمخالفت کرد: نه... االن من و پر عیسر فرزاد
 ...دیسر خاک آقاجونم بر

شنبه م نیفرز صب  پنج شو باال انداخت: همه  شت زهرا...  رنیخان ابروها به
 برم؟! یک گهیمن د
 ...میبر میخوایگفت:نه... امروز ما م یبا کالفگ فرزاد

ــد... فرز رهیدرمونده به پدرش خ و ــت نیش تو هوا تکون داد و گفت:  یخان دس
 خب بابا... برو... تنها برو... لهیخ

 ...رونیهلم داد ب بایذاشت و تقردستشو پشت کمرم گ فرزاد
 یرو که اضافه همراهم آورده بودم رو یساتن مشک یو روسر دمیپوش لباسامو

 سرم انداختم...
 ی... تومیحلوا رو برداشــته بود و با هم از خونه خارج شـــد یها سید فرزاد

ش شتاب ما شک نیکوچه، از  شد، ج یرنگ یم سرعت از کنارم رد   یغیکه با 
 ...دمیاراده به فرزاد چسب یو ب دمیکش
وحشــت  اریاخت یب دمیدیکه م یبلند یشــاســ یمشــک نیهر ماشــ دایجد

 ...کردمیم
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ز از بهرو یخبر نیکوچکتر گذشـــت،یم میکه از نامزد یهفته ا کی نیا یتو
 ...ترسوندیمنو م نینبود و ا

 ...نهینبود که ساکت بش یکس بهروز
 شد؟! ی: چدیبا دست آزادش بازوم رو گرفت و متعجب پرس فرزاد
 ...یچی: هدمیکش یقیعم نفس

حرکت بهم زل زد و بعد  یشــدم... فرزاد چند لحظه ب نیســوار ماشــ عایســر و
 خودش سوار شد...

به بود ... صب  پنجشنمیدیبه بهشت زهرا رس کردمیکه فکرشو م یتر از اون رید
 ...رفتنیهاشون ماز دست رفته  دنیو همه به د

: دمی... با توقفش، آروم پرســمیقبر ها رد شـــد نیدســتمو گرفت و از ب فرزاد
 !نجاست؟یا

پا با به  نگ  نییســر  به ســ بال کردم و  گاهشــو دن ـــاره کرد... رد ن پاش اش
 شده بود... یروش حکاک یزن ریزل زدم که تصو ی_مشکدیسف
 یکاکح یشرو  بع خوندن نوشته ها شست،یکه فرزاد سنگو با گالب م ینیح

 سنگ گردم... یشده رو
 مهربان... رعنا رهام... فرزند احمد" ی" آرامگاه مادر

 نه سال از فوتش گذشته و بعدش دادیکه نشون م یتولد و وفات خیهم تار رشیز
 شده بود... یشکسته کنده کار قیکه با خط نستعل یهم شعر

 ر نیست" امشب انگار، دگر زندگي ام باو
 به جز غصه، در این خانه مرا یاور نیست کس

 در طلب دست نوازشگر ولیک سوختم
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 صد افسوس که دیگر به برم مادر نیست " دو
 یرو میرو که سر راه گرفته بود ییو کنار قبر نشستم... فرزاد گل ها دمیکش یآه

 سنگ پخش کرد...
 بودن؟! لی: مامان و بابات فامدمیپرس آهسته

 داشتن... ینسبت دور هیداد و کوتاه گفت: آره...  سرتکون
سنگ مزار گذاشتم و منم  یمشغول خوندن فاتحه شد...انگشت اشاره مو رو و

 شرو  به خوندن فاتحه کردم...
 _ سالم مامان...

سرمو باال گرفتم... نور یصدا با سرش م*س*تق یآروم فرزاد  شت   میکه از پ
 متونســتیم ی... ولنمیصــورتشــو واضــ  بب دادیاجازه نم خوردیچشــمم م یتو

 لبخند محو داره... هیبدم  صیتشخ
ــو رو کف ــتش ــو یدس ــ یحکاک ریتص ــده کش ــته گفت: ا دیش نها ت نباریو آهس

 خوشگله که کنارمه... نی... عروستو آوردم... همومدماین
 زدم ... یلبخند

 شدیعوامون مهر وقت د ادتهیخب آوردمش... مامان  یشد... ول ریهفته د هی_ 
 اخالقت؟! نیخدا به داد زنت برسه با ا یزدیم غیسرم ج

سه با ا دیزد و ادامه داد: حاال خدا با یخند تک که زنم  یاخالق نیبه داد من بر
 داره... اخالقش به کنار... هم بد دهنه هم دست بزن داره... تازه...

 تر برد و پچ پچ کرد: منم اصال دوست نداره... نییپا سرشو
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مسئله رو همه ش تکرار  نیداشت ا یبه دندون گرفتم... چه اصرار نموییپا لب
 کنه؟!

ـ ـ ـ  ستای... فقط اسمش پراسیمامان... اسمشو نگفتم... اسمش پر ی_ راست
 ...مونهیاجنه م هیشب شتری... بستیها ن یپر هیها... خودش اصال شب

 ...دیبلند خند و
شمم چک هی شک از چ زش به طن شیونقدر تلخ بود که تلخ... لحنش ادیقطره ا
 آورد... یو قلبمو به درد م دیچربیم

ود لبش ب یکه رو ینگاهشــو از قبر گرفت و به من دوخت... لبخند تلخ فرزاد
 !؟یکنیم هیو مات گفت: چرا گر دیماس

... یچیکردم لبخند بزنم: ه یکف دســت تند تند اشــکامو پاک کردم و ســع با
 ...ینطوریهم

... تو کجا... اجنه کنمیم ی... من دارم شوخـــواااانـــهیگرد کرد: د چشمهاشو
 کنن... یبرن خودکش دیتو باشن با هیجن ها شب چارهیکجا؟! ب

 ...هیگر ریبلند زدم ز ینگاش کردم و بعد با صدا هیثان چند
کرد و دســتشــو دور شــونه م انداخت... با مشــت به  کیبهم نزد خودشــو

بدم م: دمیس*ی*ن*ه ش کوب قدر منو اذادیولم کن... ازت   تی... چرا ان
 !؟یکنیم
 ...ریبگ لیخنده گفت: نگفتم مامان؟! هم بد دهنه هم دست بزن داره؟! تحو با
 میروسر یکف دستم به س*ی*ن*ه ش فشار آوردم و ازش جدا شدم... باال با

 یدتو ج ...زنمیم ادیوقتا که دلم پره زر ز هیمن  ایرو صاف کرد و آروم گفت: پر
 ...رینگ
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 ...یمنو با حرفات آزار بد یبرگردوندم و گفتم: فقط دوست دار رومو
ستمو گرفت و گفت:  سید و شدم... فرزاد مچ د شتم و از جا بلند  حلوا رو بردا

 ...میریبذار با هم م
سر جام وا سر شد روستادمیتکون دادم و  س ی... فرزاد خم  و  دیقبرو ب*و*

 مامان... مگه نه؟! یکنیگفت: تو برامون دعا م
 حلوا رو از دستم گرفت... سیاز جاش بلند شد... پشت شلوارشو تکوند و د و
ــر خاک مامان آ هی ــر هم س حلوا رو هم اونجا  یها سیاز د یکیو  میرفت دایس

از هم فوت  یچهار ســال و خرده ا ی... دو تا خواهر به فاصــله میپخش کرد
 تحمل کرده بود مرگ بچه هاشو؟! ی... چطورزیعز چارهیکرده بودن... ب

... 
ش یصندل یحلوا رو رو یخال یها سید فرزاد شت و بعد ما دور  نویعقب گذا

 زد و سوار شد...
 !؟ی: قهردیزد و پرس استارت

 قهر باشم؟! دیشدم و گفتم: نه... چرا با رهیپنجره به رفت و آمد مردم خ از
 !؟یکنی_ پس چرا نگام نم

سوال یب س یتوجه به   هیو کنا شیکه فقط ن نجایا یبود گفتم: منو آورد دهیکه پر
 !اد؟یبابات باهامون ب ینذاشت نیهم یآره؟! برا ،یبزن

 !؟یکنیم یفکر نی_ چرا همچ
 ... مطمئنم...کنمی_ فکر نم

 ...ایپر نیکرد و گفت: بب یپوف
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ند نه نم ت با هم حرف زده بودنمیبب خوامیگفتم:  ما  مه چمی...  رو  ی... من ه
سم... برا سا شن کرده بودم... راجع به خودم... اح روزا... که  نیهم یبرات رو

 "...ینباشه که " تو منو دوست ندار نیاز هر ده کلمه حرفت نه تاش ا
دارم؟! ! قلب نستم؟یمن آدم ن یکنیفرمون ضرب گرفت و گفت: تو فکر م یرو

 ...رمیگیدو کلمه حرفم نزنم که غمباد م نیاحساس ندارم؟! اگه هم
 !؟یمن بزن یجلو دی_ حرفاتو با
بابام؟! برم بهش بگم زنم منو دوســت نداره؟!  یبزنم؟! جلو یک ی_ پس جلو

به لج  به آ نایبرم ا ای! کنه؟یداره منو تحمل م گهید یکیبه زور و  گم؟! ب دایرو 
 اصال چطوره برم با فرناز درد دل کنم؟! هان؟!

هت به لج  ب به لج گه؟ید یکیزده گفتم:  مل  گهید یکی! من دارم  تو رو تح
 ...گهید یکی... منظورت از نمی! ببکنم؟یم

 ...دیاز دهنم پر یزیچ هی... ایو تند گفت: فراموشش کن پر دیحرفم پر یتو
 نهیگفته مهم ا یعمد ای دهی: نه... حاال از دهنت پردمیبه ســمتش چرخ کامل

... از نطر تو من یدونی... میبه زبون آورد گذرهیرو که تو فکرت م یزیاون چ
با بهروز حاضــر شــدم  ی *و*ض*ی کثافتم که فقط به خاطر لج و لجباز هی

آوردن  در... اونقدر ل*ج*نم که به خاطر دمیزنت بشم و تن به خواسته هات م
 !ه؟یچ یدونی... اصــال ممیبب*و*ســ ای یتو ب*غ*لم کن ذازمیحرص بهروز م

 کـــیفکر م ام که تو یهمون آ*ش*غ*ا*ل قایمن دق
 ...ـگــــهی_ بـســه د

شمهامو محکم رو یصدا از شردم و پوزخند زدم... ا یدادش چ  یکی نمیهم ف
 قشنگش... یاز اخالقا گهید
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... اشتباه دی... ببخشدیانگشتاش فشرد و گفت: گفتم از دهنم پر نیرو ب فرمون
 ...یدیکردم... چقدر کشش م

ـــه ــــ سخر هـ ستیدلش م یگفتم... هر چ یپر تم شم با  گفتیم خوا  هیبعد
 ...اوردیسر و تهش رو هم م دیببخش

 جان؟! ایچسبوندم و فرزاد آهسته گفت: پر شهیرو به ش میشونیپ
ــک ــو  مینیب یرو که رو یاش ــت کنار زدم و جوابش ــر خورده بود با نوک انگش س

داد  ی! ا؟یکنیم هیگر یو گفت: باز دار دیندادم... با دست شونه مو عقب کش
 ... بابا من اصال غلط کردم... خوب شد...دادیب

 ...دمیچسب نیکردم و باز به در ماش یدستش شونه خال ریز از
شونه م کرد و گفت: پر مجددا شو بند  ست صادف  اید حواس منو پرت نکن... ت

 ...مایکنیم
 هم من... یشیلب گفتم: به درک... هم تو راحت م ریز

 !؟یذاریم هیبابا... چرا از من ما ی_ ا
 ... خوبــــه؟!رمیفقط من بم میحرص گفتم: تصادف کن با

 !؟یریگیجبهه م یگفت: دور از جون... تو چرا ه تند
 نخواه... یخوایبخواه نم یخوای... منمی_ من هم

 ...ـــــمیگفت: همه جوره طرفدارت یو با لودگ دیخند
 ل زدم...ز ابونیخوردم و به خ لبخندمو
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آورد،  یخودش نم یهم به رو یبا فرزاد از اولش اشــتباه بود... هر چ ازدواج
مل رق هیبازم فرزاد  که مردا تح  بیمرد بود... و من فراموش کرده بودم ... 

 ندارن...
س به ش م،یدیخونه که ر ساختمون  ادهیپ نیزودتر از فرزاد از ما شدم و به طرف 

 ...ایپارک کرد و دنبالم راه افتاد: پر نویماش عیراه افتادم... فرزاد سر
ه معذرت من ک ایتا بهم برسه... بازومو گرفت و گفت: پر ستادمیکردم و ا یپوف

 ...گهیکردم... قهر نباش د یخواه
 ...ستمیگفتم: ن خشک
 ...یستیقهر ن نمیب*و*س بده بب هی_ پس 

... بذار رمایبخوام حرصشو در ب ستیاالن که بهروز ن گهیپوزخند گفتم: نه د با
 ...دیهر وقت ما رو با هم د

چند جفت کفش زنانه و مردانه و  دنیکنارش زدم و از پله ها باال رفتم... با د و
: دیدر بود، نفســمو حبس کردم... فرزاد کنارم اومد و پرســ یدخترانه که جلو

 شد؟! یچ
 استرس گفتم: فکر کنم اومدن... با

 !گفت: خب؟ خونسرد
 دستمو گرفت و آروم گفت: حداقل ظاهرتو حفظ کن... و

 در عوض کردم... یجلو یها یرو فرش ییکردم و کفشامو با دمپا یپوف
.. .دیبه طرفمون چرخ ییرایپذ یافراد تو یبلند ســالم کرد و ســر همه  فرزاد

 ...دیو با ذوق به طرفمون دو دیپر نییخان پا نیفرز یپا یفرناز از رو
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 ینه شو یمرتعش سالم کردم و دستمو رو یو بلند ول دمیلبم کش یرو زبونمو
 بود گذاشتم... دهیفرناز که به پام چسب

که به احتراممون بلند شـــده بود و  یدســتمو ول کرد... به طرف خانوم فرزاد
فت: باز کرده بود بلند گ نیکه دستاشو به طرف ینیمسلما عمه ش بود رفت و ح

 جانـــم... یپور
کم اون تو ب*غ*لش گرفت و بعد با شــوهر عمه ش دســت داد و ســراغ مح و

 مهسا رو هم گرفت...
شون رفتم... عمه پور هیاز خودم جدا کردم و  فرنازو جاِن  یهمون پور ای یطرف

که تو برخورد اول فکر م یفرزاد بر خالف چهره  ندازش  از اون  یکردیغلط ا
ت باهاش دس خواستمیم یمهربون بود و وقت یلیمغرور و متلوک گوئه، خ یزنا

 منو تو ب*غ*لش گرفت... یبدم با مهربون
صداش م یعنی شیلیبا فام یهم اقا محمود که عمه پور شوهرش  زد،یشوکت 
ته ش  یها لیخب من از ســب یبود ول یمرد خوب ناگوش در رف خرده  هیاز ب

 ...دمیترسیم
 لباس به اتاق فرزاد رفتم که بالفاصله دنبالم اومد... ضیتعو یبرا

 ...دمیبه بلوزم کش یرو در آوردم و دست میو روسر مانتو
 !؟یکرد یرو از تنش در آورد و آروم گفت: آشت شیبافت نازک سرمه ا فرزاد

 دور باز و بسته کردم و گفتم: نه... هی موهامو



 425 گذشته ام مپرسدرباره 

شویسف راهنیپ یکه دکمه ها ینیح  هیا کرد و بعد ب یپوف کالفه ا کردیباز م د
شویحرکت پ شمهامو گرد کردم و با حرص نگاهمو گرفتم...  راهن در آورد... چ

 فرهنگ... یب
 ریز یاهیتا ســ دمیچشــمم کشــ ریو با دســتمال مرطوب ز ســتادمیا نهیآ یجلو

 چشمهام پاک بشه...
ه ک دمیدبرهنه پشـــت ســرم قرار گرفت... نگاهمو دز یبا همون باالتنه  فرزاد

 س*ی*ن*ه م قالب کرد... ریب*غ*لم رد کرد و ز ریدستاشو از ز
 : ولم کن...دمیو با آرنج به س*ی*ن*ه ش کوب دمیکش یخفه ا غیج

 ...ــشیبه گوشم چسبوند و آروم گفت: هــ لباشو
 : فرزاد ولم کن...دمیکردم و نال تقال

 تا ولت کنم... یشد و گفت: بگو آشت رهیبه چشمهام خ نهیآ یتو از
 ام... ولم کن... یام... به خدا آشت یگفتم: آشت تند

 برات سخته؟! نقدریزمزمه کرد: ا زیز
 ...ستیفرزاد ولم کن لباس تنت ن ی... وایکردم: نـــه... ول ناله

 باز کرد و ازم فاصله گرفت:لباس تنم باشه حله؟! دستاشو
شد از تو یپوف شو ت یکردم و فرزاد خم  در  ینگر یپرتقال یسه دکمه  شرتیک

 نشسته بود رو پاک کردم... میشونیپ یکه رو یآورد... عرق
تن اگه ناراحتت کردم... گف دیو گفت: بازم ببخش دیو نرم گونه مو ب*و*س آروم
 ...انیبه زبون م ییهوی... ستیخود آدم ن یحرف ها به اراده  یبعض

 ...نییپا ایگفت: زود ب رفتیم رونیکه از اتاق ب ینیزد و ح یلبخند و
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اد سوخته که پشت سر فرز یو به در قهوه ا دمیگونه م کش یانگشتامو رو پشت
 من... ِی بسته شده بود نگاه کردم... فرزاد طفل

_______________________________________ 
ها بر خالفت  له، تو یخالف م مک م زیم دنیچ یغزا که عمه  کردمیبهش ک

 کرد... ری: مهسا دبلند گفت یپور
 ...بود... اومده بودن مزون دایداد زد: صب  که با آ بایآشپزخونه تقر یاز تو غزاله
 هفته؟! هی نیا کردیم کاری_ چ

ش ینیح غزاله ش ی شهیکه  .. .یچیآورد گفت: ه یم رونیب خچالیرو از  یتر
 بودن... دیبه گشت و گذار و خر دایهمه ش با آ

م: استفاده کرد یا هیسکوت چند ثان نیاز ا ینگفت و من فور یزیچ یپور عمه
 کجاست؟! یخورش خور یغزاله جون ظرف ها

 از سمت راست... یباال... دوم نتیزد و گفت: کاب یلبخند
بازش  دایرو بسته؟! خودش ب یترش شهیدر ش یبار ک نیبا حرص گفت: آخر و

 کنه...
شقاب رو یو برا دمیخند شتن ب شدم... کل یپنجه  یبردا شمو خو یپام بلند  د

 ی... آخه کبود نتی... بشقابا ته کابدیکش دادم آخرم نوک انگشتام به ظرفا رس
 !؟ذارهیم یقابل دسترس ریغ یجا نیهمچ هی کنهیرو که استفاده م ییظرفا
ــر شیاز دم تا پ یخانواده که همگ نیا یخب برا البته دارن  فینردبون دزدا تش

 ...ستیهم ن یکار چندان سخت
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که حس کردم دســـت داغ گهیکم د هی کمرم قرار  یل*خ*ت یرو یتقال کردم 
 پام فرود اومدم... یپاشنه  یو با ترس رو دمیکش ینیگرفت... ه

 دستاشو دو طرف پهلوهام گذاشت و آهسته گفت: سسس... منم... فرزاد
 ریو بدنش گ نتیکاب نیدادم و فرزاد همونطور که من ب رونیب یطوفان نفســمو

 آورد... رونیرو ب یخورش خور یافتاده بودم، دست دراز کرد و بشقاب ها
 نَه شو به عقب هل دادم و آروم گفتم: برو عقب تر... شو

به غزاله که خودشو سرگرم نشون  ینگاه میگذاشت و با ن نتیکاب یرو رو ظرفا
 کوتاهه... یلیگفت: لباست خ دادیم
 ...اوردمیلباس ن گهی: ددمیکش نییاراده بلوزم رو از دو طرف پا یب

 : اشکال نداره... فقط انقدر خم و راست نشو...دیبه کمرم کش یدست
ـیتند سرمو تکون دادم... وا تند ـ داشت... آدم  یچه ابهت کردی... اخم که میـ

 ...دیترسیم
ت... رف یترش ی شهیبا در ش ریهمچنان درگ یتکون داد و به طرف غزاله  یسر
... ایحرکت درشــو باز کرد: ب هیو با  دیکشــ رونیغ*ل غزاله برو از ب* شــهیشــ

 ...نیباز کن نیتونیدرو نم هی... گهید فهیضع گنیبهتون م سین خودیب
ــاهکار کرد غزاله ــم غره گفت: ش ِلش کرده یبا حرص و چش ــُ ... من از قبل ش

 بودم...
 مسخره گفت: آره آره... فرزاد

 ...بشر نیداشت ا یرفت... کال مردم آزار رونیاز آشپزخونه ب یشخندیبا ن و
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ــمو ب هوف گاز انداختم... مطمئن  یرو یبه غذا یدادم و نگاه رونیهوف نفس
م گذاشت نیزم یخاموش کردم و قابلمه رو رو رشویز ،یاز جا افتاده قورمه سبز

 کار کنم... ستادهیا تونستمی... من عمرا مزمیظرفا خورش بر یتا تو
 ییگاز برگردوندم و برنج ها یرو به رو ینسبتا خال یکه تموم شد، قابلمه  کارم

له تو با زعفرون تز دهیکشــ سید یرو که غزا باالخره منم از  نییبود،  کردم... 
ـه... اصن حس شدیم میحال یزیچ هی یو خونه دار یآشپز ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ... ب

 خانوم خونه بودن بهم دست داده بود...
ند زیر زیفکرام ر از به همراه بق سیو د دمیبا خودم خ  مخلفات ی هیبرنج رو 
 گذاشتم... خل شده بودم... زیم یرو

 نهار... دییگوشم بلند داد زد: بفرما خیاز ب زشیت یبا اون صدا غزاله
شرمندگ هی شتم که غزاله متعجب نگام کرد و بعد با  گفت:  یقدم به عقب بردا
 ...دیببخش یوا یا

 ه...ندار بیو گفتم: نه ع دمیکش کردیم زیو زیبه گوشم که داشت و یدست
... حاال زننیم غیج ینطوری... کر شدم خب... از ب*غ*ل گوش آدم اـــشیا

 !!شد؟؟یمن گوش م یبرا نیا ِد یببخش شدمیمن کر م
 به آشپزخونه هجوم آوردن و من خنده م گرفت... ملت چه گشنه ن... یهمگ

شقابشو ب یبود نشستم... فرزاد فرت دهیفرزاد برام عقب کشکه  یا یصندل یرو
 ...دمیبه طرفم گرفت... بشقابو با حرص از دستش گرفتم و براش برنج کش

شم گردوند و نها زیم یرو فرزاد  ینو کم ینیزم بیس گیبلند گفت: ته د تایچ
 برداشته... خودش اعتراف کنه...
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زاد که فر کردمیخان نگاه م نیمشکوک غراله و فرز یبه چشم چرخوندنا داشتم
 باز گفت: زووود...

 ...مینداشت ینیزم بیس گیاز خنده گفت: ته د دنیترک یدر آستانه  غزاله
 !؟یدونیکجاست؟! تو م ای... پردمیتند گفت: دروغ نگو... خودم د فرزاد

 و آروم گفتم: نه... دمیخجالت لبمو گز از
 ...اوردایدر م یچه بچه باز نیبب

حق نداره  یشد که فرزاد بلند گفت: کس دهیبرخورد قاشق به بشقاب شن یصدا
 بشه... دایمن پ یگایشرو  کنه تا ته د

 قاشق به دست وا رفت... یمحمود شوهر عمه پور آقا
شقاب نیفرز شته بود از ز یرو که احتماال رو یخان با خنده ب  زیم ریپاش نگه دا

 بچه... بذار مردم غذاشونو بخورن... ایدز آورد و گفت: ب
شمها با شده نگاش کردم و غزاله اون طرف م یچ شدت خنده رو زیگرد   یاز 
 کم دارن... یخانوادگ نایپهن شد... بابا ا زیم

شقابو رو فرزاد ش زیم یب گفت:  تیو البته جد دیو با تهد دیبه طرف خودش ک
 دست بزنه... مفهومه؟! من یحق نداره به اموال شخص یبه بعد کس نیاز ا

 و من با تاسف سر تکون دادم... فرزاد خل و چل... دیباز از خنده ترک غزاله
تراحت اس یبرا یو بعد هر ک میدیو خند میگفت یساعت مین هی م،یکه خورد نهار

 و البته چرت بعد از نهار به اتاقش رفت...
و ر یلیچرب و چ ینیزم بیس گیمن هنوز تو کف بودم که فرزاد اونهمه ته د و

 نداد... یذره هم به کس هی یخورد و حت ییتنها یچطور
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شت شدم و رو پ ستم... نم یسر فرزاد وارد اتاق  ش ا ت دایچرا جد دونمیتخت ن
و  لقمه تون هی مییغذا یکه قبال کل وعده  ی... اونم منخوردمیغذا م تونســتمیم
 ...یچی.. شامم که هنهار بود. یبه عنوان صبحانه و دو قاشق برنج برا ریپن

 ...ترکمی... دارم میشکمم فشار دادم و ناله کردم: وا یرو دستمو
 تخت پرت کرد: منـــــمممم... یبد تر من خودشو رو فرزاد
ضا یچند قدم تو هیشدم و  بلند  نیم از اک هیاتاق راه رفتم تا بلکه  کیکوچ یف
 که داشتم کم بشه... یا ینیسنگ
شــرتش رو در آورد و باز خودشــو  ی... تدیتخت باال کشــ یخودشــو رو فرزاد

ر داد... حاال د یسـرمه ا یرو تخت یرو لباسـشـو در  یمن حسـاسـم ه دهیسـُ
 ...ارهیم

ت نشستم... فرزاد دس وترشیکامپ زیم یصندل ینقطه ازش، رو نیدور تر یتو
 !؟یبخواب یخوایبه سقف گفت: نم رهیسرش برد و خ ریراستشو ز

 ت دادم و گفتم: نه...دهنمو قور آب
 رو فشردم... سیپاور ِک  یهدف دگمه  یب و

 هی ایبالش برد و خواب آلود گفت: حاال ب ری... دستاو زدیو به شکم خواب دیغلت
 چرت بزن...

ش یصندل یرو خودمو س دمیجلو ک  هیشدم: نه...  ستمیو منتظر باال اومدن 
 ...ادی... االن خوابم نمدمیدارم اونو انجام م یقیتحق

شه... پس من  ... دمیبودم نخواب فتیش شبی... دخوابمیم یساعت مین هی_ با
 !؟یشیاومدم دنبال تو... ناراحت که نم میم*س*تق مارستانیصبحم که از ب
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 گفتم: نه نه... راحت باش... تند
 باز شد... یژیق یزدم که در آروم و با صدا یلبخند م*س*تاصل و
ــندل با ــد... فرناز درحال زیخ میو فرزاد ن دمیبه عقب چرخ یص الش ب هی کهیش

 رو تو ب*غ*لش گرفته بود، وارد اتاق شد... ینارنج
 شده؟! ی: چدیپرس فرزاد
 ؟!!بخوابم؟ شتیبالشش رو محکم تر به خودش فشرد و آروم گفت: پ فرناز
 ببند... کلوچه... درم نمیبب نجایا ایدستشو به طرفش دراز کرد و گفت: ب فرزاد
 هیدرو بسـت و بعد به طرف تخت رفت که فرزاد بلندش کرد و با  دیچرخ فرناز

 تختش گذاشتش... یحرکت رو
 !؟یخوابی_ چرا تو اتاق خودت نم

 تو بخوابم... شیپ خوامیخودش جمع شد و گفت: م یتو فرناز
 گفت: شرط داره... طنتیسر فرناز هل داد و با ش ریدستشو ز فرزاد

شمک و ند فرناز که بل غیفرناز گرفت... ج یاز گلو یبه من زد و گاز محکم یچ
 هی... بقـــــــــسسسیدهنش گذاشت و با خنده گفت: هــــــ یشد، دستشو رو

 خوابن...
 زد:  *و*ض*ی گاو... غیباز ج فرناز
 !!!؟؟؟یگفت یشد و با اخم گفت: چ زیخ مین عیسر فرزاد
 ...یچی: هدیاز ترس گرخ فرناز

 ...یبود حرف زشت زد _ دفعه آخرت
 گفت: باشه... تیبا مظلوم فرناز
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و با ادبه، بچه ر یلیدوختم... نه که خودش خ توریزدم و نگاهمو به مان یلبخند
 ...کنهیدعوا م
له  گهیکم د هیو برادر  خواهر ها یهم زدن و وقت یتو ســر و ک  یکه نفس 

شد، نفس راحت شون آروم و منظم  ش یجفت .. خاموش کردم. وترویو کامپ دمیک
 گذشت... اووف... ریبه خ

بلند شــدم... به طرف تخت  یصــندل یســر و صــدا از رو نیو با کمتر آهســته
ش شم  صفش ال یسرمه ا دیسف ی شهیرفتم... لحاف پ رناز ف یپاها یرو که ن

 سر و صدا از اتاق خارج شدم... یجفتشون انداختم و ب یبود، رو دهیچیپ
کاغذ  یرس هینشسته بود و  منینش یغزاله که تو دنیا درفتم و ب نییپله ها پا از
 روبه روش پخش و پال بود، ابروهامو باال انداختم.... زیم یرو
 !؟یدی: نخوابدیپام سرشو باال آورد و آروم پرس یصدا با

 نشستم: خوابم نبرد... شیمبل کنار یتکون دادم و رو سر
ــو تو یلبخند ــرش  یرو به روش فرو برد... با کنجکاو یکاغذا یزد و دوباره س

 !؟یزنی: طرح مدمیبهشون انداختم و پرس ینگاه
 به طرفم سر داد: قشنگه؟! زیم یرو رو یتکون داد و کاغذ سر

: لباس دمیشــده بود نگاه کردم و پرســ دهیکاغذ که با مداد کشــ یطرح رو به
 عروسه؟!

 ...دای_ اوهوم... لباس عروس آ
 خودمون؟! یدایردم: آزده سرمو بلند ک بهت
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گرفتن اندازه هاش رفته  یمشخص شد... امروزم برا شونیعروس خی_ آره... تار
 بودم مزون...

 هست... ی! حاال ک؟یزده گفتم: جد ذوق
ــو جابجا کرد و گفت: بعد از ع یمداد تو غزاله ــتش ــوم تا دهم  نی... بدیدس س

 ...ارنیب ریبتونن تاالر گ یچه روز یداه برا ی... بستگنیفرورد
 نیا یاومد تو ادمینگفت؟! و بعد  یزیچطور به من چ انیخودم فکر کردم پو با
... بس که فرزاد منو با بهانه دمیند یدرســت و حســاب انویهفته من اصــال پو هی

 ...رونیب کشوندیاز خونه م یالک یها
ــنگه... ول یلیکاغذ زل زدم و گفتم: خ یبه طرح رو دوباره  هیپف دامنش  یقش

 !ست؟یده کمتر بشه بهتر نخر
 به غزاله نگاه کردم... و

 دوست داشت... ینطوریخودش ا یگفتم... ول دایبه آ نوی_ اتفاقا منم هم
هنم ذ یتو خوردیرو که سه روز بود داشت مخم رو م یکردم و فکر دییسر تا با

 کردم... نیسبک سنگ
 گفتم: غزاله جون؟! آهسته

 ...دیتا صورت من باال کش نگاهشو
پا یرو زبونمو بل از من... گمی: مدمیکشــ نمییلب  بل از یعنی... فرزاد ق  ق

 ... دوست دخترم داشته؟!مونینامزد
ــت هیچند ثان غزاله ا دلت داد: اووو... ت هیمبل تک ینگام کرد و بعد با خنده به پش

 بخواد...
 رفتم... وا
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 !؟یکنیم یباهام شوخ یدار ای یگی_ واقعا م
 یکه به خودش سخت ستین ی... فرزاد آدمکنمینم ینه... شوخ و گفت: دیخند

روزه  خونه،ی... نمازشو ماشیهم دن نش،یرو با هم داره... هم د یبده... همه چ
سرشم دوست دختر داشته... البته دوست  یموها ی... اما به انداره رهیگیشو م

به اون معن گمیدختر که م تا اســمش م یبد ینه  به ذهنشــون  ادکهیکه  همه 
سهیم ست هی... نه... ر ستوران و کاف یمعمول یدو تن شاپ رف یکه به گردش و ر

بشــر  نی... بس که اکشـــهی... که البته حداکثر دو ماه طول مشـــهیمحدود م
 ...هیمرغ زیاخالقش چ

 !ه؟یمرغ زیخود به خود گرد شد: فرزاد؟؟!! فرزاد اخالقش چ چشمهام
که باهات خوب و با  نیگفت: تو خودتو نبتر شـــد و  دیخنده ش شـــد غزاله

 خودشه... شیکه دوم هیبداخالق هی... کنهیرفتار م متیمال
 ...کنهیخوب رفتار نم نیدلم گفتم: حاال با منم همچ یزدم و تو یلبخند
ن که م لیخوب شده... اوا یلیشد و آروم گفت: البته االن خ کیبهم نزد غزاله

... من بهش ارهینبود که اشـــک منو در ن یخونه، روز نیا یتازه اومده بودم تو
ســـال بود که فوت شـــده شـــد... اونم با اون  کی... مامانش تازه دادمیحق م

ستگ شته او یا یواب شت... از اون گذ بلوغش همون موقع  جکه فرزاد به رعنا دا
 فتاز صد بار به باباش گ شتریبود... فرنازو که باردار شدم از خونه قهر کرد... ب

مادرش قبول کنه... فرناز که  یرو جا یا گهیکس د تونستی"ازت متنفرم" ... نم
شد...  کی شد، فرزادم کم کم خوب  ... دایکرد با ما کنار ب یسع یعنیسالش 

هفته  هی... منو اگه هینطوریبسته ست... فرنازم هم ازاالنم که جونش به جون فرن
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نه... خبر بمو یدو ســاعت از فرزاد ب هیکاف ی... ولســتین الشیخ نیع نهیهم نب
 که داداشم کجاست؟!... پرسهیاز من و باباش م شتریهزار بار ب

به  یژگیو هی نیا دونمیزد و ادامه داد: نم یلبخند بد که فرزاد داره... اما  ایخو
 ...کنهی... و بد هم وابسته مکنهیزود به خودش وابسته م یلیآدما رو خ

که با  رو یکاش بتونه منم به خودش وابسته کنه... من یدلم آرزو کردم که ا یتو
 ...دادمیوا م عینگاه پر محبت بهروز سر مین هی

 ...نی_ خلوت کرد
 ومد...ا نییو به پشت سرم نگاه کردم... از پله ها پا دمیفرزاد از جا پر یصدا با

له فت: داشــتم برا غزا غذاشــو مرتب کرد و گ از اخالق قشــنگت  ایپر یکا
 ...گفتمیم

که من نشسته بودم نشست:  یمبل یدسته  یابروهاشو باال انداخت و رو فرزاد
 عاسقم شده باشه... ایپر دیبا گهیاوه... پس تا االن د

 و گفت: آره... اصال تو کف اخالق خوبت مونده بود... دیخند غزاله
 ...یشد داریاز جاش بلند شد... آهسته رو به فرزاد گفتم: چه زود ب و

 رو نشونت بدم... ییجا هیببرمت  خوامیدور کمرم انداخت: م دستشو
 _ کجا؟!

 ...یفهمیم می_ حاال بر
کر گفت: غزاله ف رفتیباال انداختم و فرزاد رو به غزاله که از پله ها باال م شونه

بود س*ی*ن*ه ش خس خس  دهیخواب شمیکنم فرناز سرما خورده ها... االن پ
 ...کردیم

 !؟یگفت: جد نگران غزاله
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شته بود که باز پا قهیدق هیاز پله ها باال رفت... هنوز  عایسر و اومد  نییهم نگذ
 ...ستیو با هول و وال گفت: فرناز تو اتاقش ن

 با حرص گفت: تو اتاق منه... فرزاد
سف کرد و با ت یگفت و دو مرتبه از پله ها باال رفت... فرزاد پوف یغزاله آهان و ا

االن بهش گفتم فرناز کنار  نی... خوبه همارنیخر از قبرس م رنیگفت: هنوز م
 بود... دهیمن خواب

 ها... ازت بزرگتره... یادب یب یلیاز شکمش گرفتم: تو خ یشگونین
رم رو که ازت بزرگت یاحترام من یلیصورتم آورد: مثال تو االن خ کینزد سرشو

 !؟یدارینگه م
س مینیهوا نوک ب یب و ش دیرو ب*و* شو بردیو عقب ک شو آماده  لند ... بمی: پا

 شو...
 شین کردیحال که محبت م نیمبل بلندم کرد... در ع یو از رو دیدستمو کش و

 ... بدجنس...زدیم دیش رو هم با هیو کنا
شد: فرزاد... ب یو غزاله نگران از لبه  میاتاقش رفت به تب داره  نیبب ایتخت بلند 
 پتو بوده تنش داغ شده؟! ریچون ز ای

 یشونیپ یو گردن فرنازو کنار زد و دستشو رو یشونیبه پ دهیچسب یموها فرزاد
لد ک هیکن  دارشی: نه... فکر نکنم تب داشــته باشــه... بدیو گونه هاش کشــ

 استاپ بهش بده بدتر نشه...
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ــر تکون داد و از اتاق ب غزاله ــتم و مانتوم  رونیس و ررفت... موهامو با کش بس
 شــرتییســرم انداختم و ســو ی... شــالمو رودمیکه تنم بود پوشــ یبلوز یرو

 دستم گرفتم تا اگه هوا سرد شد بپوشم... مویمشک
از  نویکه فرزاد ماشــ ینی... حمیرفت رونیو از خونه ب میکرد یغزاله خداحافظ با

 ...یبریکجا م ی: خب حداقل بگو منو داردمیپرس کردیخارج م نگیپارک
 یفهمیاونجا م میگفت: نچ... برس یدو بار باال انداخت و با بدجنس ابروهاشو

 ...گهید
س یتو صرار ها ریم خونه  هی یجلو ینگفت و وقت یچیمن ه یهم بر خالف ا
 و...ش ادهیجمله گفت: پ هیفقط  ستاد،یا یبا در خاکستر ییالیو ینقل ی
س یتو صرار ها ریم خونه  هی یجلو ینگفت و وقت یچیمن ه یهم بر خالف ا
 و...ش ادهیجمله گفت: پ هیفقط  ستاد،یا یبا در خاکستر ییالیو ینقل ی
 کجاست؟! نجایتعجب به خونه نگاه کردم: ا با

شن ادهیفرزاد جوابمو نداد... چرا که پ اما صدامو ن ش دهیشده بود و   نویبود... ما
 شدن من باز کرد... ادهیپ یدور زد و درو برا

 رو فشرد... موتیست و رشدم و فرزاد درو ب ادهیپ
 !؟یمنو کجا آورد ی... واقعا انقدر سختته که بگیترسونیمنو م ی_ فرزاد دار

 کیکوچ اطیبه کمرم منو به جلو هل داد... پا به ح یانداخت و با فشــار دیکل
 گفتم:فرزااااد.... یخونه گذاشتم و حرص

ت و قرار داش اطیح یضلع شرق یکه تو ییو منو به طرف پله ها دیکش دستمو
 کنم... ستتیسر به ن نجایبرد: آوردمت ا دیرسیبه تراس م
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به خدا ســپردم... فقط خدا م یپوف  یتو فکرش چ دونســـتیکردم و خودمو 
 ...گذرهیم

 ...دییرو باز کرد و گفت: بفرما یو سر تاسر ییکشو ِی ا شهیش - یچوب در
شدم...  با سترس وارد خونه  ش هیا شدت ب کیکوچ منین به رو ختهیه هم رو به 

ــت مبل  هیروم بود که  ــف Lدس ــ هیو  دیمانند س و  نچیا 32 کیکوچ ید یال س
 یضیب یفرش شگ هیتوش پخش و پال بودن... یرنگ یبزرگ و رنگ یکوسن ها

سف شک – دیشکل  ستر – یم  بلم یجلو زیم یافتاده بود و رو نیکف زم یخاک
صرف و بطر هی یپر بود از ظرف ها شابه و جعبه ها یبار م ست و پو تزایپ ینو

 ...الیو پفک و پف پسیتخمه و چ
 جدا شده بود... منیبه عنوان اپن، از نش کهیت هیکانتر  هیهم با  آشپزخونه

 خوردم و به خودم اومدم... یدور کمرم حلقه شد... تکون یدست
 شونه م گذاشت و آروم گفت: خوشت اومد؟! یچونه شو رو فرزاد

از  قایکردم از دور کمرم بازشون کنم: دق یدستاش گذاشتم و سع یرو دستامو
 !اد؟یخوشم ب دیبا ختهیبه هم ر یخونه  نیا ِی چ

 !؟یخونه مونو دوس ندار یعنیدستشو تنگ تر کرد:  ی حلقه
 مکث گفتم: خونمون؟! با

 من و تو... یشو به گونه م چسبوند: اوهوم... خونه مون... خونه  گونه
رو  انجی: ادمیو به طرفش چرخ دمیکش رونیخودمو از ب*غ*لش بحرکت  هی با

 !؟یدیخر
 !ه؟ی: پس مال کدمیکرد و باز پرس ینچ
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سه دنگ بق هیباال انداخت و به کانتر تک شونه سم منه...  سه دنگش به ا  هیداد: 
 ش به اسم فرناز...

 باال انداختم: خب؟! ابروهامو
 رو از بابا بخرم... گهیاون سه دنگ د ادیخوشت ب نجای_ گفتم اگه از ا
 !؟یخونه پول دار نینصف ا ی_ تو به اندازه 

ال ... اصامیبا بابا کنار م یجور هی یسرشو خاروند و گفت: نه خب.. ول پشت
 نه؟! ای یرو دوست دار نجای! فقط بگو ا؟یدار کاریچ زایچ نیتو به ا

ش یخونه زدم و به جاها یدور تو هی سرک ک ضلع غربدمیمختلفش   هی به ی... 
قرار  منیکه دو پله باال تر از نشــ یا لهیاز هر وســ ینســبتا بزرگ و خال ییرایپذ

شت م شرق دیرسیدا ضلع  شپزخونه  قایدق ،یو  ش هیاز کنار آ تا  شیراهرو بود با 
 ...شدیختم م یبهداشت سیکه به دو تا اتاق خواب و سرو نییپله به سمت پا

داشت و هر دو اتاق  یبهداشت سیسرو شونیکیزدم...  یاتاق ها هم چرخ یتو
 بودن... یخال ِی خال ییرایمثل پذ

 شدم... منیراهرو باال رفتم و باز وارد نش یپله ها از
 س؟! ختهیچرا انقدر بهم ر نجای_ ا

 ...نجایا میایاوقات آخر هفته ها با دوستام م یاومد و گفت: بعض کمینزد فرزاد
ــمهامو ــرن... خدا م ی. با دهن کجکردم.. زیر چش ــون پس  دونهیگفت: همه ش

 ...یپرسیراجع به دوستام م ینطوریبهت گفته که ا یغزاله چ
س حق سوال پر صال  شک داردم؟یبه جانب گفتم: من ا  ی! خودت به خودت 

 گردن من ننداز...
 ...ایحرص گفت: پر با
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 خوردم و پشت بهش وارد آشپزخونه شدم: دوسش دارم... لبخندمو
 : هان؟!دیاز پشت سر به گوشم رس جشیگ یصدا

شنه  یرو سش دارم... نقلگمی: خونه رو مدمیپا به طرفش چرخ یپا  و ی... دو
 ...رمایطاقت نم یاپارتمان یخونه  یبهتر... من تو گهیداره د اطمیقشنگه... ح

 !؟یبه پهلوهام چسبوند و گفت: منو چ دستاشو
 کردم و چشمهامو بستم... یپوف

شارک با ست ف شو تو یف د س صورتم فوت کرد : منو  یبه پهلوهام آورد و نف
ت دوســ شینیبیاوله که م یخونه که تازه دفعه  نیا ی! منم به اندازه ا؟یپر یچ

 !؟یدار
شار با ست ف شو تو یکف د س صورتم فوت کرد : منو  یبه پهلوهام آورد و نف
ت دوســ شینیبیاوله که م یخونه که تازه دفعه  نیا ی! منم به اندازه ا؟یپر یچ

 !؟یدار
 ها... هیا یخــــداااا... عجب بدبخت یخدا... ا یا

! بگو تا من همونو بهت ؟یبشــنو یدوســـت دار یچ قایگفتم: االن دق کالفه
ــت ندارم، ناراحت م ــیبگم... اگه بگم دوس ــت دارم، پس یش ... اگه بگم دوس

 یکه الک دمیمن فهم ،یدوســم دار یبهم فت ادتهیفالن روز  یگیم یایفردا م
 کنم آخه؟! کاری... من با تو چیگفت
 چته؟! قایکردم: االن دق یسکوت به صورتم زل زده بود... پوف یتو

 ...یچیباز شد: ه ششین
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منو برســون  میبر ایچال گونه ش فشــار دادم: پس ب یاشــاره مو تو انگشــت
 خونمون...

 گفت: خونه تون؟! مات
دستم به شونه هاش از حصار دستاش خارج شدم گفتم و با فشار کف  یاوهوم

شــونه م  یمبل برداشــتم و رو یاز رو فمویرفتم... ک رونیو از آشــپزخونه ب
 انداختم...

 ن؟!خونه تو یبر یخوایواقعا م یعنیگفت:  یتیاومد و با نارضا المیدن فرزاد
 باال انداختم: َنـَرم؟! ابروهامو

 _ نـــه...
 _ نه؟!

 _ آره...
 خونمون نرم؟!_ 

 !؟یمن بمون شیشب پ هی شهیم ی_ نه خب... مگه چ
 ... بسه...گهی_ از صب  ور دلتم د

 !؟یشیگفت: انقدر زود از دستم خسته م آهسته
که من  یوو نه... کال هر حرف ی... دیکنیم م وونهید یخدا... فرزاد دار ی_ وا

 نه؟! ،یبهم بنداز یزیچ هی دیبا زنمیم
 ما بمون... یامشب خونه  یگی_ اگه راست م

شــونه م برگردوندم و به  یســاعدم افتاده بود، رو یکه رو فمویحرص بند ک با
خونه مو ن... تو هم هر  رمی... امشــبم مگمیطرف در رفتم: نه من راســـت نم

 بکن... به درک... خوادیکه دلت م یفکر
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صدا اطویکردم و در ح یهارو با دو ط پله شت  یقدم ها یباز کردم...  فرزادو پ
ستگدمیشنیسرم م ش ی رهی... د ش نویدر ما  کیتبه الس یو لگد دمیبا حرص ک

 چرا قفل بود؟! یلعنت نیزدم... ا
 کاریچ نیکن... به ماشــ یســر خودم خال ایرو ب یکه از من دار ی_ حرصــ

 !؟یدار
ضربه آروم یب شم  ش ریبه تا یحرف با نوک کف  زدم و منتظر موندم تا درو نیما

 شدم... نیسوار ماش عیفشرد و سر موتوی.. رباز کنه.
 نیو خودش هم سوار شد... ا دیکش ینگام کرد و بعد پوف رهیخ رهیخ هیثان چند
ــدیبود که در طول روز دعوامون م یبار نیدوم ــ ش  ریو هر دو دفعه ش هم تقص

 فرزاد بود...
 !ا؟ی_ پر

 _ حرف نزن...
 ...ــیبب ای_ پر

 نزن...: گفتم حرف دمیکش غیج
... ایگفت: پر یکنترل شده ا یرد شد و با صدا یریسرعت گ یحرص از رو با

هم درست...  نایا ،ی... قابل احترامیزیدرست... دوِست دارم... برام عز یزنم
 ...یکن یاحترام یبهم ب ای یبزن غیسر من ج یالک یحق ندار یول

گرد کردم و بلند گفتم : مثل تو باشــم خوبه؟! چپ و راســت بهت  چشــمهامو
به ســر ببرم چ کهیت با پن ندازم؟!  لک ب  یورنجیخودت... ا نیع قای! دق؟یمت

 !؟یدوست دار
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 ...ــــآاای_ پر
 !گم؟ی! مگه دروغ م؟یچ ای! پر؟ی_ هان چ

کلمه  هی! فقط ؟یبرام جبهه گرفت ینطوریگفتم که ا یبه تو چ قای_ من االن دق
راه  ییبلبشــو نیهمچ هیما بمون... واقعا انقدر ســخته که  یگفتم شــب خونه 

 !؟یانداخت
ه ... نیزنیکلمه حرف م هیزدم و آروم گفتم: آره خب... تو که فقط  یپوزخند

 لیتحل هیخودم تجز شیکلمه حرف تو رو پ هیدارم، همون  یکه من خودآزار
 که بتونم دعوا راه بندازم... مرض دارم... کنمیم

 بشر... نیاز دست ا ای_ خدا
 جهان از دستش راحت بشن... هی رهیبشر بم نی_ دعا کن ا

 آرزو دارم... یبابا... من هنوز کل ی_ ا
 ...رمیمیمنم م یریوار گفت: تو بم زمزمه

 نگفتم... یزیزدم و چ یپوزخند
در خونمون متوقف شد... خدافظ  یشد... جلو یسکوت ط یتو ریمس ی هیبق
 ...ستایدقه وا هیگفتم و درو باز کردم... آرنجمو گرفت :  یلب ریز

 : بله؟!دمیهم فشردم و به سمتش چرخ یمحکم رو چشمهامو
 !؟یبر یخوای_ واقعا م

 کردم... یپوف
 _ باز ناراحتت کردم؟!

 ...یلیگفتم: آره... خ ُرک
 ...خوامی_ معذرت م
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 _ معذرت نخواه... اخالقتو درست کن...
 _ باشه...

 !ا؟یو باز گفت: پر دمیآرنجمو ول کرد... به طرف در چرخ و
 !ه؟یچ گهی_ د

 !؟یدینم ی_ ب*و*س خدافظ
 _ نه...

 _ لطفـــا...
ه و از پشت به س*ی*ن* دینشون بدم، بازومو کش یعکس العمل نکهیقبل از ا و

 ش خوردم...
 ...رونیب ادیاالن بابات از خونه ب_ فکر کن 

صله ندارم... ولم کن  دمیآرنج به س*ی*ن*ه ش کوب با ستم: حو ش ست ن و را
 برم...

 !؟ی_ چرا حوصله ندار
 _ از دست تو...

 کنم حوصله ت برگرده؟! کاری_ چ
 _ بذار برم...
 _ باشه برو...

 دایپ فمیاز ک دویشدم... به زحمت کل ادهیپ نیکردم و از ماش یخداحافظ دوباره
 قفل انداختم... یکردم و تو

 !ا؟یآروم گفت: پر فرزاد
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 به سمتش برگردوندم... سرمو
 صدا لب زد: دوِست دارم... یب

بســتن در  یخونه گذاشــتم... برا اطیتکون دادم و پا به ح نیبه طرف ســرمو
 ...کردیفرمون گذاشته بود و همچنان نگام م ی... فرزاد چونه شو رودمیچرخ

 ...گهیتو هوا تکون دادم و آروم گفتم: برو د دستمو
 ...رمی_ باشه... تو برو داخل... من م

به  شــدیکه داشــت بســته م یدر یبســتن به جلو هل دادم... از ال یبرا درو
ستم رو ست...  یلبخندش نگاه کردم... د ش ست ن شد... فرزاد را شک  در خ

 نگاه کرد و با دست موهاشو مرتب کرد... نهیآ یتو
 باز کردم... استارت زد... درو
 یخوابوندن ترمز دســت یکه دســتش برا دمیدســتم فشــردم... د یتو فمویک بند

 رفت... نییپا
سرم کوب پا شت  شد... درو پ شتم... فرزاد متوجهم  رف و به ط دمیبه کوچه گذا

 دنبال کرد... رفتم... فرزاد با نگاه حرکاتمو نیماش
 سمت شاگردو باز کردم و سوار شدم... در

 !ا؟ی_ پر
 رو بستم و به رو به رو زل زدم: برو... کمربندم

 _ برم؟! کجا برم؟!
 ! خونه تون...؟یدونیگفتم: واقعا نم تیکردم و با جد نگاش

شق تینگام کرد... در نها رهیخ رهیخ کس،یف هیثان ده ند و شو خارو قهیهم کنار 
 گفت: ها؟! جیگ
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 مونیو دســتمو به کمربندم بردم: نکنه پشــ دمیخند جشیو و جیگ ی افهیق به
 خونه تون؟! امیمن ب یخوایهان؟! نم یشد

 !؟ی... تو مطمئنی_ چرا... ول
 ... خب پس خدافظ...یستیتو مطمئن ن نکهی_ من آره... اما مثل ا

 ...شدمیآغوشش فشرده م ونیبعد... م یا هیگرفت و ثان مچمو
 یو زمزمه کرد: کوچولو دیزده بود ب*و*ســ رونیگردنمو که از شــال ب یبرهنگ

 من... یدوست داشتن
گفت:  غیبه ســمتم هجوم آورد و با ج دایوارد خونه شـــدم، آ نکهیمحض ا به
 ...دمیخر ایچ نیبب ای... باااایپر

 سالم... کیباال دادم و گفتم: عل ابروهامو
ش هیتوجه به کنا یب دایآ ستمو ک ش دیم د سرم ک شالمو از   دمیو با خودش برد... 

خان با تعجب جوابمو داد... از نگاهش خجالت  نیو بلند ســالم کردم... فرز
گاهمو دزد دمیکشــ که دمیو ن با فرزاد برگردم  نداشـــت من  ظار  ما انت ... حت

 ...کردینگام م یاونطور
 ...دیپد دیداول... ن میبذار برس دایاز پشت سرم بلند گفت: آ فرزاد

ــبز کاهو راهنیتوجه به فرزاد، پ یب دایآ ــاک کاغذ ییس  یگرن ییطال یرو از س
 یکیته ... البدمیخر یپاتخت یبرا نویصورتم گرفت: قشنگه؟! ا یدر آورد و جلو

با پودمیهم خر گهید کدوم  حاال ســر هر  همونو  میدیبه توافق رســ انی... 
 ...پوشمیم

 لب گفت: کجا گذاشتمش؟! ریشد و ز خم
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ــورت یدکلته  راهنیپ هی و ــنو از ب یص ... ناهاشیآورد: ا رونیب داشیخر نیروش
 قشنگه؟!

کفشا  نینشونم داد: ا دیسف یجفت صندل بند هی دایلبخند سر تکون دادم و آ با
ن راه برم بتونم باهاشو ستمی... اما مطمئن نادیرو هم گرفتم که به جفت لباسام ب

 نه... ای
له بذار پر دایاومد و گفت: آ رونیاز آشــپزخونه ب وهیبا ظرف م غزا قل   ایحدا

 لباساشو عوض کنه...
 .بودم نگاه کرد.. ستادهیا منیوسط نش فیبه من که بالتکل یبا لبخند و

شت و منو به طرف پله ها هدا فرزاد شت کمرم گذا شو پ ست  کرد: آره... تا تید
نداز یزیچ نیکن... بب لکسیخرده ر هیاون موقع تو  جا ن نشــون  یبرا یرو 

 دادن...
 گهیو از پله ها باال رفتم... مانتومو در آوردم و به ســالن برگشــتم... د دمیخند

شت از خودم به هم م صب  همخوردیحالم دا شلوار ج نی... از  تنم  نیبلوز و 
 بود...

 !؟یدی: خونه رو ددیخان پرس نینشستم و فرز یمبل یرو
 ...دمیخان رد و بدل کردم و گفتم: بله د نیفرزاد و فرز نیب یجبمتع نگاه

 _ خوب بود؟! خوشت اومد؟!
 و خوشگل بود... یتکون دادم: آره... نقل سر
 داد... ونیزد و نگاهشو به تلوز یخان لبخند مهربون نیفرز

 انیوپ نمیب*غ*لم انداخت و با دهن پر از پرتقال گفت: ا یرو تو یلونینا دایآ
 ...یمعرفتت کنن... گالب یتو گرفت... گفت بهت بگم خاک تو سر ب یبرا
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 گفت؟؟!! نویا انیگرد کردم: پو چشمهامو
حاال دق یب فاوت جواب داد:  فت... ول نیا قایت له رو نگ مفهوم حرفش  یجم

 ...یداداشتو فراموش کرد گهیگرمه د ایبود... گفت سرت به بعض نیهم
ــیا ود که کوتاه توش ب یدکلته  هیانداختم...  لونیل نابه داخ یگفتم و نگاه یش

ــک یباال تنه  ــت... با  یو دامن نارنج یمش ــت میکت ن هیداش وتاه ک نیتنه و آس
رو دوســت دارم... عکس  ی... چقدر من نارنجیســاتن به همون رنگ... آخ

 و زرد تنمه... یهمه ش لباس نارنج میبچگ یها
ــتن عمه پور با ــام خورد یبرگش ــا از گردش، ش ــوهرش و مهس ... حرف میو ش

خان  نیفرز ی... راجع به گردش فردا که قرار بود به باغ پدرمیدید لمی... فمیزد
سرخ  ی... با مامان تماس گرفتم و با کلمیصحبت کرد م،یکرج بود بر یکه تو
 هیفردا  گردش یکردم که برا دیو تاک رمیشدن بهش گفتم شب خونه نم دیو سف

 ...ارهیتو و شلوار آزاد و راحت برام بمان
خواب به اتاقش رفت... اوووف... قسمت سخت ماجرا...  یهرکس برا تاینها و

رزاد ف نیماشــ یشــدم و تو مونیاز رفتن به خونه پشــ ییهوی یوقت دونمیمن نم
 قسمت ماجرا فکر نکردم؟! نینشستم، خر مغزمو گاز زده بود که به ا

ک شــلوار هیرو هم با  نشیدر آورد و شــلوار ج راهنشــویاســترس به فرزاد که پ با
ــک ــکردمیمارک پوما عوض کرد نگاه م یمش ــو از دوطرف کش ــتاش و  دی... دس

 گردنشو به چپ و راست تکون داد: امروز کال نماز نخوندم...
 : خب االن بخون...تندگفتم
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شدم... هفده رکعت نماز اونقدر یدواریبا ام و شیطول م یمنتظر جوابش   دیک
 ...مدیخوابیم دایآ شیپ رفتمیکنم... اصال م دایراه چاره پ هیکه من بتونم 

نه د دیکشــ یا ازهیخم با هم ادی... االن خوابم مگهیو گفت:  ... فردا همه رو 
 ...خونمیم
و از مثل  دمیکشــ یخفه ا غیتخت پرت کرد... ج یحرکت خودشــو رو هیبا  و

 ...دمیفنر از جا پر
 شد؟! یشد: چ زیخ میبا ترس ن فرزاد

 ...یچیفرستادم و گفتم: ه نییدهنمو به زور از گلوم پا آب
گذاشــته بود چنگ زدم و به  یپاتخت یبرام رو دایرو که آ ییها یلباس راحت و

 اتاق پناه بردم... یبهداشت سیسرو
 خودت رحم کن... ایخدا

،  یشــرتیت هیآخه؟! بابا  هیچ نایرو لعنت کردم... ا دایو آ دمیرو پوشــ لباســها
 ...یزیچ ،یشلوار

ستبن حلقه ا نیاالن با ا من س یآ شلوارک خر  یفرزاد یبرم جلو یچطور یو 
 که نخورده م*س*ته؟!

سم شو یالله ب ست شت به من رو ییگفتم و در د تخت  یرو باز کردم... فرزاد پ
 سر و صدا درو بستم... یو ب دمیبود... چرخ دهیخواب

 ...ادی_ چه بهت م
س*ی*ن*ه م گذاشــتم... چتد تا نفس  یقفســه  یگفتم و دســتمو رو ینیه

 ... و بعد به طرف برگشتم...ــــقیعم
 ...کردیبود و با خنده منو نگاه م دهیشکم خوب به
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 !!ه؟؟ی: چدمیتوپ یعصب
 ... و خنده ش شدت گرفت...یفرناز شد هیو گفت: شب دیخند

 ...دمیاز ترس به سقف چسب ،یغیج یجوابشو بدم که با صدا اومدم
 زد؟! غیبود ج ی_ ک

 ایبالش فرو کرد و خواب آلودگفت: احتماال مهســا...  یصــورتشــو تو فرزاد
 ...دایآ دمیشا
 نگام کنه گفت: کجا؟! نکهیطرف در اتاق رفتم و فرزاد بدون ا به

 !زنه؟یم غیچرا ج نمی_ برم بب
هفته بســاط هر شــبشــون  هی نیا یبابا... تو خوادیکج کرد و گفت: نم ســرشــو

 ...شهیجاشون نم یتخت به اون بزرگ ی... دو تا استخون رونهیهم
 افتاده باشه... یاتفاق دیم مچاله شد و گفتم: خب شا افهیق

... کجا هشـــیهم افتاده باشـــه به ما مربوط نم یبخواب بابا... اتفاق ریبگ ای_ ب
 خوشگلت؟! پیت نیبا ا یبر یخوایم

 قینفس عم هیدلم ناله کردم و با بســم الله بســم الله به طرفش رفتم...  یتو
سرم  یلحاف رو رو عایو سر دمیتخت خز یو بعد چهار دست و پا رو دمیکش
 ...دمیکش

ــیوا ـــ ـــ  نییلحاف رو به کم پا ی... گوشه شمیدارم خفه م کردمی... حس میـ
 تنم کنار زد... یآوردم که فرزا کال اونو از رو

 !؟یکنیم کاریگفتم: چ غیج با
 ...ریاون ز یشی! خب خفه م؟یزنیم غی... چرا جـــسیگرد کرد: ه چشمهاشو
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 رو ب*غ*ل کردم: نه... هوا سرده... لحاف
 !ه؟یچ ایادا باز نیبخواب مثل آدم... ا ریکرد: بچه بگ یپوف فرزاد

 ...خورمتیبا طعنه اضافه کرد: نترس نم و
 بست و منم لحاف رو کنار گذاشتم و پشت بهش غلت زدم... چشمهاشو

... دیکه دســتاشــو از دو طرف پهلوهام رد کرد و منو عقب کشــ دینکشــ یطول
 به بدنم دادم... یکردم و تکون ینچ

گفت: انقدر وول  یجد یلیمن انداخت و خ یدو تا پا یپاش رو رو هی فرزاد
 ...مینخور بچه جان بذار ما هم بخواب

 ...شمی... ولم کن دارم له میگفتم: بچه خودت یحرص
 _ خب انقدر وول نخور بزرگ جان...

 !؟یدیهم فشار دادم و باز تکون خوردم: قسمت دوم حرفمو نشن یرو دندونامو
سته گفت: نه... مگه چ شویشونیپ سبوند و آه شت کتفم چ هم  یا گهید زیبه پ

 !؟یگفت
سرم کوب با شت  صدادمیحرص آنرنجم رو جلو بردم و بعد به پ اد داد فرز ی... 

شت... چند ثان ستاش رو هم از دو طرف بدنم بردا شد د ش هیبلند  تا  دیطول ک
با با ترس چرخ کاریچ دیبفهمم  گاهم رو دمیکنم...   یکه از ال یخون یو ن

 ثابت موند... کردیانگشتاش چکه م
 شــد؟! یزده گفتم: چــ بهت

ز ... به زور دســتشــو انمیتا صــورتشــو ببب دمیبا دو دســت مچ دســتشــو کشــ و
ش شدیصورتش جدا کردم و با بغض تکرار کردم: ببخ دا فکر ... به خدی... ببخ

 بخوره به دماغت... فرزاد... کردمینم
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ا اشکال خب باب لهی... خسیگفت: ه یو تو دماغ دیکش شینیب ریدستشو ز کف
 تو اتاق... یکشونینداره... داد نزن االن همه رو م

شو یاز رو اطیبا احت و ست شد... مثل فرفره دنبالش رفتم و در د  ییتخت بلند 
 رو براش کردم...

رو  داد و سرش هیتک ییآب رو باز کرد... دستاشو به دو طرف سنگ روشو ریش
 رهیخ تنرفیم نییو پا شدنیم یقاط که با آب یخون یگرفت... به قطره ها نییپا

 باباتو صدا بزنم... یخوای! ... ماد؟یشدم و با استرس گفتم: چرا بند نم
شم نگام کرد: آره... ب یاز گوشه  رهیسرشو باال بگ نکهیا یزد و ب یلبخند رو چ

 خوردم... ریهمه رو خبر کن اصال... نه که ت
 د د د... ـــدیو با هق هق گفتم: تو رو خدا ببخش دیترک بغضم

س هی شو از  ست ش یجدا کرد و رو نکید  ین یکنیم هی! گرا؟ی: ِا ِا... پردیبازوم ک
 کوچولو؟! ین

 ...ادی... بند بعی... خونش... هعی_ انقدر حرف نزن... ه
 ...ادی... ن عی... خونش بند... هعی... هزنمی_ انقدر حرف م

 ...گفتم: فرزاد یخفه ا غیمشت کردم و با ج دستامو
ـان... وقت رونیب ییبار صورتشو شست و از دستشو چند ـ ـ  حرص یاومد: ج

 ...یشیچه با مزه م یخوریم
تخت نشست... با عجله چند تا  یخاموش کردم و دستشو گرفتم... رو چراغو

 یســیو به دســتش دادم... خ دمیکشــ رونیب یپاتخت یرو یدســتمال از جعبه 
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ــرمه ا ــطل س ــتمال ها رو داخل س ــورتش رو گرفت و دس کنار  یکوچولو یص
 تخت انداخت...

 !؟ی_ االن خوب
نفس کشــم... دارم خفه  تونمیداد و گفت: نه... نم رونیاز دهنش ب نفســشــو

 !!؟؟یکرد کاریبا من چ ایپر ی... واشمیم
موم ح یلک شده رو تو یگفتم و روبالش یلب ری... کوفت زدیغش غش خند و

 انداختم...
 بردار... یکمد رو بالش یو گفت: از تو دیتخت دراز کش یرو فرزاد

 خنده... ریهوا زد ز یب و
 !؟یخندیم یکمدو باز کردم و با تعجب گفتم: به چ در

شد خنده شد و بر دیش  ش یگفت: حاال هر ک دهیتر  فکر  نهیرو بب یاون رو بال
 چه خبر بوده... نجایامشب ا کنهیم

ــرفه افتاد... ب دمیگز لبمو ــد و به س ــدت خنده به پهلو ش  تیبتر یو فرزاد از ش
 ...گهی! تازه من که دشه؟یبالش آخه؟! مگه م یمنحرف... رو

ــط دو تا کتفش کوب یآه ــدم و به طرف تخت رفتم... با حرص به وس : دمیکش
 ...گهیدرررد... بسه د

قطع شــده بود...  ینناگها یلیو کنارش افتادم... خنده ش خ دیکشــ دســتمو
 الق؟!بد اخ یو گفت: تو نگران شدنم بلد دیپلکم کش ریانگشت اشاره شو ز

ــو رو اخم ــتش ــر داد: ا یکردم و انگش ــکام س ــکا رو به خاطر من  نیرد اش اش
 !؟یختیر

 ...ختمیو گفتم: نه واسه ننه م ر دمیبالش باال کش یتا رو خودمو
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ــت  زیخ میآرنجش ن یزد و رو یلبخند ــتمو باال بردم و با دو انگش ــد... دس ش
 !کنه؟یدادم: درد م یرو فشار آروم شینیشست و اشاره دو طرف ب

 داد: نه... یتکون سرشو
شو رو و ست شت... ب ید شو  یشکمم گذا ضالت شکمم رو دادم تو و ع اراده 

 منقبض کردم...
 !ـــه؟یزد و گفت: چ یخند تک
 ...ری... شب بخیچیکردم: ه یپوف

شو برا یتند و سبوند و زمز هیچند ثان یچشمهامو بستم... لبا مه به بناگوشم چ
 ...ین ین ریکرد: شب بخ

 دستش گذاشتم... یبسته لبخند زدم و دستمو رو چشم
 ...دمیشکمم از خواب پر یرو یحس حرکت جسم با

 !؟یشد داریکنار گوشم گفت: ب ییخوردم و صدا یتکون
 : نه...دمیچیو لحاف رو دورم پ دمیغل

 !؟یدیجواب منو م یبه گوشم خورد: پس چطور یگرم نفس
 خواب... یرو خاروندم و زمزمه کردم: تو مینیب نوک
ت ... بلند شو دسایگردنم برد و گفت: همه معطل توئن ها پر ریدستشو ز فرزاد

 هم االن اومدن... نای... مامانت امیحرکت کن میخوایو صورتتو بشور م
 زدم: مگه ساعت چنده؟! کردم و غر ینچ

 ...زمیهامو از صورتم کنار زد: پنجه عز یچتر
 حد ممکن باز کزدم: چـــنــــد؟؟؟!!! نیتا آخر چشمهامو
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 و با انگشت مژه هامو لمس کرد: پنج صبحه... دیخند
 لحاف مچاله شدم... ریکردم و باز چشمهامو بستم و ز یشیچ

 ها... دارنیب شیساعت پ کی... همه از گهیبلند شو د ای_ پر
 شدن؟! داریزود ب نقدری_ خو مگه مرض دارن ا

 یحرکت بلندم کرد... عصب هیشونه هام لغزوند و با  ریدستشو از گردنم ز فرزاد
گونه ها و کنار دهنم کنار زدم: چرا  یسر جام نشستم و موهامو از رو چیو پتو پ

 فرزاد؟! یکنیم تیاذ
 رید شـــبید دمیمه منتظر توئن... تازه من چون د... هکنمینم تی_ به خدا اذ

 کنم... دارتیگذاشتم دم رفتن ب ،یدیخواب
 هگیکم د هیچونه م محکم کردم و با التماس گفتم:  ریلحاف رو ز یها گوشــه

 ...شهیبخوابــــم... به خدا چشمهام اصال باز نم
ــر ــو جاده  یا هیض ــو تنبل... پاش به کمرم زد و لحاف رو از دورم باز کرد: پاش

 ...میصبحانه اونجا باش یکه برا میحرکت کن یجور هی میخوای... مشهیشلوغ م
نگاش کردم و فرزاد دستشو جلو آورد و موهامو جمع کرد و پشت  تیمظلوم با

حموم  یریم ایموهات همه ش تو دهن من بودا... پر نیا شبی: دختیکمرم ر
 !؟یتا موهاتو بشور کشهیچقدر طول م

به  خودمو هامو رو یبه ل پا ندم و  خت کشــو با نیزم یت برم  دیگذاشــتم: 
م بر خوادیدلم م یفکر کنم... وا قهی... پنج دقدونمیکوتاهشــون کنم... چه م

 ...رمیدوش بگ
 ریش بگدو هیتخت بلندم کرد: خوبه اتفاقا... برو  یو از رو دیدستمو کش فرزاد

 ... مامانت برات لباس آورده..یشیسرحال م
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و  یآب نیو گشاد بود و شلوار ج دیسف ینخ یمانتو هیاشاره کرد...  یبه پاتخت و
 بنفش... یقیقا قهیشرت  یت
ب*غ*لم زدم و به حموم رفتم.. طبق معمول آب گرم و ســرد  ریشــرت رو ز یت

 ندارم... ریافتاد لباس ز ادمیرو تا آخر باز کردم که 
 !؟یبردم: فرزاد هنوز تو اتاق رونیدر ب یکردم و سرمو از ال یپوف
 شده؟! یجلوم ظاهر شد: چ دینکش هیثان به

 !؟ینزیرو صدا م دایدقه آ هیاشاره مو به دندون گرفتم و آهسته گفتم:  انگشت
... حوله ارهیبرات ب گمی! م؟یخوایم کیگفت: لباس کوچ طونیزد و ش یلبخند

 هست... ییکمد کنار روشو یتو زمیتم ی
ثل برق از جلو و هام غ یم به هم کوب بیچشــم ... دمیشـــد... درو محکم 

 ...تیترب ی *و*ض*ی ب
که فرزاد گفته بود  یرو از کمد یدیســف یدوش گرفتم و حوله  یا قهیدق ده

 یبردم و وقت رونیدر ب یســرمو از ال یواشــی... دمیچیآوردم و دورم پ رونیب
هم  درو نانیاطم یاومدم و برا رونیکامل ب ست،یاتاق ن یمطمئن شدم فرزاد تو
 از پشت قفل کردم...

ـــت مشــک هی ندم و  یرو زینو و تم ییطال یس مارکش رو ک خت بود...  ت
 نیا یرو برا یشبیشرتم رو هم تنم کردم و همون شلوارک د ی... تدمشونیپوش

... چهار_پنج ســـاعت که دمیپوشــ رفتنم زمان بود نییکه تا پا یا قهیچند دق
 پام نبوده... شتریب
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موهامو خشــک کردم و  شــدیکه م یینکردم و با حوله تا جا دایپ ســشــوارو
 بستمشون... پسینمناک با کل یهمونجور

شت در شد و فرزاد از پ نییدر باال و پا ی رهیکه دستگ دمیپوشیرو م نمیج شلوار
 !؟یکرد! درو چرا قفل ؟ی! تو اتاقا؟یگفت: پر

 ....ستایدقه وا هیگفتم:  تند
 شلوارمو بستم و قفل درو باز کردم... یو دگمه  پیز و

 !؟ی_ آماده ا
ــا یا آره ــلوار و لباس ــاک یتو مویقبل یگفتم و مانتو ش  که مامان برام توش یس

ــتم  ــاک رو هم دس ــتم و س ــالم رو برداش لباس آورده بود چپوندم... مانتو و ش
 گرفتم...

 !؟یبریکجا م گهید نوی: ادیبه ساک انداخت و پرس یهنگا فرزاد
 برم خونمون... خوامیاز باغ م گهی: ددمیصورتش توپ تو

 گفتم... یزیباال انداخت: خب برو... مگه من چ ابروهاشو
ار بلند کاله د نیشرت آست یو ت یمشک یبه طرف دراور رفت و شلوار ورزش و

 آورد... رونیب یرنگ دیسف
شو در آورد... َاه هیشرتش رو عوض کرد و با  یت شلوار گفتم و رومو  یحرکت 

 نبود... شیحال ایم ایبشر ح نیبرگردوندم... ا
شو در آورد... َاه هیشرتش رو عوض کرد و با  یت شلوار گفتم و رومو  یحرکت 

 نبود... شیحال ایم ایبشر ح نیبرگردوندم... ا
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ش ی هیکه توش ته ما ییصدا با شخنده دا ش دمیت گفت: پو ... به دمیبابا... پو
تا صب  با چادر مقنعه و روبند تو ب*غ*ل  شبیانگار د رهیگینگاهشو م یجور

 ...دهیمن خواب
 ...دمی: من تو ب*غ*ل تو نخوابدمیطرفش چرخ به

 !؟یباال انداخت: مطمئن ابروهاشو
 سرمو تکون دادم: اوهوم... مطمئن

 مدرک دارما... ای_ پر
 ...نمیمدرکتو بب_ رو کن 

 ... از االن گفته باشم...رمیگی_ ثابت بشه گازت م
 پوزخند گفتم: باشه... با

لبخند  هیبرداشت... با  یپاتخت یرو از رو شیبه طرف تخت رفت و گوش فرزاد
 ...خوردمیهم تکون نم لونیاپس کی... من تو خواب کردمینگاش م یور هی

 ...دیخنده به چونه ش دست کشدوخت و با  شیگوش یبه صفحه  نگاهشو
 شد پس؟! یرفتم و گفتم: چ جلو

گازتو  ایصــورتم گرفت و با خباثت گفت: زود ب یرو جلو شیگوشــ ی صــفحه
 بده برو...

صفحه  با سرشو  یزل زدم... مطمئنا دختر یگوش یدهن باز به  که با دهن باز 
دهنش بود من  یموهاش تو یفرزاد گذاشــته بود و دنباله  یس*ی*ن*ه  یرو

 نبودم...
 :  *و*ض*ی... پاکش کن... زوود...دمیکوب نیراستمو به زم یپا غیج با
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ش ش یگو ُسر داد: نه د بیج یو تو دیرو عقب ک ... مدرک جرمو گهیشلوارش 
پاک نم ثل دختراکننیکه  حاال م بده و بر مهیجر ایخوب ب ی...   ریکه د میتو 

 شد...
 باش... الیخ نیحرص گفتم: هـــه... به هم با
به طرف در اتاق قدم برداشتم که از پشت سر مچ دستمو گرفت و پشت کمرم  و
ندیپ ســر قولت  دیبا یگوشــم پچ پچ کرد: قول داد ریگفتم و ز ی... آخچو

 ... من از نارو زدن متنفرم...یستیبا
 غیگلوم گرفت... از ته دل ج ریاز ز یبه خودم بجنبم گاز محکم نکهیقبل از ا و

 زدم و فرزاد با خنده رهام کرد...
شتمو شونه ش کوب یاپیچند بار پ م سرد گفت: دمیبه س*ی*ن*ه و   و اون خون
 ... خودتو خسته نکن...شهینم میزیجون چ یب یمشتا نیمن از ا

ــمن... درباره  در خودت به  یکه زد یغیعلت ج یاتاقو باز کرد و گفت: در ض
 ه...بد  ینشستن توض نییکه پا یئتیاون ه

ــو دو بار باال انداخت و تو پ و ــد... نامرد ب چیبا خباثت ابروهاش  یراهرو گم ش
 شرف... یوجدان... ب

 نییدادم مانتوم رو قبل از پا  یبه گردنم انداختم و ترج یاتاق نگاه ی نهیآ یتو
 به باد نرفته... نیاز ا شتریرفتن بپوشم تا شرافتم ب

سالم بلندنییرفتم پا قینفس عم هیسرم انداختم و با  یرو هم رو شالم  ی... 
مان ب*غ*لم کرد و آروم  ما جب  مال تع مان رفتم... در ک ما به طرف  دادم و 

 ...یاز ما نکن یادیبار  هیگفت: 
 شب نبودما... هیحاال  یگفتم: مامان لوس
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سرد سایبه طرف پر و سالم  شد... با تعجب به مامان  یرفتم که  داد و ازم دور 
 چشه؟! نینگاه کردم: ا

 مدت محلت ندن... هیقرار گذاشتن  انی_ با پو
 گفتم: به درک... یحرص

شپزخونه رفتم... ا دمیکوبیم نیپاهامو محکم به زم کهیدرحال و  هی انیوپ نیبه آ
ــر م دایهفته با آ هیهفته  ــ نهیبیما رو نم کنهیس ... حاال هگیبهش نم یزیچ یکس

 ...رنیگیم افهیمن ق یهمه برا نجایا
 !؟یخوایغزاله جون کمک نم_ 

 ... اگهریآب رو بســت: به... خانوم خواب آلو... صــب  بخ ریزد و شــ یلبخند
 ...نایاز ماش یکی یبذار تو اطیسبدو ببر تو ح نیا ستین یزحمت

 اپن بود اشاره کرد... یکه رو یرنگ یبه سبد در دار آب و
شد یلیم یب با شون تا ح نیسنگ دایسبد رو که  شون ک شتم و ک  اطیبود بردا

 بردم...
اون  من تا یرو بد ینیســبد ســنگ نیهمچ هی دیزدم... تو با یتعارف هیمن  حاال

 ببرم؟؟؟!!! ایسر دن
ــیوا ـــ ... وگرنه چه اوردایزدنم به روم ن غیاز ج یزیچ ی... خدا رو شکر کسیـ

 بهشون؟؟!! دادمیم یجواب
ــیوا ـــ ... وگرنه چه اوردایزدنم به روم ن غیز جا یزیچ ی... خدا رو شکر کسیـ

 بهشون؟؟!! دادمیم یجواب
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ــبدو از  رفتمیم نییوار از پله ها پا مورچه ــوند و س ــو به من رس که فرزاد خودش
به اثر  یکه شـــالم رو کنار زد و نگاه کردمیدســتم گرفت... با اخم نگاش م

و فرزاد با خنده پچ پچ کرد:  دمیدســتش کوب یانداخت... محکم رو شیهنر
بالشــایپر گمیم که  ییفکرا چه نهیو گردن کبود تو رو بب ی... هر کس اون رو 
 ... آش نخورده و دهن سوخته...کنهیخودش نم شیپ

 نینار ماشبابا ک نیرفتم... ماش نییپا موندهیباق یبهش زدم و از دو تا پله  یا تنه
 فرزاد پارک شده بود...

بلند سالم کردم... بابا با محبت جوابمو داد و  یرفتم و با صدابه طرفش  عیسر
 بهش نگفتم... یزیخب چ یکه شالمو کج کرد... ول دیبه سرم کش یدست

 معرفت؟! یکنارم اومد و دستشو پشت کمرم گذاشت: احوال خواهر ب انیپو
 یرنطوی! چرا اه؟یســر تکون داد و گفت: چ یتعجب نگاش کردم... پرســشــ با

ــو باد؟ینم ادتیمنو  ایرفته، هان؟! پر ادتی! نکنه منو ؟یکنینگاه م ــتش گو ! راس
 من طاقتشو دارم...

ه ک گفتیم ی... پس مامان چختمیلبخند زدم و موهاشــو به هم ر شیلودگ به
شه ر انیو پو سایپر  یی! البته احتمالش بود... اما خب از اونجاختن؟یبا هم نق

 هیعل سایکه با پر ییها سهیدس یبود، همه  یدر حد ماه میداداش یکه حافظه 
 رفته... ادشی دنیمن چ

 عی... سرمیشد ریجاگ نایماش یتو یاومدن خانوما از ساختمون، همگ رونیب با
ش شدم و به در تک نیسوار ما ش هیبابا  صندوق ما س نشویدادم... فرزاد در  ت و ب

 ...گهیبلند گفت: من د
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شو زد  هی سر جاش موند... مامان رد نگاه لحظه نگاهش به من افتاد و مبهوت 
 برو با شوهرت... ای! ب؟یی... تو چرا اونجاایو تند گفت: وا... پر

لوس و بچه ننه لبامو جلو دادم و گفتم: خب من دلم براتون تنگ  یبچه ها مثل
 ...امیبا شما ب خوامیشده م
ــر مامان ــوار  یس ــد... آتکون داد و جلو س کنار من  بیهم به ترت انیو پو دایش

 بابا هم پشت فرمون نشست... تایسوار شدن و نها
مان قب چرخ یگفتن حرف یبرا ما ثان دیبه ع ند  مات  هیکه حرفو خورد و چ

 کو؟! ساینگامون کرد: پر
رو دســـت به س*ی*ن*ه و در معرض  ســـاینگاه کردم و پر رونیپنجره به ب از

 ...دمید نیماش رونیانفجار ب
 با خنده کنار گوشم گفت: اوخ... خشم اژدها... دایآ

 سوار شه... سایفرزاد بذار پر نیبرو تو ماش ایب ای_ پر
 ...خوامیگفتم: نم یمامان نگاه کردم و عصب به

 _ وا...
 هامو باال انداختم: واال... شونه
با  ایما بشجان  سایآورد و بلند گفت: پر رونیب نشیماش یسرشو ا پنجره  فرزاد

 ...لهیتکم تشیظرف نیمن... اون ماش
 جان... سایجان پر سایتکرار کردم: پر یو با دهن کج آهسته

ش سایپر شون ک شمهاش برام خط و ن ش دیبا چ رزاد ف نیو با حرص به طرف ما
 ...دیرفت... سوار شد و درو محکم کوب
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 : دعواتون شده؟دیپرس یبا کنجکاو دایآ
ش نگاهمو سوار ما سا که  فتم: گ دایگرفتم و روبه آ شدنیفرزاد م نیاز فرناز و مه

صال د صبحه برا دمشینه بابا... مگه من ا  فهایمن ق یکه باهاش دعوا کنم؟! از 
 گرفته...

 تو؟! یگیم ویگفت: ک جیگ دایآ
 ...گهیرو د سای_ پر

 ...گـیفوت کرد: هان نه من فرزادو م نفسشو
شــونه هام  یشــالم رو رو یت موند که فورا دســته هاگردنم ثاب یرو نگاش

 ...ادیصدات در ن دای... آــسیانداختم و آروم گفتم: هــ
ــو ــمهاش ــته گفت: بابا حداقل با  چش  نویا یزیچ یکرم پودر هیگرد کرد و آهس

 !نه؟یبیمامانت م یگی... نمایپر ییایح ی... چقدر تو بیپوشوندیم
 وقت نشد... گهیشد.... د ینطوریا یهوا گفتم: اومدن یب

 ؟یعنیاالن  نی! هم؟ی: اومدنشدینم نیگشاد تر از ا گهید چشمهاش
صن؟! مگه تو که هم چپ شک شهیچپ نگاش کردم: به تو چه ا  زده یلبات خ

 !گه؟یبهت م یزیچ یکس
 نگفت... یزیبه دندون گرفت و چ نشوییپا لب

ش شوهرش همراهش بودن، جلوتر از  یخان که غزاله و عمه پور نیفرز نیما و 
 خارج شد... نگیهمه حرکت کرد... بعد هم بابا و آخر سر هم فرزاد از پارک

ــ ــاعته ط میحداکثر ن دیتهران کرج که با یلومتریک 60 ریمس ــد،یم یس ــ ش ه س
 بود... کیبس که تراف دیطول کش یساعت و خرده ا
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شم  هی یخان جلو نیفرز سبز که رنگ خرده رفته بود و توقف کرد و در دو  هیدر 
ــ یلنگه  ــد و ماش ــر هم وارد باغ  نیبزرگ با دو تا تک بوق باز ش ــت س ها پش

 شدن...
ش شن نیما سط راه  سر شیپ یها تا اوا شدن...  ش عیرفتن و بعد متوقف   نیاز ما

ـشی... آخدمیهام کش هیبه ر زویتم یو هوا دمیپر نییپا ـ ... خسته شده بودم ـ
 و سرما... یآلودگاز دود و 

سرا یدیکل فرزاد ساختمون قد داریرو از  سط باغ بود یا یمیگرفت و در   که و
نداره، ســـاختمون وســطش  ییانتها یکردیباز کرد... بر خالف باغ که فکر م

د... که اپن نبو یسالن و اتاق خواب داشت و آشپزخونه ا هیبود و فقط  کیکوچ
 .تا آخر بستم.. پشویو ز دمیرو پوش شرتمییمانتو و شالم رو در آوردم و سو

گذاشــت یهامون رو تو لیوســـا تاق  نهیخوردن صــ یو برا میهمون ا از  حا
 ...میساختمون خارج شد

 یانمیســ یپله  یرو گرفتن و اونو رو یانداز بزرگ ریدو طرف ز انیو پو فرزاد
 ساختمون بود پهن کردن... یکه جلو یبزرگ

ستم ش شامو در آوردم... فرزاد لبه  ن ست و گفت:  یو کف ش مک وقت ک هیپله ن
 ها... ینکن

سا ی هیته یرفت و آمد خانوما برا به شت  لیو ستامو از پ صبحونه زل زدم و د
صله ندارم... من بخوام کمک کنم ب هیتک ست و د یتو شتریگاه تنم کردم: حو

 پام...
 !؟یومدی_ چرا با من ن
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 هیتنب دیبا یان بابام تنگ شـــده بود... بعدشــم جنابعالمام ی_ چون دلم برا
 ...ی... گردنم کبود شده به چه بزرگیشدیم

 ... کبود شده؟!یگیزده گفت: دروغ م بهت
 ...رو باز کردم شرتمییسو پیبه اطراف، ز یغصه سر تکون دادم و با نگاه با

 ...یگیاست م: اوه... ردیسرشو خم کرد و با انگشت اشاره به گردنم کش فرزاد
ه بدون ک یریگیم ادی: اشکال نداره... عوضش دیرو باال کش شرتمییسو پیز و

 ...ندمبیکه از بهم نفع نرسه شرط نم یزیچ ی... من رویفکر، با من شرط نبند
شو  لبش دنیگلوش گرفتم... با گز یاز جلو یو البته دردناک زیر شگونین صدا

 خفه کرد و تا بناگوش سرخ شد...
 یوجل یدفاع چیبدون ه ریبگ ادیبه بعد  نیباال انداختم: تو هم از ا ابروهامو

 ...ینیمن نش
ــ چند ــت کش ــدا دیبار به گلوش دس ــده ا یو با ص ــرفت  یبم ش گفت: بر ش

 صلوات...
 محمد و آل محمد و عجل فرجهم یلب زمزمه کردم: اللهم صل عل ریز
و دسـتشـو دور شـونه م انداخت: عجب  دیصـورتش فوت کردم... خند یتو و

 ...ایتو پر یهست یاعجوبه ا
 _ اهم اهم...

 به فرزاد چســبوندم... شــتریکردم و خودمو ب یشــیچ ســایپر یصــدا دنیشــن با
 فضول... یپررو
 شده؟! یزیسرشو باال گرفت: چ فرزاد

 ...ستایبد ن دیکن تیکم رعا هی_ 
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 !م؟یکنیم میدار کاریبا خنده گفت: مگه ما چ فرزاد
مه داد: پر و به من ادا تا همریبگ ادیکم از خواهرت  هی ایرو  جای...  ما رو  ن

 خندوند... اونوقت تو... مثل چوب خشک...
 که قدر بدونه... هیو لب پله نشست: ک دیآه کش سایپر
 ...ستمیحرص گفتم: من دلقک ن با
ــربه  با ــاق پام خورد ج یض ــ یغیمحکم که به س و داد زدم: چه مرگته  دمیکش

 !؟یروان
 بد تر از من داد زد: من مگه دلقکم؟؟؟!!! سایپر

 ...یدخندون نجایکه فرزادو تا ا یگفتم: حتما هست الیخ یدراز کردم و ب پاهامو
شاش بلند م سایپر شو روشدیدود از گو ست ش ی... فرزاد د ا خنده و ب دیبازوم ک

 اصال من دلقکم...... دیگفت: دخترا... دخترا... دعوا نکن
 معلومه... نکهی_ ا

 ممنون... یلی_ خ
 _ آقا فرزاد...

 ار فرزاد فاصله گرفتم و سرمو چرخوندم... عیسر
 رو به طرفش گرفت: ناقابله... یمصرف کباریظرف  داریبلند شد و سرا فرزاد
 !؟یهست مشت ی: چدیظرفو گرفت و کنجکاو پرس یبا تشکر فرزاد

 شما فرستاده... ی... اقدس مخصوص برارهیکم سرش هی_ 
از صد بار تشکر کرد... چار زانو نشستم و  شتریمثل بچه ها ذوق کرد و ب فرزاد

 ...ریسر ش یبرا رمیمی: من مدمیدستامو به هم کوب
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س یناخنک فرزاد ساختمون رفت: فکر  یبه ظرف زد و با بدجن  هیتمام به طرف 
 ش مال خودمه... کن... همه رونیذره ش رو هم از سرت ب

 شد و فرزاد قهقهه زنان وارد ساختمون شد... زونیآو لبام
 ای... بیاخموم نگاه کرد: حاال گ*ن*ا*ه دار یبه چهره  یچشــم ریز ســایپر

 ...یآشت
ــت یهر وقتم توبخوا م،یقهر کن دیبا یپوزخند گفتم: هر وقت تو بخوا با ! ؟یآش

 ...سایواقعا رفتارت بچگانه ست پر
به من قول دادیشــعور یب یلی_ تو خ  راهنیکه پ یکیهمون بوت میبریم ی... 
 داری... بعد صــب  که بهیســرمه ا رهنی... همون پیدیازش خر دویام یعروســ

ناراحت  یلی... خیشـــدم مامان گفت فرزاد اومده دنبالت و رفت از دســتت 
 شدم...

ــتم قهر  بهت ــو باال انداخت: حاال حق داش  ایکنم زده نگاش کردم... ابروهاش
 نه؟!

 نبود... وگرنه با فرزاد ادمی... من... باور کن اصــن ســایخاروندم: پر مویشــونیپ
 ...دی... ببخشرفتمینم
شد: ع یپوف شت... ول بیکرد و از جاش بلند  ه ب نیاز ا ینداره... حاال که گذ

 نه...بمو ادتی یدیم یاگر هم قول ای... یبهش عمل کن ینده که نتون یبعد قول
ســفره  یگرفت و رو یرو از دســت عمه پور یعســل یتخم مرغ ها یتابه  و

 گذاشت...
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ــی... وامیفکر مشغول سر سفره نشستم و صبحانه خورد با ـــ ـــ و ... تا حاال تیـ
 ریهم از ز روینخورده بودم... ظرف ســرشــ یعمرم صــبحونه به اون خوشــمزگ

 ندم...ک شترشویدست فرزاد کش رفتم و تا به خودش بجنبه، کلک نصف ب
م شده بودم، اما نتونستم با چش نیکه به شدت سنگ یار صبحانه، با وجود بعد

 جمع کردن سفره در برم... ریاز ز کردیکه مامان نثارم م ییغره ها
 !ا؟ی_ پر

 شده؟! یباال گرفتم... فرزاد بازومو گرفت و بلندم کرد: چ سرمو
 نشونت بدم... یزیچ هی خوامیم ای_ ب

 تفاوت همراهش شدم و منو به پشت ساختمون برد... یب
 !؟ینشونم بد یخوایم ی_ چ
 ...یچی_ ه

 !؟یچی: هستادمیسر جام ا متعجب
 م...باش یشلوغ یتو خواستیگفتم... دلم نم یهاشو باال انداخت: الک شونه

 دوست دادم... شتریخلوتو ب یزدم و فکر کردم: منم جاها یلبخند
 ژیق یکه اونجا بود نشــســتم و حرکتش دادم... صــدا یو بزرگ دیتاب ســف یرو

زش ا هیادیکه مدت ز دادینشون م شد،یکه موقع حرکت کردن ازش بلند م یژیق
 استفاده نشده...

ست... مکث فرزاد ش صله کنارم ن شو رو یبا فا سر شد و  ام پ یکرد و بعد خم 
شت... تکون سمون خواب یگذا سته ها دیخوردم و فرزاد رو به آ شو از د  یو پاها

 کرد... خنده م گرفته بود... دراز... زونیتاب آو
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ــو ــتاش ــکمش قالب کرد و ب یرو دس ــره دم  روزیمقدمه گفت: پر یش اون پس
 ...دادیم کیکش مارستانیب

 تعجب گفتم: بهروز؟! با
 _ اوهوم...

 استرس گفتم: خب؟! با
 ...نی_ هم
 نگفت؟! یزی! چن؟ی_ هم
 ...دمشی. من فقط دکرد: نه.. اخم

 ییاکار هیداره  کنمی... حس مترسمیم یلیسکوت بهروز خ نی_ فرزاد... من از ا
 خراب کنه... نایبابات ا یمنو جلو ادی... نکنه بکنهیم

ند فت: مثال چ یلبخ نه.؟!.. فهم کاریزد و گ نار  ،یتو ازدواج کرد دهیک ک
 ...دهیکش

 ...ستین دنی_ بهروز اهل پا پس کش
 !؟یدونیاز کجا م_ تو 

 ...شناسمیم شتری_ هــــه... من بهروزو از خودشم ب
شد و چ قیابروهاش عم نیب اخم شو از رو یزیتر   شیشونیپ ینگفت... موها

 !؟یکنار زدم: ناراحت شد
 و گفت: نه... دیکش یآه

 دیاصالح شده شو لمس کردم... مردمک هاشو تا صورت من باال کش صورت
 ...یکنیم یزیو طعنه زد: ناپره

 انداختم و اخم کردم: بد نشو... مینیبه ب ینیچ
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 دهید یتونیز دینور خورشــ ریباال انداخت و به چشــمهاش که از تاث ابروهاشــو
 شدم: چرا تو؟! رهیخ شدیم

 !؟ی_ چ
نه  یســر مهیا نیدلم گفتم: چرا ب یتمون دادم و تو یچیه یبه نشــو آدم  نه

 اره؟!بهروز بند ادیمنو  دیتو با یچشمها
 ...مینزودتر ازدواج ک شدیدستشو به پشت دستم چسبوند و گفت: کاش م کف
تامو دس جانیکم تقال راست نشست و با ه هیشد... با زیخ میو فرزاد ن دمیخند

 !ه؟ی... نظرت چمیکن یعروس دیتا قبل از ع ایب ایگرفت: پر
 کردم... دایپ یچ نیبب ای_ فرزاااد... ب

 شانس... یلب گفت: بخشک ریو ز دیبا حرص موهاشو کش فرزاد
 !؟یکرد دایپ یداد زد: چ شدیم کمونیکه به سرعت نزد دایرو به آ و

 شانس... یلب گفت: بخشک ریو ز دیبا حرص موهاشو کش فرزاد
 !؟یکرد دایپ یداد زد: چ شدیم کمونیکه به سرعت نزد دایرو به آ و
 !ادته؟ی نوی... انیرو به دست فرزاد داد: بب یرنگ یسرمه ا یسرهم دایآ

 مال من نبوده؟! نیآهسته گفت: ا فرزاد
اتاق بود...  یگوشه  یاون چمدون آهن یسر تکون داد: چرا... تو جانیبا ه دایآ
 ...نیبب ایمنم هست... ب یتوش هست... لباسا لیعالمه وسا هی

صله گفت یبرگردوند و ب دایرو به آ یسرهم فرزاد : حاال تو برو... من بعدا حو
 ...امیم
 ..که اومده بود برگشت. یگفت و به همون سرعت یذوق یب زونیآو یبا لبا دایآ
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زد: اگه گذاشــتن آدم دو دقه با  هیتاب تک یکرد و محکم به پشــت یپوف فرزاد
 منزلش خلوت کنه...

 !ش؟ی_ با چ
 ش افتادم: با منزلش... منزل... س*ی*ن*ه یو رو دیکش دستمو
 گردنم نییشــکمش جابجا کردم... انگشــتاشــو از فرق ســرم تا پا یرو ســرمو

 !ه؟ینظرت چ یو گفت: نگفت دیکش
 !؟یبه سرم دادم: راجع به چ ی.. تکونکردیانگشتاش موهامو شونه م با

 _ راجع به ازدواجمون...
 !؟یبر یخوایزود م یاومد ریدهنمو قورت دادم... ول کن نبود: د آب

 ...ایگفتم پر یدستش متوقف شد: من جد حرکت
 جوابتو دادم... ی_ منم جد

 !م؟یازدواج کن دیقبل از ع یستیموافق ن یعنی_ 
 _ نه...

 ...یتو بخوا یو گفت: باشه... هر چ دیکش یاه
 ...ــاـیگفت: فرزااااد... پر ییو صدا دمیاز تموم شدن بحث کش یراحت نفس

 !!ه؟؟یچه خر گهید نینشستم و فرزاد حرص زده گفت: ا راست
 مهسا بود فک کنم... ی_ صدا

 ...ذارنیما رو راحت نم نایبابا... ا میبر ایشد و دست منم گرفت: ب بلند
ند از رو با ـــاختمون رو دور زد یلبخ ـــدم... س ند ش به جلوش  میتاب بل تا 

ــ ــا توپمیدیرس  هوا گرفت و رو به ما یتوپرتاب کرده بود،  دایرو که آ ی... مهس
 ...یوسط نیایداد زد: بچه ها ب
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هر  ردمکیم فیک یعنیباز شــد...  شــمینگام کرد...ن فیکســب تکل یبرا فرزاد
و  انیموافقت سر تکون دادم... پو ی... به نشونه خواستیاول نظر منو م ییجا

 یوو فرزاد و مهسا ت میافتاد انیگروه پو یتو سایکردن... من و پر یکش اری دایآ
 ...دایگروه آ

 بدون من؟؟!! یو گفت: وسط وستیخان به جمعمون پ نیفرز
از  خوادیکامال مشــخص بود نم یعنیکرد...  یبالفاصــله بابا هم اعالم آمادگ و

 ...ارهیخان کم ب نیفرز
ــنایا دایخان هم با گروه آ نیبا گروه ما اومد و فرز بابا امال ک ی... طبق قرعه کش

صفانه ا سط افتاد... فرز انی!! که پویمن سا  نیانجام داد گروه ما و  هیخان و مه
 مون قرار گرفتن... گهیو فرزادم طرف د دایطرفمون، و آ

پارسا قراره سوراخ سوراخ  یدستش چرخوند: خانواده  یتو بالویتوپ وال فرزاد
 بشن امروز...

 باش... الیخ نیبراش در آوردم و گفتم: به هم زبونمو
ــمتم پرتاب کرد.. ج که ــده حرفم، توپ رو به س ــله بعد از تموم ش  یغیبالفاص

ش شد... نفس راحت ریکه توپ از ز دمیو باال پر دمیک ش یپام رد  . فرزاد ..دمیک
 نامرد...

 ....دایآروم آ یکه سوخت بابا بود... اونم با ضربه  ینفر نیاول
 عروس؟؟!! میچشمهاشو گرد کرد: داشت بابا

 ...هیباز ی: شرمنده بابا جون... ولدیبا خجالت خند دایآ
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با ته بودن... فرزاد  رونیب نیبا خنده از زم با به رگبار گرف ما رو  نامردا  رفت... 
ه تر و ک نیرو بزن ســای... پرســوزهیگنده س زود م انیپو نیاعتراض کرد: بابا ا

 فرزه...
 داد زد: گنده عمه ته م*ر*ت*ی*ک*ه... انیپو
 گفت: بله؟؟!! یخان با اخم جد نیزفر
سر، با زانوش محکم تو و شت  سا از پ ... ادب یب ی: اودیکوب انیکمر پو یمه

 !؟یبا مامان من بود
 : نه بابا... منظورم خالـــ...دیخند یمصلحت انیپو
بالفاصــله حرفشــو خورد و ناله کرد: بابا منم... گنده  دایاخم وحشــتناک آ با

 ...نینبک تونویمنم... باز
 گفتم... نوی: خب منم که از اول همدیخند فرزاد

 خورد... انیتوپ رو پر قدرت پرتاب کرد که محکم به شکم پو و
 گنده... رونی_ برو ب

 ...رفت رونیب یفحش نون و آب دار نثار فرزاد کرد و از باز هیلب  ریز انیپو
 دستش یتوپ رو تو... به مهسا که میمونده بود سای... فقط من و پریــــــــیوا

 گرفته بود زل زدم و نفسمو حبس کردم...
ستش باال توپ پاش افتاد  یسرش برد و پرتاب کرد که البته جلو یرو با دو تا د

 عرضه... یخورد... ب یو خودشم سکندر
خان توپ رو دست گرفت...  نیجمع به هوا رفت و فرز یخنده  کیشل یصدا
 سمت من پرتاب کرد... نگاه کرد و ناغافل توپ رو سایبه پر
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 یاز سر آسودگ یو توپ از پشت کمرم رد شد... هوف دمیبه راست چرخ غیج با
 به ساق پام خورد... دایگفتم که بالفاصله توپ پرتاب شده از سمت آ

 نداشتم... یمن آمادگ ستیاعتراض دستمو باال بردم: آقا قبول ن با
 !خواست؟یم یابروهاشو باال انداخت: مگه آمادگ دایآ
 ...ــرونیبا سر به راست اشاره کرد: ب و
 رفتم... رونیب یغرغز از باز با

 نگاه کرد: سِر چند تا؟! سایبه پر فرزاد
 گفت: سِر پونزده تا... دایآ

 تا... ستیاعتراض کرد: نه پونزده تا کمه.. ب مهسا
سخره گفت: نه بابا ب سایپر صد تا چطوره؟!... خج ستیم لت اتا هم کمه... 

 ...نینکش
 ادامه دادا: هفت تا... یجد و

 کرد: نه پونزده تا... نه هفت تا... ده تا خوبه؟! یونیپا در م فرزاد
 ...شمردمیضربه ها رو م جانیموافقت کرد... با ه سایپر

... دوووو.... ســــــــــه... چــهـــــــــــــــار... ـــــــــــکی
 خورد... سای... توپ به کمر پریهَـــــفــ... وااا ...ــــــــشیپــــنج... شــ

 ...میزد: هورااا... ما برد غیو ج دیباال پر یبا خوشحال مهسا
 رو که بهت دادن جمع کن... ییطال یبا پوزخند گفت: مدال ها انیپو

 کرد: تو حرف نزن گنده... یزبون دراز مهسا
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 ییان پناه گرفت: داخ نیبه طرفش هجوم برد و مهســا پشــت ســر فرز انیپو
 ...نشیبب
 چشمهاشو گرد کرد: بچه پررو... انیپو

 ...نیها رو بب وونهیدستشو دور شونه م انداخت: د فرزاد
 !؟میبزن خیجوجه ها رو س میبر یایگوشم گفت: م ریزدم و فرزاد ز یلبخند

 ...می_ بر
برو  ایب ایبچه باز نیا یداد زد: به جا انیبه بازوم وارد کرد و رو به پو یفشـــار

 درست کن... شیآت
 با خنده اضافه کرد: ُگنده... و

اد رو فرز یزعفرون ِی خوشرنگ و بو ی... جوجه هامیو به طرف پله رفت دمیخند
 خیسبز و زرد رو من به س یها یکوچولو و فلفل دلمه ا یاتورینیم یو گوجه ها

کردم گرسنه م  یجوجه ها با وجود خام بودنشون حس م دنیزدم... اوف... با د
 شده...

س یبرا فرزاد ساختمون رفت و منم  ستاش به  ستن د  یها خیس یمحتو ینیش
شتم و به طرف آت  خان درست کرده بودن نیو فرز انیکه پو یشیجوجه رو بردا

 رفتم...
گذاشــت و رو به من گفت: به  شیآت یرو یکی یکیها رو  خیخان ســ نیفرز

 !گذره؟یعروسم خوش م
 زد... یخان لبخند مهربون نیباز سر تکون دادم و فرز شین با
باره ســفره پهن کرد با ... کنار فرزاد که مشــغول میآماده شــدن جوجه ها، دو

 درست کردن دوغ بود نشستم...
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ده ررو که کف دســتش پودر ک ییو نعنا خشــک ها دیبه صــورتم پاشــ یلبخند
 ...ختیپارچ ر یبود، تو

 ای خوردنیم وهیگوشــه ولو شــده بودن و م هی یاز صــرف نهار، هر چند نفر بعد
 ...شکستنیتخمه م

 ...میعصر بود که کم کم عزم رفتن کرد شیساعت ش یطرفا
سا ش یتو لمویو شتم... مامان با عمه پور نیصندوق ما و  دزیحرف م یبابا گذا

شت از فرز که برامون رقم زده بود  یخان بابت دعوتش و روز خوب نیبابا هم دا
 ...کردیتشکر م

ــت  یبه طرفم اومد... لبخند یخداحافظ یبرا فرزاد ــو پش ــتاش زدم و فرزاد دس
 ...دیکمرم قالب کرد و منو به طرف خودش کش

 : فرزاد...دمیبه اطراف انداختم و لبمو گز ینگاه
 خونه تون؟! یبر یخوایتوجه گفت: م یب

 بودم... شتی... دو روز پگهیبرم د_ 
 !؟یگفت: باشه... فردا کالس دار یلیم یلبخند زد و با ب یزورک
 س*ی*ن*ه ش گذاشتم و سرمو باال گرفتم: آره... یمو رو چونه

 دنبالت؟! امی_ ساعت چند ب
 ...مارستانیب رسونهی... فردا دانشگاه کالس داره منم مرمیم انی_ با پو

 !ام؟ین یعنی_ 
 ...یالک شهیدور م رتی... مسگهی_ نه د
 !ه؟ینگاش کردم: چ یهم فشرد... پرسش یرو لباشو
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ــدا نیطرف به ــر تکون داد و با ص ــب  ...نی: بجنبگفتیخان که م نیفرز یس ش
 شد" ازم جدا شد...

صله گرفت بابا ستمو گرفت و از جمع فا ست... فرزاد د ش شت فرمون ن ... میپ
 هسته گفت: امروز بهت خوش گذشت؟!دستاش گرفت و آ نیصورتمو ب

 ...میای... بازم بیلیجواب دادم: آره... خ یخوشحال با
 سر خر... ی... خودم و خودت... بمیایبعد تنهام ی_ دفعه 

و  دیرو ب*و*ســ میشــونیپ یو طوالن قیتکون دادم و فرزاد خم شــد... عم ســر
 زمزمه کرد: دوِست دارم... کرد،یکه سرشو بلند م ینیح
 نیو راه افتاد... در ماشــ دیمجال حرف زدن بهم بده دســتمو کشــ نکهیبدون ا و

 بابا رو برام باز کرد: مواظب خودت باش...
 نشستم و دستشو فشار دادم: تو َام... نیماش یتو

 ...نمتیبیزد: فردا م لبخند
دم راه افتاد... سرمو جرخون یتکون دادم و فرزاد درو بست... بابا با تک بوق سر

 براش دست تکون دادم... شهیو از پشت ش
 زد... شیشونیو دو تا انگشت اشاره و وسطش رو به پ دیخند

دم... ش داریچشممو نشونه گرفته بود، از خواب ب میکه م*س*تق یدینور شد با
 شد... فرزاد نبود!!!! دهیکنارم کش یخال یبا اخم غلت زدم و دستم به جا

باز،  مهین یکیبسته بود و اون  یکیکه  ییشدم و با چشمها زیخ میآرنجم ن یور
 بود... قهیدق ستیانداختم... نه و ب یپاتخت یرو یتالیجیبه ساعت د ینگاه

 بالش انداختم و خشدار صدا زدم: فرزاد... یسرمو رو دوباره
 زدم و بلند تر صدا زدم: فرزااااد... یصاف شدن صدام تک سرفه ا یبرا
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ــ ــرینخـ ـــ ـــ ـــ ـــ تخت  ینبود... مالفه رو کنار زدم و خودمو به لبه  ی... خبرـ
 نیو پاهامو به زم دمیو شاخ شده م دست کش ختهیبهم ر یکشوندم... به موها

 رسوندم...
 نیزم یپاهامو رو کهیو فشار کف دستام به تشک بلند شدم و درحال یسست با
ند گفتم:  رونیدر ب یبه طرف در رفتم... ســرمو از ال دمیکشــیم بردم و بل

 !؟یستیفرزاااد... ن
 لب گفتم: کجا رفته پس؟! رینگرفتم و ز یجواب

 رفتم... ییتکون دادم و به دستشو یسر
... 
ونه م شــ یبازوم افتاده بود، رو یرفتن از پله ها، بند تاپم رو که رو نییپا نیح

 به سالن انداختم... نبــود که نبود... ینگاه یبرگردوندم و سرسر
... ادیرو پر از آب کردم و گذاشتم تا جوش ب سازیچا یآشپزخونه رفتم... کتر به
سا یبرا شتیرفتم که کاغذ  خچالیصبحانه به طرف  لیآماده کردن و  یبآ اددا

به در  یرنگ با  با آهنر چالیکه  لب کرد... و  خ نصـــب شـــده بود توجهمو ج
 فرزاد لبخند به لبم آورد... یخط خرچنگ قورباغه بالفاصله 

 ...رمینون بگ رونیب رمی" م
 ...گردمیبرم زود

 " فرزاد
 ...یکرد ریلب گفتم: د ریکاغذ ضربه زدم و ز یناخن انگشت اشاره م رو با
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کدوممون دوســـت  چیآوردم... مربا ه رونیب خچالیو کره رو از  ریقالب پن و
شت ستم اومده بود که فرزاد چ کی نیا یتو گهی... دمیندا ست داره و یماه د  دو

ــت نداره...  یچ ــده  کیکه  یماه کیدوس ــر نش لحظه ش هم بدون فرزاد س
 بود...

تا تخم مرغ هم برداشــتم و گذاشــتم تا آب پز بشــه... نون هم که قرار بود  ســه
 ...ارهیب رهیفرزاد بگ

شــدم... آف شــدن  ازســیزدم و منتظر جوش اومدن چا هیتک نتیکمر به کاب از
 یوشرفتم و دنبال گ منیتلفن... به نش یهمزمان شد با بلند شدن صدا سازیچا

 داشیپ ونیزیتلو یجلو یکاناپه  یاز کوســن ها یکی ریتلفن گشــتم... و ز
شماره موبا شناس نگاه کردم و قبل از ا لیکردم... با اخم به  واب ج یبرا نکهینا

 بکنم، تماس قطع شد... یدادن اقدام
تلفن رو با خودم به آشپزخونه بردم... اگر کار  یهامو باال انداختم و گوش شونه
 ...گرفتیداشت، دوباره تماس م یواجب

ــده رو رو یدم کردم و تخم مرغ ها یچا ــدا زیم یآّب پز ش ــتم که ص  یگذاش
 زنگ تلفن دوباره بلند شد...

 _ بله؟!
 ؟!که پشت خط بود، باعث شد دوباره بگم: الــو یسکوت
 !ا؟ی_ پر
 : سالم آقاجون...دمیکش یراحت نفس

 لحظه فکر کردم اشتباه گرفتم... هی! ؟ی_ سالم بابا... خوب
 !ن؟یدی! رسن؟ی... ممنون شما خوبنیخنده گفتم: نه، درست گرفت با
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ــاعت کی_ آره...  ــهیم یس فرزاد چند بار  دمید کردمیچک م لموی... االن موباش
 تماس گرفته...

ماس ت یرو دســت به دســت کردم و گفتم: آره نگرانتون بود... چند بار یگوشــ
 ...نیگرفت که در دسترس نبود

 _ االن کجاست؟!
 اومد؟! یشدم... چرا نم رهیآشپزخونه خ یا وهیاراده به ساعت م یب

ماس باهاتون ت گمیبشـــه... اومد م داشیپ دیبا گهی... االنا درهی_ رفته نون بگ
 ...رهیبگ

 ما رو بده... دنی... فقط بهش خبر رسستین یازین_ نه، 
جا نیگفتم و فرز یچشــم تا  مه داد:  نذار تو  یتونیکه م ییخان ادا هاش  تن

 ...دهیدست خودش م یکار هیحواسه  یخونه... فرزاد ب
 بزنه؟! شیخنده گفتم: مثال ممکنه خونه رو آت با

 _ آره امکانش هسنت...
ند باز خب... من د نیو فرز دمیخ فت:  کار دیبا گهیخان گ  یقطع کنم... 

 با من؟! یندار
 ...نی_ نه آقاجون... به غزاله جان سالم برسون

 دخترم... فعال... رسونمیم توی_ بزرگ
ش یخداحافظ صله ا زیم یرو رو یکردم و گو شتم... چه حو شت که  یگذا دا

 یچ یو برار مایواپ... هکردیم یرانندگ زویتهران تا تبر یلومتریششصد ک ریمس
 گذاشتن پس؟!
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شم سم دیده روزه مونده به ع بعد سم ایبرگزار کردنه؟!  ناریموقع  صال  مگه  ناریا
 خان زن و بچه ش رو هم با خودش برده؟! نیکه فرز هیخانوادگ
صدا ی شماره شد... به  لشیزنگ موبا یفرزادو گرفتم که  سرم بلند  شت  از پ

 ... حواس پرت...دمیکانتر د یرو رو لشیو موبا دمیعقب چرخ
آب  ریم، شبست شبندیسرم جمع کردم... پ یباال پسیکردم و موهامو با کل یپوف

ساعت که د شبیشام د یظرفها یرو رو کردن فرزادو بهم  ریباز کردم و باز به 
 !کشه؟ینون گرفتن چقدر طول م هینگاه کردم... مگه  شدیم ادآوری

 ...دمیکش فیقاب کثبش یو اسکاچو رو دمیکش پوش دست
... 

شقاب رو رو نیآخر شتمیآبچکون م یب صدا ذا شدن در به گوشم  یکه  تق باز 
ــ ــت کش ها رو در آوردم و تودیرس ــو ی... با هول دس  یانداختم و ب ییظرفش

 اومدم... رونیآب از آشپزخونه ب ریتوجه به باز بودن ش
ش یفرزاد نفس راحت دنید با  زونیاز گردنش آو ... به طرفش هجوم بردم ودمیک

 شدم: تولدت مبـــــاررررکـــــــ ...
ست سرش  د شت  ستش درو پ ست را چپش رو دور کمرم انداخت و با آرنج د

 ...زمیعز ی... مرسیبست: چه استقبال گرم
ــتامو  هی ! من؟یکرد رید نقدریاز دور گردنش باز کردم و با اخم گفتم: چرا ا دس

 ...دارمیساعته که ب
 نیماش هگید رمیتا سر کوچه نون بگ رمیبه دستم داد: گفتم م دویخر یها سهیک

 م...بر ادهیسر کوچه بسته بود، مجبور شدم تا کجـــــا پ یینبردم... نونوا
 ...یکه نبرده بود لتمیزدم: موبا نق
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 رفت... ادمیلحظه  نی_ آخر
 صبحونه... ایکردم و به طرف آشپزخونه رفتم: حواس پرت... ب یشیچ

شه ضح ی با سامو عوض کنم،  یناوا شد: لبا صداش هر لحظه دور تر  گفت و 
 ...امیم

صبحانه و دنت  زیم یسنگک و رو یها نون شکالت  شتم... آب پرتقال و  گذا
 ...نطوریرو هم هم یشکالت یها

 به درش زدم... یسیاز دنت ها رو باز کردم و طبق معمول، ل یکی
ـنیه... هک دمیبرداشتن قاشق به عقب چرخ یبرا ـ ـ ـ  ری... خاک عالم... شـ

 آب هنوز باز بود...
ست شتم و به گ نکیس یکش ها رو از تو د شو یباال ی رهیبردا  زونیوآ ییظرف

 یدور کمرم حلقه شــد... هوف یآب گرفتم که دســت ریشــ ریکردم... دســتامو ز
 کردم و گفتم: فرزاااد...

قه نگ تر کرد... د ی حل به ا گهیدســتش رو ت ب*غ*ل  نیعادت کرده بودم 
 یب ی... ابراز عالقه هاشیهول هولک یها دنی... ب*و*ســشیناگهان یکردنا

 مّنتش...
 خانوم... یدیچ یزیبه گوشم چسبوند و پچ پچ کرد: چه م لباشو

ست هادمیب*غ*لش چرخ یآب رو بستم و تو ریش شو  سمیخ ی... با د موها
کار  انقدر مهربون و شهی... وگرنه من هممرتب کردم و گفتم: به مناسبت تولدته

 ...ستمیکن ن
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شو ارش هم ب هی یسال نی: من به همدیمال مینیرو به ب شینیجلو آورد و ب صورت
 ...میراض

 رونیزدم و با فشـــار کف دســتام به س*ی*ن*ه ش، از ب*غ*لش ب یلبخند
 اومدم...

 یطرکه ب دنشیفرزاد... با د یبرا یوانیخودم و ل ی... اســتکان براختمیر یچا
: دمیکشــ غیج خورد،یآب پرتقالو به لباش چســبونده بود و قلپ قلپ ازش م

 فرزاااد...
 !ه؟یآورد: چ نییدهنش پا یرو از جلو یبطر

 از اون بخورم.... خواستمی_ منم م
 ...زمیکه عز میرو به لبام چسبوند: خب بخور... من و تو ندار یبطر

 آب پرتقال وارد دهنم شد... ظیغل عیکج کرد و ما یرو کم یته بطر و
 نشستم: بابات زنگ زد... زیرو کنار زدم و پشت م دستش

 !دن؟ی: خب؟! رسدیرو عقب کش میکنار یصندل
 دنت فرو بردم: اوهوم... یرو تو قاشقم
 گفت و مشغول پوست کندن تخم مرغ شد... یا خوبه

 کردم و فرزدا آب یکف فویکث یفا... ظرمیجمع کرد زویو م میخورد صــبحانه
... فرزاد دمیچ زیم یرو رو کیدرســـت کردن ک یو بعد مواد الزم برا دیکشــ

" یجاســفن کی"ک کردیلب تکرار م ریکه ز ینیرو باز کرد و ح یکتاب آشــپز
 ی... صــفحه یاســفنج کیصــفحات فهرســت رو ورق زد و بلند گفت: ک

 !نه؟یهم نیبب ای... پر246



wWw.Roman4u.iR  484 

 

گاه مین حه  یرو ین نداختم و همزن برق یبه صــف تاب ا  زیم یرو رو یک
 سرت؟! یرو یگذاشت هیچ نی... انهیگذاشتم: آره هم

! کاله ن؟ی: ادیسرش گذاشته بود دست کش یکه رو یو مضحک دیکاله سف به
 ...گهیسرآشپزه د

 ی هیکتاب رو مو به مو اجرا کردم... ما یگفتم و دستورات تو یلب ریز ی وونهید
ــفن کیک ــتم و تو یرو تو یجاس ــله ا یفر گذاش ن در حال پخت کیکه ک یفاص

سراغ آماده کردن خامه  ساعت  کیک یبود،   یبود... حاال اگه جا کیرفتم... 
حاال ک تا  مان بود،  ما ـــت کرده بود و خورده بود  کویمن  ته بود پ ودرس  یرف

 کند بودم... یآشپز یکارش... انقدر که من تو
ست و گفتم: فرزاد انقدر تو د دمیفرزاد، با آرنج به پهلوش کوب یاز سواال کالفه

 من نباش بذار کارمو بکنم.... یو پا
 تولدت جبران کنم خب... یبرا رمیبگ ادی خوامی_ م

 ...اریاز داخل فر درب کویبرو ک ای... بیجبران کن خوامی_ نم
 ...دمیکش یتکون داد و ازم فاصله گرفت... نفس راحت یسر

سر پا یا هیالو یها چیوساند ست کرده بود،  انجام کار  نیو ح ییکه فرزاد در
ــاعت حدودا دو ن میبه عنوان نهار خورد ــت کردن ک میو س  کیبود که کار درس

 تموم شد...
ــ  ییباال یاز طبقه ها یکی یرو تو کیزدم و ک یکارم لبخند ی جهیاز نت یراض

 گذاشتم... خچالی
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ستگ با ش هیتک خچالیبه در خنک  یخ سته نبا  یدادم و فرزاد با خنده گفت: خ
 سرآشپز...

 ...دیزدم و فرزاد دو طرف کمرمو گرفت و منو تو ب*غ*لش کش یلبخند
 ...اریتدس یدادم و گفتم: تو هم خسته نباش هیبه س*ی*ن*ه ش تک مویشونیپ

 نگاه هر دومون رو به طرف ساعت کشوند... فون،یآ نگید نگید یصدا
 موقع ظهر؟؟!! نیا هیتعجب به فرزاد نگاه کردم: ک با

 شیو ن دایآ دنی... با دمیرفت رونیهاشــو باال انداخت و از آشــپزخونه ب شــونه
 انجیا نیچشــمهامو گرد کردم و گفتم: ا فون،یآ توریمان یچاک خورده ش تو

 !کنه؟یم کاریچ
 ا...همراهشه ه انمی... پودونمیبا حرص پوست لبشو کند: چه م فرزاد

ــر و ــاره کرد... س ــام اش ــلوارکم رو با  دمیاز پله ها باال دو عیبه لباس و تاپ و ش
 عوض کردم... یو شلوار مرتب شرتیت

 کل خونه رو برداشته بود... دایآواز تولدت مبارک آ یصدا
ــکم رو یلبخند ــدم: خجالت نم یزدم و از ش ــینرده ها خم ش موقع  نیا یکش

 !؟یموقع ظهر مردمو زا به راه کرد
سالم.... دوما خونه خودمونه هر  دنیسرشو باال آورد و با د دایآ من گفت: اوال 

 !؟یحسن کارهی... سوما تو چرمیهر وقت بخوام م امیوقت بخوام م
سراز از سنم... االن خانوم ا یشدم: بچه پررو... من همه کاره  ریپله ها   نیح

 خونه منم...
 ن خونه خودمون...تکرار کردم: خونه خودمو یبا دهن کج و
 کرد: جمع کن بابا خودتو... خانوم خونه... هـــه... زیچشمهاشو ر دایآ
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 تولدت... یکادو نمیا ایب*غ*ل فرزاد انداخت: ب یرو تو یلونینا و
بخند ... لکردیافتاد که با اخم نگام م انیباز شــد... نگاهم به پو شــشین فرزاد

 ...یزدم: سالم داداش ییدندون نما
 ...یکردیفردا صب  سالم م یذاشتی_ م
 که شلوار خودمه... نیا دای_ آ
 صورتش گرفته بود... یرو جلو یرنگ یمشک نیفرزاد نگاه کردم... ج به
کشوت  یاز تو نوی: ابله... ادیکش رونیکرد و شلوارو از دست فرزاد ب یپوف دایآ

 ...لونهینا یبدونم... کادوت تو زتویبرداشتم که سا
 یبلند طوس نیآست یمردانه  راهنیو پ یسرمه ا نیگفت و شلوار ج یآهان فرزاد

ش رونیب سهیرو از داخل ک یرنگ شد یتا حلزون ششی.... ندیک شش باز  و  گو
 ...یگفت: ِاه... چه قشنگه مرس

 : خوشت اومده؟!دیبا ذوق خند دایآ
ه ســحره ب یکاناپه پرت کرد: از کله  یخودشــو رو انیســرتکون داد و پو فرزاد

 ...کشونهیپاساژ به اون پاساژ م نیدو قلم جنس داره منو از ا نیخاطر هم
 ...دیکمربندشو باز کرد و دراز کش و
 یخوریم یزیچ انیکنار زدم: پو شیشــونیپ یطرفش رفتم و دســتشــو از رو به

 !ارم؟یبرات ب
ــاکت نگه دار من  نایا یجور هیو گفت: نه... فقط  دیپهلو غلت هی رت چ هیرو س

 بزنم...
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شه صداتون در ن یجد دایگفتم و رو به فرزاد و آ یا با شدار دادم:  شم  ادیه دادا
 استراحت کنه... خوادیم

 خواهرا... نیابروهاشو باال انداخت: خدا بده از ا فرزاد
 کرد: واال... دییمانتوش تا یباز کردن دکمه ها نیح دایآ
نه  ...ی! نه ساز و آواز؟یاالن مثال ما رو تولد دعوت کرد ایتند اضافه کرد: پر و
 ...یکیک

 سالشه... یس ستی... فرزاد بچه که نمی_ ساز و آواز ندار
 و هفت... هنوز سه ساعت هم مونده... ستیبا اخم اعتراض کرد: ب فرزاد

 به گردنم دادم: حاال همون... یتاب
شما انیهم ب نایا دیام مه هیوقت یبرا کیادامه دادم: ک دایرو آ و ضمن من  ... در 

 ساعت هفت عصر دعوت کرده بودم، نه سه ظهر... یها رو برا
 ...می! من فکر کردم فقط خودمونان؟یهم م نایا دیبا تعجب گفت: مگه ام دایآ
صله پ و ست فرزاد قاپ راهنیبالفا شلوارو از د د: پس چپون لونشینا یو تو دیو 
 ...دمیکه همه اومدن بهت م یباشه موقع نایا
 فرزاد از پله ها باال یمانتو و شالش رو دست گرفت و در برابر نگاه بهت زده  و

 رفت...
 کم داره... نیبابا ا ای: بدمیو دست فرزادو کش دمیخند
ــپزخونه اومد و گفت: پر فرزاد ــرم به آش ــت س ه کرد؟! دختر کاریچ یدید ایپش

 ...ی
 ...ایداده بود یقول هیودتو آلوده نکن... تو به من خ فی_ خب حاال... خون کث

 _ خب؟!
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 _ شام امشب با توئه...
 _ خب؟!

 ...یدرست کن ای_ قرار بود برامون الزان
 _ خب؟!

 خب... گهیم گمیمن م یهر چ یگفتم: خب و کوفت... ه یعصب
 و دستشو دور گردنم انداخت: خب؟! دیخند
رو از دور گردنم باز کنم: فرزاد  نشیکردم دســت ســنگ یو ســع دمیگز لبمو

 خوابش سبکه... انینکن.... پو
 باال انداخت: خب؟! ابروهاشو

 کردم: فرزاد... ناله
 جلو آورد: جون فرزاد... صورتشو

صله ستمو برا نتیشونه مو به عقب هل داد و از کمر به کاب بالفا  یخوردم... د
ــو  ــتاش ــردم... کف دس ــله به س*ی*ن*ه ش فش ــت به کمرم حفظ فاص از پش

 که به کمرم داد، فاصله رو برداشت... یچسبوند و با فشار
 امروز... خانوم خــونـــه... یشد ی_ چه خواستن

ــو خم کرد و لب پا یترس نگاش کردم که ب با ــرش باش به ل نیرو ب نمییتامل س
 گرفت... یباز

 ..لحظه شل شد... وا رفته بودم انگار. کی یبدنم برا یعضله ها تموم
ــدا با ــم یغیج یص ــتن جس ــکس فرزاد هلم داد و از پهلو به  ،یو متعاقبش ش

 گفتم... یخوردم... آخ نتیکاب
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شمها دایآ دنید با شو ب یکه با چ شده نگاه بمو ل گردوند،یمن و فرزاد م نیگرد 
 به دندون گرفتم...

ــد:  یتو خته،یبه هم ر یخواب آلود و با موها انیپو ــپزخونه ظاهر ش درگاه آش
 شد؟! یچ
فت: ه یتکون دایآ ند گ ند ت بود،  سیخ نی... کف زمیچیبه خودش داد و ت

 از دستم افتاد شکست... وانمیبود سر بخورم... ل کینزد
 جمله ش کرد... ی مهیهم ضم یلبخند م*س*تاصل و

 می! دو دقه خواســت؟یکم حواســتو جمع کن هی یتونیحرص زده گفت: نم انیپو
 ...مایبخواب

شد... نفس راحت و شپزخونه دور  ش یبا غر غر از آ  دایو فرزاد با اخم به آ دمیک
 !؟یایسر و صدا م یانقدر ب یچه وضع اومدنه؟! برا چ نی: ادیتوپ

ــو تا آخر دایآ ــمهاش ــ نیچش ... نه که وارد اتاق دیحد مممکن گرد کرد: ببخش
 ...زدمیدر م دیخوابتون شدم، اول با

ش یبرا و شد و زها  شهیجمع کردن  شپزخونه  ریخم  لب گفت: بچه پررو... آ
 اشتباه گرفته... گهید یرو با جا

شت و تو یها کهیت ست بردا دن آور یو برا ختیسطل زباله ر یبزرگ رو با د
 رفت... رونیاز آشپزخونه ب یجاروبرق

 بد شد... یلیگونه هام فشردم و زمزمه کردم: خ یدستامو رو کف
ستمو گرفت و ح فرزاد ش اطیکه با احت ینید با  رد،کیها رد م شهیاز کنار خرده 

 ... اگه گذاشتن...مایزنمون رو بب*و*س میبار خواست هیخودش غر زد: 
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قت و یلیداشــتم که خ یحس مبهم هی... دمیدســت کشــ نمییلب پا هیاراده  یب
 تجربه ش کرده بود... هم برام ناشناخته بود و هم نبود... شمیپ

 ؟!کردم تتیبه انگشتام وارد کرد: اذ یرزاد فشارو ف دمیکش یقیعم نفس
 فکر گفتم: نه... نه اصال... یو ب تند

 جواب دادنم جا خوردم... یباال انداخت... از سرعت عملم تو ابروهاشو
ستمو نوازش کرد: خوبه... ب یمهربون لبخند شت د ستش پ ش  هی میبر ایزد و با 

 ...یخسته شد یلیکم استراحت کن... امروز خ
 ...ستمیو گفتم: نه خسته ن دیکش دستمو

نو به به کمرم، م یگرفت... درو باز کرد و با فشــار شیتوجه راه اتاقشــو در پ یب
 داخل هل داد...

 تخت نشستم و فرزاد درو بست... یرو
شتا ستمو به باز یانگ شو دور  ید ست ست را گرفتم که تخت فرو رفت و فرزاد د

د گفتم و فرزا یآخ دیچیپهلوم پ یکه تو یدکمرم انداخت... بالفاصــله از در
 شد؟! یهول رهام کرد: چ

 ...یچی_ ه
 !؟ی_ پس چرا آخ گفت

 ...ینطوری_ هم
 ــــاااای_ پر

 ...کنهیکردم: پهلوم درد م یپوف
 _ چرا؟!
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 : فرزاد ول کن...دمینال
 !کنه؟یپهلوت چرا درد م ایگفت: پر یکنترل شده ا یصدا با

 ...نتیکاب یخورد به لبه  ی: اون موقع که هلم داددمیموهامو کش م*س*تاصل
 داد زد: من هلت دادم؟! بایتقر
 !؟یزنی... چرا داد مسی_ ه

 هلت دادم؟! یآورد و باز تکرار کرد: من ک نییپا صداشو
 !؟یکنیم کاری... چــــنی... هــستی... فرزاد... اصال مهم ننی_ بب

شو روشرتمو باال یحرکت ت هی با ست ش ی زد و بهت زده د ه مچ ... بدیپهلوم ک
 یمهم یدســتش چنگ انداختم: فرزاد ول کن تورو خدا... اصــال مســئله 

 ...ستین
... ادیمن ادمیمن اصال  ایشده... پر یپهلوت چ نی: ببدیموهاشو کش یکالفگ با
 هلت دادم؟! یک

 آشپزخونه... یهوا اومد تو یب دایاالن که آ نیکردم: هم ینچ
 ...خوامی... معذرت مدمی: االن؟! هان... آره فهمدیدست کش شیشونیپ به
 ...ستیگفتم: گفتم که اصال مهم ن متیمال با
ــداش حس م یکه کامال تو یحس عذاب وجدان با ــدیص درد  یلیگفت: خ ش
تا  ی! من بعضــکنه؟یم  ادمیبعدش اصــال  دمیانجام م یاراد ریعمل غ هیوق

 ...مونهینم
ست و شونه م زد: خ ید صال تا وقت هیخب...  لهیبه   دیکه ام یکم دراز بکش.. ا
 بخواب... ریبگ انیم نایا
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ش یکردم و رو اطاعت با  رو دیچیپهلوم پ یکه باز تو ی... درددمیتخت دراز ک
 لبخند زدم... یلبم خفه کردم و زورک دنیگز

رو  دایدهن آ رمیاز لب تخت بلند شد... با تعجب نگاش کردم و گفت: م فرزاد
 ...برهیما رو م یآبرو نهیببندم.... وگرنه هر جا بش

صــورتم خم شــد و آهســته گفت: بازم معذرت  یگفتم... فراد رو یا باشــه
 ...خوامیم
ــو نرم رو و ــرد... قبل از ا یلباش ــتامو دور  نکهیگونه م فش ــت کنه، دس کمر راس

: دی... پر صدا خنددمیمحکم ب*و*س یاپیگردنش انداختم و گونه شو دو بار پ
شکسته  یپهلو نیبخواب بچه تا با ا ری... بگایهست یبه حال یحال یلیامروز خ

 دستت ندادم... یکار هی
بالش  یســرمو رو متیو دســتامو از دور گردنش باز کردم... با مال دمیخند

 رفت... رونیگذاشت و از اتاق ب
 .اده لبخند زدم..ار یانگشت شست و اشاره م گرفتم و ب نیرو ب نمییپا لب
 مهربون بمونه... ینطوریکنه فرزاد هم خدا

 از شــتریهر روز ب گذشــت،یم مونیکه از نامزد یماه کی نیا یکه تو یفرزاد
 ...کردیقبل منو به خودش وابسته م

س شتنم نبود... من ا یح ست دا شق نبود... دو شتم ع  دو تا حس نیکه بهش دا
... من به فرزاد عادت کرده کرده بودم... وابسته شده شناختمیخوب م یلیرو خ

 دوسش یاز هر تب و عشق تند شتریکه ب ــــــــــــق،یعم یوابستگ هیبودم... 
 داشتم...
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 ...گفتیراست م غزاله
 ..."نهکی... و بد هم وابسته مکنهیزود به خودش وابسته م یلی" فرزاد آدما رو خ

 جان؟! ای_ پر
 ...دارمی_ ب

 صورتم برداشت و چشمهامو باز کردم: اومدن؟! یرورو از  دستش
 !اد؟ینم سای... پرایو سون دیتخت نشست: فقط ام یرو

 ...ادیدادم: به من گفت م هیو به تاج تخت تک دمیباال کش خودمو
 ...امیو م شورمی: تو برو فرزاد... من دست و صورتمو مدمیکش یا ازهیخم و

سامو با پ یسر ستم... لبا ش صورتمو  ست و  شد... د  اهنریتکون داد و بلند 
زانوم بود عوض  ریتا ز شیداشـــت و بلند یکه کمربند پهن مشــک یدیســف

ــر شیکردم... آرا ــتن هد یمختص  فمیک یفرزاد از تو ی هیکردم و بعد از برداش
 اتاقو ترک کردم...

 ...یسون یه چاق شدنگاه کردم: چ ایبه سون رتیدادم و با ح یبلند سالم
 بکنم؟! تونمیم کاری... جگنی: همه بهم مدیخند
 شنیآو و گوشت و ازیپ یتکون دادم و به آشپزخونه رفتم... با استشمام بو یسر

باال انداختم و چراغ روشــن فر رو از نظر گذروندم... فرزاد تنها  ییابروهامو 
 درست کرده بود؟! ایالزان

شپزخونه بلند گفتم:  رونیب خچالیرو از  کیک زنگ  سایبه پر یکیآوردم و از آ
 کجا مونده؟! نهیبزنه بب

... امیوارد آشــپزخونه شــد: من بهش زنگ زدم... گفت ســر درد دارم نم دایآ
 ها رو ببرم؟! یشدستیپ
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نه،  گفتیکه م ســـایفرو کردم... پر کیک یرو تو 6و  2گفتم و شــمع  یا آره
 بود... یکیحرفش 

سر آها رو رو شمع شت  شپزخونه ب دایشن کردم و پ سون رونیاز آ دو  ایرفتم... 
شو تو شاره  ست و ا ش شت  سوت بلند باال یانگ هم  دیزد... ام ییدهنش برد و 

 ...خوندیآهنگ تولدت مبارک م یبا مسخره باز
سون زیم یرو رو کیک شتم و  شد: عز زیم یرو ایگذا تر از جانم تولدت  زیخم 

 !ه؟یچ ایباز عیضا نیمبارک... عوووق... ا
رو  ازیچ نیخودش ا ی... خودش براستیکار من ن نایفرزاد نشستم: واال ا کنار

 نوشته... کشیک یرو
شو بار دیام شمها سالت نم ستیکرد: فرزاد مگه تو ب کیچ چرا  !شه؟یو هفت 

 ؟! 6و  2شمع 
دو و  شــمع دیخانوم... مگفتم با ایبا اعتراض رو به من گفت: بفرما پر فرزاد

 ...میریت بگهف
شریبار تکرار کردم: نخ نیهزارم یبرا شمع دو و   یعنی ،یکنیرو فوت م شی... 

 ...یشیم یو هفت سالگ ستیوارد ب شهیسالت تموم م شیو ش ستیب
 !ده؟یابروهاشو باال انداخت: مد جد دایآ

آخرم کار  م،یمکافاتو دار نیهم ایمن جواب داد: ما هر سال با پر یبه جا انیپو
 ...کنهیخودشو م

 ... شمع آب شد...گهید نیکردم:َاه ساکت ش یپوف کالفه
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ما شــمعا رو فوت کرد و  غیدســت و ســوت و ج ونیبه فرزاد اشــاره کردم... م و
 نایا دیموقع ما هم مثل ام نیگوشم گفت: آرزو کردم سال بعد هم ریز یواشکی
 ...میداشته باش ین ین هی

که مخاطب قرارش  دیزد و حواســشــو داد به ام ینگاش کردم... چشــمک مات
 داده بود...

و  دیام ی هیمحکم باز و بســته کردم... فرزاد مشــغول باز کردن هد چشــمهامو
 آورده بودن... هیهد یپول و کمر بند چرم قهوه ا فیست ک هیبود...  ایسون

رو  دایاد... فرزاد دســـت آو شــلوار معروفو با خنده به فرزاد د راهنیهم پ دایآ
 گفت: اجازه هست خواهرمو بب*و*سم؟! انیگرفت و با خنده رو به پو

ــورت آ یلیم یبا ب انیپو ــر تکون داد و فرزاد ص ــتاش گرفت نیرو ب دایس و  دس
 ...دیموهاشو ب*و*س یرو

کوچولو و  یزدم و ســاک کاغذ یمن زوم شــد... لبخند یدفعه رو هیهمه  نگاه
 رو به طرف فرزاد گرفتم... یمشک

آورد و ابروهاشو  رونیرو از داخلش ب یمخمل مربع یدستم گرفتش و جعبه  از
 باال انداخت...

شک نکن  دیام سخره گفت:  سته  ایم سر د  ایکراوات... کال پر ی رهیگ ایدکمه 
 ...دهیم هیهد یکی یهر مراسم یتو دهیتا از هر کدوم خر یس ستیب

 ... چرت نگو...رمیردم: نخبراش در آو زبونمو
ــر هم تولدم از تو  ایانداخت: پر شینیبه ب ینیچ دیام ــت س ــال پش من چهار س

 دکمه سر دست کادو گرفتم...
 ...ادهیبه جانب گفتم: همونم از سرت ز حق
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شستش باز کرد...  ییپررو دیام شار  لحظه  هینثارم کرد و فرزاد در جعبه رو با ف
 ...ای: پردیکش رونیرو ب نیپالت یمات به داخل جعبه نگاه کرد و بعد حلقه 

 زونتیچپ و راست آو توننیپرستارا نم گهیلبخند شونه هامو باال انداختم: د با
 !؟یبشن... من حلقه اسارت داشته باشم تو نداشته باش

 .ززززن.. گنیم نیزد و بلند گفت: به افتخارش... به ا یسوت دایآ
 بلند شد... هیکف زدن بق یبالفاصله صدا و

 کف دستشو با حلقه به سمتم دراز کرد... فرزاد
 !ومد؟ی: خوشت ندیذوقم پر کش تموم

 _ بنداز دستم...
 زل زدم و دستشو تکون داد: زود باش...!!! بهش
ــتم... خودمو رو حلقه ــتش برداش ــ کشیمبل نزد یرو از کف دس  ... بهدمیکش

انگشــت دســتش که به طرفم دراز کرده بود  نیدوم یحلقه رو تونفس گرفتم و 
 لغزوندم...

ش هیبه ثان و ش دینک ستم ک س دهید سر به س*ی*ن*ه ش خوردم: مر  یشد و با 
 نفسم...!!!

و گردنمو به چپ و راست تکون دادم... از بس سر  دمیاز دو طرف کش دستامو
 ...کردیبودم کف پاهام درد م ستادهیپا ا

مو لحظه چشــمها هی... یییییپر یو کشــدار گفت: وا دیکشــ یا ازهیخم لوفرین
 ...برهیخوابم م ستادهیببندم ا

 ... منم...ی_ آخ گفت
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 برو شوَورت اومد... خوش به حالت... ایپشت سرم نگاه کرد و گفت: ب به
ستاژرا پا به پاش م یکیفرزاد که  دنیبرگردوندم و با د سر د تند و با تن ومدویاز ا

 باز شد... شمین د،یپرسیازش سوال م جانیه
ــتاژر بدبخت د دنمید با ــرعت داد... اس ــت  گهیلبخند زد و به قدمهاش س داش

 ...دیدویدنبالش م
 یآقا ینفس نفس زنون گفت: مرس غوش،یج غیج یرفتم و دختره با صدا جلو

 ... با اجازه تون...نیدکتر لطف کرد
 ...یهم به من رفت و ازمون دور شد... روان یچشم غره ا و

 !م؟یکردم و رو به فرزاد گفتم: بر یشیچ
ُسر داد: بر بیج یرو تو نهیمعا یگوش  نی... چشمهاشو ببزمیعز میروپوشش 

 چه سرخه...
ست شده رو کتیبه ات ید صب  ش ین صافش کردم: از  دمیس*ی*ن*ه ش ک و 

 ...ادهیز یخستگ
 ...امیم کنمیم رو فشرد و گفت: لباس عوض م شونه
 گفتم و فرزاد ازم فاصله گرفت... یا باشه

... 
 فرزاد زنگ خورد... لیموبا ن،یماش یمحض نشستن تو به

 به مکالمه ش گوش دادم: سالم مامان جان... یبستم و با کنجکاو کمربندمو
شت خطه... همچ یعنیمامان جان گفتن  نیا خب شق و از ته  نیمامانم پ با ع

 یعنی... زدمیصدا نم ینطوری"مامان جان" که من مامانمو ا گفتیدل به مامان م
 ...یاز خوش کردیمامانو جمع م دیبود با یکیاون موقع فقط 
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گاه مین فرزاد خت و تو ین ندا له پر یگوشــ یبه من ا فت: ب نه... آره  ایگ با م
با  یشـــارژ تموم کرد... اتفاق رونیب میهمون صــب  که از خونه اومد لشیمو

 افتاده؟!
گاه م نگران ند آرامش بخشــ کردمیبه فرزاد ن نه... دارم  یکه لبخ فت:  زد و گ

 خونه... بله... چشم... قربان شما... خدافظ... ارمشیم
 شده؟! ی: چدمیداشبورد انداخت و پرس یرو باال لشیموبا
 خون یایم ایودتون خونه خ یزیم نهیبب خواســتی... مامانت بود... میچی_ ه

 ما... ی
 سفرمونو؟! انیجر یگفتم و فرزاد استارت زد: به مامانت گفت یآهان

 _ کدوم سفر؟!
 ...گهید زی_ دعوت عز

 حاال... گمیداشبورد رو برداشتم: م یرو مونیدراز کردم و م دست
شه با یجان اگه رفتنمون قطع ای_ پر که دو  میحداکثر تا پس فردا حرکت کن دیب

 ...میبرگرد انیسه روز قبل از مراسم پو
 یگخودت بهش بگو... تو ب یدادم و گفتم: االن که اومد هیتک یصندل یپشت به

 ... من بگم نه...دهیاجازه م
 !؟یکنیم کاریچ مارستانوی: بدمیگفت و پرس یا باشه

ش یب*غ*ل نگاه ی نهیآ از سر نیبه ما شت  شو رو یپ ست شت یکه د ه بوق گذا
 حواس گفت: ها؟! یانداخت و ب ینگاه داشتیو برنم بود

 !؟یکنیم کاریچ مارستانویکردم: ب تکرار
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ش فرزاد ش دیکنار ک شد:  نیو ما سرعت از کنارمون رد  سر با  شت  ه که هفت هیپ
ــتریب ــم دیفقط دو روز با م،ینمونده... اگه پس فردا حرکت کن دیبه ع ش  یرخص

 ...میریبگ
 ...گهیمامان بگو د_ باشه... پس خودت به 

 !ست؟ی_ به بابات بگم بهتر ن
ضافه  با ستم رو کندم: نه... مامان اگه  یدندون پوست ا ش شت  کنار ناخن انگ

 ...کنهیم یبشه، بابا رو هم راض یراض
بزرگش و  اطیو ح زیعز یبه مقصــد از خونه  دنیگفت و تا رســ یآهان فرزاد

 گردوش گفت... یدرخت ها
... 
لحظه که وارد خونه  نیفشــرد... تا آخر نویماشــ موتیو فرزاد ر انداختم دیکل

ونه خ یرو به رو قایکه دق یرنگ یمشــک یشــدم، ســرم برگشــته بود و به مورانو
 ...کردمیپارک شده بود نگاه م

 شده؟! یزی: چدیدستشو پشت کمرم گذاشت و پرس فرزاد
ستم... خدا آخر و عاقبت  نیسرمو به طرف ج،یگ سرم ب شت  تکون دادم و درو پ

 کنه... ریما رو بخ
به اســقبالمون اومد و در جواب احوالپرســ یجلو مامان  هیفرزاد  یها یدر 

 ...میحواس گفت... فرزاد ابرهاشو باال انداخت و وارد خونه شد ی"خوبم" ب
گرم شـده... مامان  ... هوا چقدریو با ناله گفتم: واا دمیمو از سـرم کشـ مقنعه

 !م؟یداشت ینهار چ
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صب مامان ست و پرت زمزمه کرد: هان؟! خورشت  یع شک شو  شتا صل انگ مف
 بادمجون...

 _ سالم...
 از بدنم عبور داده باشن، سر جام خشک شدم... یبرق قو انیجر هیکه  انگار

 ...ندتیبب خوادی_ بابام م
شون بدم،  یعکس العمل تنها ستم ن "هه" پرصدا بود که از گلوم خارج  هیکه تون

 شد...
ــتریب ــب ش ــور بهروز، حرکات عص ــابمو به هم م یاز حض  یفرزاد بود که اعص
 ...ختیر

اشو تموم پ یپنجه  کیستریزانوش گذاشتم تا بلکه حرکت تند و ه یرو دستمو
ــدا ب ــو پرص ــش ــتش رو از رو یداد و پا رونیکنه... نفس  نییچپش پا یپا یراس

 انداخت...
ـــتیزنده ن ادیکردن... ز دیکترا ازش قطع ام_ د  تیازت حالل خوادی... مس
 ...رهیبگ

ــت ــحبت کردن راجع به مرگ  یلبمو کندم و فکر کردم بهروز حت پوس موقع ص
 پدرش هم خونسرده...

 ...نمشیکه بخوام بب نمیبینم یلی_ من دل
 خواسته ش... نی_ به عنوان آخر

ر ... به خاطر پدکنمینه حاللش م رم،یم دنشی: نه... نه به ددمیحرفش پر یتو
 ... حاال دستور داده من برم دست ب*و*سش؟!دمینکش یتو کم بدبخت
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 تو بد شده؟؟!! ی_ مگه برا
شده... من االن فرزادو دارم... ا ابروهامو سلمه که بد ن  بزرگ نیباال انداختم: م

ســال از  کیکه پدرت ناخواســته در حق من کرده... اما خب من  هیلطف نیتر
شناسنامه م خورده...  یگرفتم... مهر طالق تو یدرسم عقب افتادم... افسردگ

من پاک کنه من حاللش  یاگه پدرت بتونه حداقل مهر طالقو از شــناســنامه 
 ...کنمیم

 ..نی... بباینباش پر یمنطق ری_ غ
 تره؟! یمنطق ریشما غ یخواسته ها دیکنی_ فکر نم

 صورت فرزاد نشست... یرومن و بهروز همزمان  نگاه
 : بله؟!دیابروهاشو تو هم کش بهروز
 یزد: خواسته ها هیمبل گذاشت و به عقب تک یدسته ها یآرنج هاشو رو فرزاد

که در حقش  ییها یبد یهمه  یچشــم رو ایپر نیخوایشــما و پدرتون که م
 !؟دهیخواسته ها م نیبه ا ایکه پر یجواب ایتره  یمنطق ریببنده غ نیکرد

آشپزخونه که مامان خودشو به جا به جا کردنشون مشغول  لیتق تق وسا یصدا
 اعصابم بود... یکرده بود، رو

 میباره تصــم نیخودش در ا ایپر نیاجازه بد شــهیکردم و بهروز گفت: م یپوف
 !ره؟یبگ

 مشناسیمبل ضرب گرفت: البته... اما من همسرمو خوب م یدسته  یرو فرزاد
 ...ردهیکه زده برنمگ یبگم از حرف تونمیم تیو با قاطع

 ...گشتمیبودم که از حرفم برم یرو خوردم... اتفاقا من آدم لبخندم
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... ردهگیکه زده برم یاز حرف ایمخم بود: اتفاقا پر یرو یبهروز بدجور پوزخند
 سال باهاش روزامو شب کردم قبول کن... جدهیکه ه یحرفو از من نیا

ستمو  یاونقدرفرزاد  یدندون قروچه  یصدا سه... د شم بر بلند بود که به گو
 من ُسر داد... یدستش گذاشتم و بهروز نگاه پر تمسخرشو از فرزاد رو یرو

سته  نیخودم دونستم که آخر ی فهی_ به هر حال من وظ پدرمو به انجام  یخوا
که به قول  ییها یبد یبا توئه... اما من مطمئنم با همه  میبرســونم... تصــم

دان عذاب وج دنش،ید یو تو نرفته باشــ رهیم در حقت کرده، اگر بمخودت بابا
 ...شناسمی... من تو رو خوب مایپر کنهیتا آخر عمر رهات نم

تا  نیزم یشناختیکه تو م یمطمئن نباش... من با اون آدم ادی_ هــــــــه... ز
 ...گذرمیکه در حقم شده ساده نم ییها یآسمون فرق کردم... از بد

ها رو  ی... من گفتندید میزد و از جاش بلند شـــد: خواه یشــخندین بهروز
 گفتم... انتخاب با توئه... خدافظ...

 ...ونتییدکتر... خوشحال شدم از آشنا یرو به فرزاد گفت: خدانگهدارتون آقا و
خروج بهروز از  ی رهیو من حرص زده، خ دییهم ســـا یدندوناشــو رو فرزاد

 شدم... ییرایسالن پذ
 بسته شدن در... یو بعد هم صدا دمیبا مامان شن شویخداحافظ یصدا

صب یپوف ستشو به پرسمیسوال ازت م هی ایگفت: پر یکردم و فراد ع م بگو... را
 نه؟! ای یمونیکه سر حرفت م یهست یتو آدم

حرف بهروز براش انقدر گرون  یعنیخنده م گرفته بود...  تیاوج عصــبان تو
 تموم شده بود؟!
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 راستشو بگو ها...! ا؟ی_ هان پر
 ...ینکینم دایثبات تر از من پ ینگاش کردم: متاسفانه... نه... ب یچشم ریز

-کی:  *و*ض*ی... دیلب غر ریو ز دیمبل کوب یدســتشــو به دســته  کف
 ...چیه
 و گفتم: کجا؟! ستادمیاراده ا یاز جاش بلند شد... ب یناگهان و

 دست و صورتمو بشورم... رمیتکون داد: م سر
 رفت... رونیب ییرایگفتم... فرزاد از پذ یپر استرس ی باشه

 گفتم: مامان... غیکردم و با ج یپوف
 رو ترک کردم... ییرایپذ و

 تو خونه؟! یچرا راه داد نوی_ ا
ــتانیدر ب ومدی! بعد خوب بود مدادم؟یطلبکار نگام کرد: راهش نم مامان  مارس

ست به  سی! بهروزو که مرفت؟یآبروتون م شدیم قهیبا فرزاد د س... ایشنا  یز ک
 دست بردار نبود... دیدینداره... تا تو رو نم یترس

 یدســته  یگفتم و مانتو و مقنعه م رو که از بدو ورود رو یلب ریز  *و*ض*ی
 مبل انداخته بودم، برداشتم و به اتاقم رفتم...

صاب امیشرتم رو با لباس راحت یو ت نیج شلوار صورتمو با  ن وعوض کردم و 
ستم تا ذره ها سته، پاک  یرو کردمیکه حس م یگرد و غبار یش ش صورتم ن

 بشه...
شتم، فرزاد رو به سته بود... حوله  یاتاقم که برگ ش ست یتو یتخت ن  یمو رود

 انداختم: فرزاد؟! یصندل یپشت
 ...شهی! سرم داره منفجر م؟یدیمسکن به من م هی ایفشرد: پر شویشونیپ
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 یلعنتت کنه بهروز... و به طرف فرزدا رفتم... دســتمو رو: خدا دمیلب غر ریز
 کم بخواب... هی... به جاش دمیشونه ش گذاشتم و گفتم: بهت مسکن نم

 برم خونه... خوامی_ م
 !؟ی_ مگه قرار نبود با مامانم صحبت کن

 بهش زنگ بزنه صــحبت زیعز گمیاصــال م ای... گمیگفت: بعدا بهش م کالفه
 کنه...

 ...یبگ دی... خودت باریگفتم: نخ یلجباز با
شو با حرص  یشونه ش رو به عقب هل دادم تا رو و س شه... نف تخت دراز بک
 ...یکنیم تیداد: چقدر اذ رونیب

 تیاذ یپاش نشــســتم و به زحمت جوراباشــو در آوردم: اتفاقا تو دار نییپا
 ... هم خودتو... هم منو...یکنیم

ربندشو ... کمدمیکش رونیگرفتم و از شلوارش ب راهنشویپ یو لبه ها دیکش یآه
 خودش باز کرد...

 ...شناستتیحسرت زمزمه کرد: چقدر خوب م با
 لباسشو باز کردم: آره... برعکس تو... ییباال یتا دگمه  دو

سرخش دوختم:  یصورتم نشست... نگاهمو به چشمها یپر حرصش رو نگاه
که  یشــناختی! اگه منو مگم؟یغ م! مگه درو؟یکنینگام م ینطوریهان؟! چرا ا

 ...یکردیانقدر از جانب بهروز احساس خطر نم
ــب ــ زیخ مین یعص ــد: من از جانب کس ــاس خطر نم یش ... فقط... کنمیاحس
 فقط...
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 !؟ی_ فقط چ
 ...یچی: هدیسرشو محکم به بالش کوب پشت

 اعتماد نباش... ی_ انقدر به من ب
 ...اینگام کر: پر مات
شک قطره شه  یا شمم چک یاز گو ستپاچه رو دیچ ست:  یو فرزاد د ش تخت ن

 نگفتم بهت... یزی! من که چ؟یکنیم هیگر یچرا دار وونهی... دایپر
ــط م یهر وقت پا نکهیبغض و حرص گفتم: متنفرم ا ا با  هیا من ب ادیبهروز وس

 یچطور یدلت نســبت بهم دار یکه تو یشــک نی... با ایدار یرفتار نیهمچ
 کنم؟! یعمر با تو زندگ کی تونمیم

 ...ایبه چنگ گرفت و م*س*تاصل زمزمه کرد: پر موهاشو
گه باشه، ا نیتا آخر هم تمونیحرف آخرمو زدم: اگه قرار باشه وضع ت،یقاطع با

من از ترس عکس العمل تو تنم بلرزه...  اد،یقرار باشـــه هر بار اســم بهروز م
 جا تموم بشه... نیهم یهمه چ دمیم  یترج
 !؟یگفت: چ تیو با عصبان دیاز جاش پر ادفرز

ستمو ز کف ش رید شمم ک ستگ یکه گفتم... با همه  نی: همدمیچ که  یا یواب
 ...کنمیرو تموم م یبهت دارم، همه چ

شو سه بار پ چشمها ست و مشتشو   هیبه خاطر  نی: ببدیکوب شیشونیبه پ یاپیب
 ...ارهیدرم یا یکلمه حرف من چه بچه باز

لمه به ک نیپشــت هم یاعتماد یب ایدن هیمن  یکلمه حرفه... برا هیتو  ی_ برا
 ...دهیحرف تو خواب
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کردم...  یرو ادهیخب باشـــه... من ز لهیداد: خ رونیهوف نفســشــو ب هوف
 نکن... ی... انقدر اوقات تلخدیببخش

ش شقت ک شم با  یهر چ د،ی_ تو هر وقت ع ست به من بگو... بعد  هیدلت خوا
 ...یگرفت لدی ی... خوب روشاریهش رو هم بسر و ت یمعذرت خواه

سرم داره از درد مستیمن حالم خوب ن ایگفت: پر یچارگیب با .. بگو .ترکهی... 
 !؟یبحثو تمومش کن نیکنم ا کاریچ

گم انجام ب یگفتم: هر کار یو تو دماغ دمیچیلباســمو دور انگشــتم پ نییپا بند
 !؟یدیم

 _ آره...
بخواب تا ســر دردت خوب شـــه... بعد با مامان راجع به ســفر  ری_ اول بگ

 رستوران خوب دعوت کن... یصحبت کن... بعدشم منو به شام تو
_____________- 

 بود... کردم،یکه فکر م یبه کرمان بهتر از اون مونیهفته ا کی سفر
ه رو ک ییگذشــت و شــب ها شیها و آثار باســتان گاهیتفر دنیکه به د ییروزها

به صــب   یو تو زیعز یبزرگ و پر دار و درخت خونه  اطیح ب*غ*ل فرزاد 
س شب قبلش،  دیر رو برامون رقم  گهیصب  خوب د هیو آرامش به جا مونده از 

 زد...
سترس  یچند روز، که نه نگران نیا یتو شتم و نه ا شدن با بهروز رو دا روبه رو 

 ال قبل...برگشتم به پنج س کردمیکالس و درس و امتحان رو، حس م
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صدا ییموقع ها همون شم  کردیخنده م گوش فلک رو کر م یکه  و با وجود چ
خنده ش انقدر بلند  یصـــدا دیمامان که دختر نبا یها دنیغره ها و لب گز

 ...زدمیقهقهه م یالیخ یباشه، با ب
مامان  یبود که تشــر زدن ها نیا ش،یهفته با پنج ســال پ کی نیتنها تفاوت ا و

صداآ نییپا یبرا س یوردن  شت و به جاش ک مثل فرزاد کنارم  یخنده م رو ندا
ــو دنیبلند تر خند یبود که برا ــد که  نیو هم کردیم قمیتش ــو  باعث ش موض

 بشم... کیاز قبل بهش نزد شتریب
 تیبا حما یرو که کنار فرزاد داشــتم، فقط گهگاه یو آرامشــ تیامن احســاس

 تجربه کرده بودم و بس... انیپو یها
ونده تلفن بهم گفته بود، م یکه پا یحرف یرو د،یکه با یاز اون شــتریفرزاد ب و

 بود...
 گفته بود... یاز حرفش گذشته بودم، وقت یمن اون موقع چقدر سرسر و

 ی هی... ماتتیگاهت باشـم... پشـتت... امن هیهمسـرت باشـم... تک خوامی" م
 آرامشت..."

... 
ـای_ پر ـ ـایم یومدی... نیکه اومد ی... اومدشمارمی... من تا سه مـ ـ ـ ... رم

تاد... دو و نود... می... دووو... دو و نکی تاد و پنج... دو و هشــ ... دو و هف
 ...ـــــایپر
 ...دمیجلو بازم رو باال کش یساق ها مین پیخنده سر تکون دادم و ز با

هــــا... دو و نود و ... دو و نود و دو... دو و نود و سه... رفتم کی_ دو و نود و 
 چهار...
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 یو رژ لبم رو تو نهیو آ لیموبا یتخت برداشــتم... گوشــ یلباســمو از رو کاور
 مانتوم از اتاق خارج شدم... یبستن دگمه ها نیانداختم و ح میدست فیک

با  لحظه مکث کردم و هی دنشیبود... با د ســتادهیپله ها ا نییطلبکار پا فرزاد
 ...یعوض شددهن باز گفتم: چقدر 

 شد... رید گهیزد و گفت: بدو د یلبخند
مردانه و شــلوار  راهنیکردم و خودمو بهش رســوندم... پ یکیها رو دو تا  پله

شک ش یم سته بود... وا یبود و کروات نقره ا دهیپو ـــیب ــــ نو م ادیب یکی... یـ
 ...رهیبگ

 ...ادی! چه بهت م؟یموهاش فرو بردم و گفتم: موهاتو کوتاه کرد یال دستمو
 تکون داد: خوب شده؟! یسر
جار رفتم آخرش دلم  ی... من هر چیلیگفتم: آره خ جانیه با با خودم کلن

 ساعت معطل من بود... کی شگرهیموهامو کوتاه کنم... آرا ومدین
 ...ایپر یبلندش... ول ی... دختره و مویکرد ی_ کار خوب

 یکنیتنم خم شــد: فکر نم یشــده رو کیبار یگفتم و فرزاد با چشــمها یهوم
 چشمه؟! یپررنگ و تو یادیرژت ز

ش صورت یجلو دیتهد یو انگشت اشاره م رو به نشونه  دمیحرص عقب کش با
 و تو... دونمیتکون دادم: نوک انگشتت به صورت من بخوره، من م

 ...سیگفت: خب بابا... خس یکج کرد و ناراض دهنشو
ــال ــبکم رو با احت ریحر ش ــه و  یرو اطیو س ــرم انداختم تا موهام خراب نش س

 ...زمیعز میفرزاد انداختم: بر یدستمو دور بازو
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ب*و*س خشـــک و  هی... زمیعز زمیلب نق زد: عز ریچپ نگام کرد و ز چپ
 !ه؟کنیرفتار م ینطوریا زشی... آدم با عززمیعز گهیبعد م دهیبه آدم نم یخال

شتمی... همون ممیرفت رونیو از خونه ب دمیخند  گاهشیاز آرا سایبا مامان و پر ذا
شتمیبرم سیبهتر بود... تا به تاالر م گ ... کردیاک ممنو پ شیفرزاد کل آرا م،یدیر

 ...کنهیذره مراعات نم هیم*ر*ت*ی*ک*ه 
ست شگریاون آرا شیپ شگاهیآرا یکه حوصله م تو فیح بد  یااریخاله زنک و د

ا خبر بشــن، ســر آدم ب یو پوک زندگ کیاز ج خواســتنیتر از خودش که م
 موندم... ی... وگرنه عمرا با فرزاد تنها مرفتیم
نخورده  یشــناســینم نویاحمق... تو ا یبه من بگه آخه دختره  ســـتین یکی

 دنبالت آخه؟! ادیپاشه ب یبهش زنگ زد یچ یم*س*ته؟! برا
 خدا از دست عقل ناقص من... یه
س تا  گفتیشرمانه ش!! کالفه م کرد... م یب یشنهادایبه تاالر، فرزاد با پ دنیر
خونه مون... از لفظ خونه مون خنده م گرفته بود...  میبر میمراسمو دو در کن ایب

 داشت... ونیزیتلو هیکاناپه و  هیکه فقط  یهمون خونه ا
 ...میبر ایفرصته ها... ب تیآخر نیا ایباز کردم و فرزاد گفت: پر نویماش در
شون فمیک با شو ددمیه ش کوبمحکم به  ساکت   ی. هر چ..تیترب ی... بگهی: 
 ...گمیبهت نم یچیه

 شد... ادهیپ نیو از ماش دیغش خند غش
باس و ک کاور تاق یرو تو فمیل باس و تجد ضیتعو یکه برا یا بود  شیآرا دیل

سر م شتم که به طرف بابا رفتم که به همه جا  سش بود که چ زدیگذا  یزیو حوا
 بود... ومدهین چکسیکم و کسر نباشه... از خانوما هنوز ه
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 با مامانت و خاله هات ی: چرا صــبر نکرددیبه دســتم داد و پرســ یآب وانیل بابا
 !؟یبرگرد

ش وانیل سر ک صله وراجدمیآب رو  شتم... پررو  یها ی: حو طاهره خانومو ندا
 ...ارهیسر در ب یاز همه چ خوادیدلش م

 سر تکون داد... شدیم کیو در جواب سالم فرزاد که بهمون نزد دیخند بابا
س سایکم مامان و پر کم  ک،ینزد یالیو با اومدن فام دنیو خاله ها هم از راه ر

ر*ق*ص هم که شــامل نفس و  یثابت ها یباال رفت... پا کیموز یصــدا
 وسط... ختنیر شدنیو خاله مژگان م سایپر
تاالر  یبرا هیلقرار بود برن آت دایو آ انیپو به  عد  هاشــون و ب گرفتن عکس 
 ...ومدنیم

سامو س دیموقع خر انیکه پو ینارنج راهنیبا همون پ لبا ه بود برام گرفت شیعرو
 فرزاد بود عوض کرده بودم... یو رنگش به شدت مورد عالقه 

ودم کرد که خ یاخم هی دنمیبودم.. اما بابا به محض د دهیتنها پوش راهنمویپ اول
 ...دمیلباسو پوش یتنه  میآدم رفتم کت ن یمثل بچه 

 یه محتورو ک یوانیشربت آلبالو و پرتقال به طرفم اومد... ل وانیبا دو تا ل فرزاد
 ت ِسـته...بخور.. با لباس ایشربت پرتقال بود به طرفم گرفت و با خنده گفت: ب

 ازش گرفتم... وانویتکون دادم و ل یسر
هر  ایعروس یدستشو دور کمرم انداخت و منو به خودش چسبوند: آدم تو فرزاد

 ...نهیبب تونهیرو م ینژاد
 اشاره کرد... یدستشو باال آورد و با انگشت اشاره به سمت و
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 دستش زدم: فرزاد اشاره نکن، زشته... یرو محکم
ــمهامو برا و نقره  راهنیکردم... به پ زیر گفتیکه فرزاد م یدختر یابیارز یچش
ش یا سیزانوش م ریکه تا ز ییبود با بوت ها دهیکوتاه پو  یکه تو یزی... و چدیر

 ...دزیم یاهیپوست تنش بود که به س کرد،یم ییخودنما یلینگاه خ نیاول
مدت دوســـت دختر  هیدور مامانه...  یالیاز فام نیکردم و گفتم: ا یفیپ فیپ

 از دست داده... انویپو گهیبوده... االنم اومده باورش بشه که د انیپو
 هست... یچه تحفه ا انی_ حاال نه که پو

 گرد کردم: چشه داداشم؟! چشمهامو
 گوشه... ست،ینفس باال رفت: چشم ن کیشربتش رو  وانیل فرزاد

ضربه  با  زیم یخورده م رو رو میشربت ن وانیبه پهلوش زدم و ل یآروم یآرنج 
 هم اومدن... نایا دیگذاشتم: ام مونیکنار

 ی افهی... از قمیتا به طرفشــون بر دمیدســت فرزادو گرفتم و دنبال خودم کشــ و
دعواشون شده... اصال  یمهمون هیباز سر اومدن به  دیفهمیم شدیم ایدرهم سون

که ا حاالت بود  تا  نیجزو م حث  ییجا هیدو  با هم ب دعوت بشــن و قبلش 
 نکنن...

ــرم م ینیح فرزاد ــت س ــم گفت: اآرو ومدیکه پش  نیدو تا چرا ا نیم کنار گوش
 !ن؟یشکل

شده... حاال با سرمو شون  ش دیبرگردوندم و با خنده گفتم: با ز بحث  یپا ینیب
 درد دالشون...

رو  یســوزش بد هیخوردم و  یزد و همون موقع با جســم ســخت یلبخند فرزاد
سرمو برا یآرنجم حس کردم... آخ یباال چرخوندم  یمعذرت خواه یگفتم و 
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عمه خانوم و بهروز که رو به روم بودن،  دنیکه بالفاصـله زبونم بند اومد... با د
 ...دمیقدم به عقب برداشتم و از پشت به فرزاد چرخ هیاراده  یب

و با تک  دمیکشـ یقیبازوهام نشـسـت، نفس عم یکه از دو طرف رو دسـتاش
 ...نیخوش اومد یلی: سالم عمه جون... خستادمیراست ا یسرفه ا

 سالم کرد... یمن و فرزاد چرخوند و فرزاد تند نیخانوم نگاهشو ب عمه
آرنجم با ســبد گل  یبه بهروز نگاه نکنم... باال کردمیم یاالمکان ســع حد
 ر...دردس ی هی... ماـشــشیشده بود... ا دهیدستش بود، خراش یکه تو یبزرگ

سم پرت بود که نفهم اونقدر شد  نیب ییچه حرفا دمیحوا عمه خانوم رد و بدل 
 به خودم اومدم... دم،یعمه خانوم شن یحرفا نیاسممو از ب یو وقت
حواستو  یعنیاز پشت کمرم گرفت که  یزیر شگونینگاش کردم و فرزاد ن گنگ

سعادتنیدار اریجمع کن و رو به عمه خانوم گفت: اخت از من بوده که  ی... کم 
 ...دمیشن ادیز ایشما رو از پر فی. اما تعربا شما رو نداشتم.. ییافتخار آشنا

 م...کن فیتعر یکس شیکه از عمه خانوم پ خندمی! من به گور پدر بهروز ممن؟
ــلحت یلبخند زورک هی ــر حرف فرزاد رو تا یرو یو مص ــوندم و با س  دییلبم نش

 کردم...
لبش بود به بهروز اشاره کرد و گفت: بهروز  یکه رو یثیخانوم با لبخند خب عمه

 ... امم...دیشناسیجان رو هم که م
 آشنا شدم... شونی: بله... قبال با ادیحرفش پر یتو یزود فرزاد

 !ن؟یسر پدرتون باش یباال دیرو به بهروز ادامه داد: منتها شما االن نبا و
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شاز اروم عمه شکارا جا خورد و فرزاد ف جان،  ایم وارد کرد: پربه بازو یخانوم آ
 سمتشون... میبر کنهیاشاره م دیام
"  گفتیکه رو به عمه خانوم م ینیدســتشــو از بازوم، تا مچم ســر داد و ح و

 ...دیمنو دنبال خودش کش بایعمه جان" تقر تونییخوشحال شدم از آشنا
 کردم و فرزاد تشر زد: حواست کجاست؟! یپوف

 ی! او نا مثل جن جلو؟یدار کایگفتم: به من چ دهیورچ یکردم و با لبا یاخم
 کرد؟! یبا اون گل مسخره ش دستمو چ نیمن ظاهر شدن... تازه بب

 ی... ســالم بســتادمیا ایو ســون دیام یگفت و رو به رو یخب آروم لهیخ فرزاد
 1کنه؟یم کاریچ نجایا تهیعفر نیپچ پچ کرد: ا ایدادم و سون یاعصاب

چه م یپوف مه ددونمیکردم و گفتم:  خانو مان  ما کار  ما  ... از ترس گهی... حت
ــر م لیفام ــرش حرف نزنن، حاض ــت س ــهیکه پش عذاب  ینطوریدخترش ا ش

 بکشه...
تازه فرزاد برا و مه دادم:  فهیمن ق یبا بغض ادا گار تقصــ رهیگیم ا ن ریان ه... م

 ...شهیداداشم کوفتم م یعروس
شرد و بلند گفت: آقا فرزاد عمه مهتاب ا ایسون ه... دعوت کرد نارویشونه م رو ف
 !؟یدار کاریچ ایبه پر
شو از ام فرزاد سون شیگرفت و به ما دوخت: من کار دینگاه خانوم...  ایندارم 

 بهت گفتم؟! یزیمن چ ایپر
گذاشت  ایدستشو پشت کمر سون دیهم فشردم تا بغضم نشکنه... ام یرو لبامو

 ن،ینکیبحث م نیســتادیســر راه ا نجایخب... ا نوریا نیایو به جلو هلش داد: ب
 زشته...
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د نبو دید یهم تو ادیســـالن که ز ینقطه  نیتر ییانتها یتو یزیســمت م به
جان؟!  ایشونه م گذاشت: پر ینشستم و فرزاد دستشو رو یصندل ی... رومیرفت

 زدم؟! یگفتم بهت؟! حرف یزیمن چ
شر ا نیبه طرف سرمو سر ما ک یک نایتکون دادم و از ته حلقم گفتم:  نده قراره از 

 ...دونهیبشه، خدا م
 ...دیچک زیم یدو قطره اشک از چشمم رو و

 ...ماسهیم شتینکن ارا هیگر وونهی... دایتند گفت: پر ایسون
 و به دستم داد... دیکش رونیب زیم یرو یاز جعبه  یدستمال و

 ...کنهیم ییکرد و گفت: خاله هم چه کارا یپوف دیام
 دییتا گرفتیو دستمالو از دستم م دیکشیمن م کیکه خودشو نزد ینیح ایسون

 شده؟! یچطور راض انیکرد: آره... پو
ــمهاتو تا جا ایرو به من گفت: پر و ــیباز کن خ یتونیکه م ییچش ــ یس متو چش

 خط چشمت خراب نشه... رمیبگ
 یروزا به جز خوشــ نیا انیجام دادم و گفتم: مگه پورو که گفته بود ان یکار

 !کنه؟یهم فکر م یا گهید زیخودش به چ
 یفتم: سونو گ دیکش نمییپلک پا یدستمال رو که تا زده بود رو اطیبا احت ایسون

 ...نجای... گرمه ااریبرو مانتوت رو درب ایب
شویک ست گرفت و از رو ف شه... زود یصندل ید شد: با به  ی... واامیم یبلند 

 نکن... تیطفلکو اذ نیحالت اگه اشکت بچکه... آقا فرزاد شما هم انقدر ا
 بابا... یبهش ندارم... ا یچشمهاشو گرد کرد: به خدا من کار فرزاد
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 ...مینکن تا برگرد تیوار گفت: خواهرمو اذ دیتهد دیزد و ام یلبخند ایسون
شم غره ا فرزاد ست به کمر ام یچ هرم برو بابا.... خوا ای: بدیکوب دیرفت و با د

 که اومده اخماش تو همه... یخواهرم... تو حواست به زن خودت باشه از اول
رو کنارم  ایسـون یرو گرفت و ازمون دور شـدن... فرزاد جا ایدسـت سـون دیام

 !ا؟یگرفت و صدا زد: پر
ستمال رو یگفتم وجعبه  یهوم شتم... جعبه رو از ب زویم ید ش نیبردا تام انگ

 و آهسته گقت: به من نگاه کن... دیکش رونیب
 بلند کردم و باز چشمهام پر اشک شد... سرمو
 بلند کردم و باز چشمهام پر اشک شد... سرمو
ــله ا ینچ ب فرزاد ــکلت چ قایکرد و گفت: االن دق یحوص ! هوم؟! خب ه؟یمش

 بگو تا منم بدونم...
 ...یچیتکون دادم: ه نیبه طرف سرمو

 !؟یچیباال انداخت: ه ابروهاشو
 ...یچیو گفتم: آره... ه دمیصورتم کش یدو تا دستمو رو کف

 ...ایمبهوت گفت: پر فرزاد
 گفتم... یکالفه ا هان

 به صورتت... یدیخنده: ر ریزد ز یپق
ونه و رد رژ گ دنیکردم و بعد با اســترس به کف دســتام نگاه کردم... با د یمکث
ا اون لحظه واقع یدستم بود، نفسم بند رفت... تو یکه رو یو خط چشم هیسا

 ...رمیجا داشت بم
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 ایر... پسیدهنم رو گرفت: ه یجلو دیو فرزاد پر هیگر ریبلند زدم ز یصــدا با
 ...یجان مادرت... آبرومونو برد

ـ... بب با ـ ـدددد... هی... چنیهق هق گفتم: ب ـ ـ .. عی... همه ش ... هعی... ش
 ...عیــه... هتوئــــ ریتقص

مامانتو صدا  یخوای... منییپا اریمنه... صداتو ب ریگفت: باشه باشه... تقص تند
 بزنم...

ـ... نه... برو... ه ـ ـ... ن ـ ... عیبرداره... ه فشویبگو... بگو ک سای.. به پرعی_ ن
 ...ییدستشو یتو ادیب

انداختم و با  نییگفت و ازم دور شــد... بلند شــدم... ســرمو پا یباشــه ا فرزاد
سرو تینها شت سیسرعت به  م دلم صورت دنیسالن رفتم... با د یانتها یبهدا

ـــتیم پدرشــو برا خواس خانوم پول خون  طاهره  مواد  نیهم یزاز بزنم... 
 ! خاک بر سرش...ره؟یگیم زنهیکه به صورتمون م یآ*ش*غ*ا*ل

ز شرش ا ییایبشه دن کهیت کهیچرخ ت جدهیه ریامشب بهروز بره ز نیهم شاالیا
 راحت بشن...  *و*ض*ی...

 !؟یی! اون توا؟یاز پشت در گفت: پر سایبه در خورد و پر یا تقه
گفت:  و دیکش یفیخف غیرو کشوندم داخل... ج سایبا شدت باز کردم و پر درو

 !ه؟یا افهیچه ق نی... اــــنی... هــینطوریَاه...چرا ا
 !؟یدرستش کن یتونی: مدمینال

 !؟یکرد هیگذاشت: گر نهیآ یجلو فشویو کاومد  کمینزد
 مامانه... بهروزو چرا دعوت کرده؟! ریزده گفتم: همه ش تقص حرص
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خانوم تو  مه  فت بهروز و ع قا... گ فا ندگ هی_ منم بهش گفتم ات نه ز  یخو
غان پارسا به بانو ارم میسیپشتش بنو میکه کارت دعوت بفرست شهی... نمکننیم

 ...ییتنها
شویک و شتیکه توش رو م ینیباز کرد و ح ف شانس آورد گ دم  نیهم یگفت: 

شتم تو ک ریش یآخر شده بود مثل همفمیپاک کن گذا صال بهم الهام   شهی... ا
 به صورتت... یزنیگند م

 نگفتم... حرف حساب که جواب نداشت... یزیچ
پاک کن به جون صورتم افتاد... صورتم که پاک  ریهم در آورد و با ش یدستمال

در حد رژ لب و خط  میمال شیآرا هیرفت،  نیکه زده بودم از ب یشد و آثار گند
 ...ختیر فشیک یرو تو لشیصورتم نشوند و وسا یچشم و رژ گونه رو

 کم خوددار باش... هیلحظه گفت:  نیاخر یطرف در رفت و تو به
ست... نفس عم رونیب و سرش ب شت  ش یقیرفت و درو ترق پ  نهیآ یو تو دمیک

 شدم... رهیبه صورتم خ
شاره دو طرف لبام رو گرفتم و به طرف با ست و ا ش شت  ش نیانگ . کال ..دمیک

خاک بر ســر بهروز... گور مرگ بگ ند زدن نبودم...  فاز لبخ ـــب تو   رهیامش
شه خبر مرگش ب ی... کشاالیا سنفر گر ستیمن دو ادیبا ... نمکیم ریسنه رو 

 ...یاصال... هـــعــ دمینذر م
 هیهم که شــده،  یهامو از صــورتم کنار زدم... زورک ینوک انگشــت چتر با

رو ترک  یبهداشت سیسرو قینفس عم هیلبم نشوندم و با  یلبخند گل گشاد رو
 کردم... شونه هامو عقب دادم وسرمو باال گرفتم...
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که  یمهمونا قسمت یعروس و دوماد اومدن که همه  دیفهم شدینگاه م مین هی با
 بود جمع شده بودن... دایو آ انیپو گاهیجا

خ به شد و ر دهیو به همون سمت رفتم که دستم کش دمیکش قیتا نفس عم چند
 رخ بهروز قرار گرفتم...

 لحظه... هی... فقط ایکه تند گفت: پر دمیاخم دستمو عقب کش با
 هی خواســتمیو گفت: فقط م دیکه باز مچمو چســب توجه راهمو کج کردم یب

... من به اصــرار ســتیبودن من آزار دادن تو ن نجایا لیبهت بگم... دل یزیچ
 مراسم شرکت کردم... نیا یعمه تو
 جذب تو دارم... یخودمو برا یزد و ادامه داد: وگرنه من روش ها یچشمک

به سر تا پاش انداختم و پوزخند زدم: برو گمشو بابا... روش  یزیآم ریتحق نگاه
 خودم... یها
به  دمیچرخ و فت: خوب منو  که گ ته بودم  قدم برنداشــ به   بهیغر هیو هنوز 

 ...یفروخت
 جام خشک شدم... سر
 همه کس به،یغر یگیکه تو بهش م ی! اونبه؟ی: غردمیجا به ســمتش چرخ در

 منه...
 تو ، مثل روز روشنه... یب به،یغر نیمن کنار ا یزندگ

ـه... منم  ابروهاشو ـ همه کست بودم... کال هر کس  یزمان هیباال انداخت: ه
ــت م یزندگ یتو ادیکه م ــهیتو بعد از چند روز همه کس  نیحق من ا ی... ولش

 نبود...
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بذار؟ی_ حق من چ ! تو ط؟یاون شــرا ی! اونم تو؟یو بر ی! حق من بود منو 
مه کس من نبود چیه قت ه به خودم تلق نی... ایو که  ... کردمیم نیمن بودم 

 به،یغر یگیکه تو بهش م ینیهم ی... ولچســبوندمیمن بودم که خودمو به تو م
 ...کنهیبا من بودن استفاده م یبرا یاز هر فرصت

 بر خالف تو، تموم لحظه هاش کنــار منه... بهیغر نیا
 .داشتم.. لیرفتنم دل ی_ من برا
فته از دســت ر یتو زندگ لیبذار در کوزه آبشــو بخور... دال لتویزدم: دل پوزخند

نهیمنو بر نم ی مه  هی یفرزاد تو ی... ولگردو ظه ه ها رو از  یاون تلخ یلح
شبخت مکنهیذهنم پاک م سرت بخور شمی... کنارش اونقدر خو چرا  یکه ح

 ...ینموند
 ...یکن یبراش درست کنم که روز و شب حسود یزندگ هی

 ...یکن ،یبود یکاشک نکهیا یهزار دفعه تو آرزو یروز
 ...یبشنو لمویدال ینخواست چوقتیچشمهام زل زد و آهسته گفت: ه به

هر چقدرم که قانع کننده باشه، بازم من به تو  لتیهم بشنوم... دال خوامی_ و نم
تازه دارم معنگردمیبرنم ندگ ی... چون  نار توفهممیرو م یز ندگ ... من ک  یز

بازکردمینم به چشــمت  دمیترســی... خودم نبودم چون مکردمیم ی... نقش 
چون ترس از دست دادنشو ندارم...  خندمیم گمی... اما با فرزاد خودمم... مامین

 اما با تو...
 تاسف تکون دادم... یزدم و سرمو به نشونه  یپوزخند

 روز خوش نداشتم از ترس تو... هیکنار تو  من،
 بر عکس تو... نهیشیهام م هیگر یپا بهیغر نیا
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 ...یرو بهم نگفت نایوقت ا چیب*غ*ل کردنم باال آورد: ه یبرا دستاشو
ش فورا ستا دمیعقب ک ... ستیمهم ن گهیحرکت تو هوا موند: د یبهروز ب یو د

شت میزندگ یتو یکه تو حت کنمیمن کنار فرزاد فراموش م ضور دا رو  نایا ...یح
سر لج و لجباز یگفتم که فکر نکن ... با تو رفتم به فرزاد جواب مثبت دادم یاز 

... شــهیدعوامون نم ای مینه... من دوســش دارم... فکر هم نکن که تنش ندار
 یچطور دونهیبلده... م ی... اما فرزاد ناز کشــمیرو هم دار نایا یاتفاقا همه 

 محبت کنه و دلتو ببره...
 ...یندار ادیرو  چکدومشونیکه تو ه ییزدم و عقب عقب رفتم: کارا یلبخند

ــنه  یرو و ز ته و ا یلبم واقع یلبخند رو نباریا کهیو در حال دمیپام چرخ یپاش
 کردن فرزاد چشم چرخوندم... دایپ یبرا تیجمع یدل بود، تو

 با منه، کنار اون خوشم... نکهیبه من بده، از ا میَ عذاب هر
 ...ُکشمیو س*ی*ن*ه مت اش،یخاطراِت با توئه، کنار خوب یچ هر

 داشیعروس و داماد پ گاهیبه جا زیم نیتر کیخان، پشت نزد نیبابا و فرز کنار
 کردم و به طرفش رفتم...

 بلند شد... یصندل یمتوجهم شد و از رو شیدو قدم یتو
 زدم و فرزاد دستمو گرفت... یلبخند

غزاله جان...  نیآقاجون... خوش اومد نیخان گفتم: خوش اومد نیبه فرز رو
 شده... یچه عروس نیخوشگل منو بب یوا

 کیخان گفت: تبر نیو فرر دیپر نییخان پا نیذوق زده از ب*غ*ل فرز فرناز
 دخترم... گمیم
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 عروس شدم... دای: مثل آدیکردم و فرناز به پاهام چسب یتشکر
به خنده گفتم: اوهوم... چه عروس ملوســ ســر بذار ببیتکون دادم و   نمی... 

 نه... ایدوماد واست جور کنم  هی تونمیم
 ...دمیدستشو دور کمرم انداخت و منم از خدا خواسته بهش چسب فرزاد

 انیپو ی... خانوم خانوما؟! کجا رفته بودابی_ عروسو ول کن برادر عروسو در
 ...یایگفت خودت م سایدنبالت پر امیب خواستمی!... مگرفت؟یسراغتو م

 لکسیکم ر هی خواســتمیگرفتم و گفتم: م یفرنازو به باز یحلقه شــده  یموها
... هریآبروم م گهی... گفتم دختیکه خراب شــد اعصــابم بهم ر شــمیکنم... آرا

 کنارم دارم... سایمثل پر یفیهمه فن حر هیرفته بود  ادمی
 رهیدســتشــو تنگ تر کرد... ســرمو باال گرفتم و به چشــمهاش خ یحلقه  فرزاد

 تخواسیگذاشت... دلم م شیبه نما کدستشوی یزد و دندونا یشدم... لبخند
 صورتشو غرق ب*و*سه کنم...

ــو ــرش ــبوند: ا نییپا س ــم چس ــو گوش با  یو دار یکه آروم ینجوریآورد و لباش
 عاشقتم... شتریب یا گهیاز هر وقت د کنمیحس م یدینگاهت قورتم م

 به ابراز احساساتش زدم... یلبخند
 منم... شیدلش با منه و تموم زندگ که هیمن کس یبه رو رو
 ...نایا انیپو شیپ رمیمو از فرزاد گرفتم و گفتم: م هیتک

 ...امیگفت: منم م غیزد و فرناز با ج پلک
معلوم  یرااز دخت یکیگفتم و بالفاصله نگاهم به بهروز افتاد که دست  یا باشه

انگار  انگار نه... رفتنیر*ق*ص م ســتیرو گرفته بود و به طرف پ لیالحال فام
 آورد... یو برهان م لیمن دل یاالن داشت جلو نیهم
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 دنبال عطر تنم... یگردیوجودش م یکه تو هیبه روت کس رو
 زدم و دست فرنازو گرفتم... یپوزخند

 ...کردمیخودم حس م ینگاه بهروزو رو ینیتموم مدت سنگ کهیحال در
 ...شهیمثل من برات نم یچکیه یول

 ...شهیتو واسه هم از کنار رفتم
با اخم از جاش بلند شد و گفت:  انیعروس و داماد رفتم... پو گاهیطرف جا به

 !؟ییمعلوم هست کجا
 کم خم شو بب*و*سمت... هیگرفتم و گفتم: انقدر غر نزن...  دستشو
شو شد گردن  ای: پردیخند زیر زیخم کرد و ر سر شت پاره  شلوارم تنگه... از پ

 خودت...
 کردم... یخوشبخت یو از ته دل براش آرزو دمیطرف صورتشو ب*و*س دو

که گل کرده  میو با حس خواهر شوهر دمیرو هم ب*غ*ل کردم و ب*و*س دایآ
 ...کنمیش م چارهیکنه، ب تیکردم که اگر داداشم رو اذ دشیبود، تهد
با هیبا اخم گفت: من  انیبازوم قرار گرفت... پو یرو یگرم دســـت  دیدور 

شنگ بپ رمیبگ ست یکه وقت چونمیگوش تو رو ق س نیا یه رو  یخواهر ما کال ک
 ...نهیبینم
 و فرزاد گفت: کال من قدرت جذبم باالست... دمیباز خند شین با
به آ یب فت: گ جیخنده... فرزاد گ ریز میزد ینگاه کردم و جفتمون پق دایاراده 

 !ــه؟یچ
 ...یبیب یگفت: پوشک ما دهیبر دایتکون دادم و آ نیبه طرف سرمو
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 تر از قبل گفت: هان؟! جیگ فرزاد
 نثار جفتمون کرد... یا وونهیدستشو به شکمش گرفت و فرزاد د دایآ

 از بلند گو ها، ابروهامو باال انداختم... یآهنگ کرد هیپخش شدن  با
 !؟یا هیدستشو دور شونه م حلقه کرد: پا فرزاد
 تســـیرو گرفته بود و به طرف پ دایکه دســـت آ انیپو دنیکردم و با د یمکث

 موافقت تکون دادم... یسرمو به نشونه  رفتن،یر*ق*ص م
با لبخند دســتشــو دراز کرد تا کنارش برم... بابا و  انیو پو دیدســتمو کشــ فرزاد

بزرگ  یانســان یحلقه  هیبعد،  ی هیمامان هم بهمون ملحق شــدن و چند ثان
 شده بود... لیتشک

 ...تونمی: فرزاد من نمدمیبلند خند یصدا با
 محکم تر گرفت: قدم هاتو با من هماهنگ کن... کمرمو

 ...شهیگفتم: نم بلند
 کردم به قدم هام سرعت بدم... یسع و
 دنیخندیدغدغه م یب ،یزیشــدم... که فارغ از از هر چ رهیاطرافم خ یادمها به

 ...دنیر*ق*صیو م
ه دل از ت توننیم یآدما چطور نیا گفتمیبود، با خودم م شیسه_چهار ماه پ اگر

 بخندن؟!
 از ته دنیکه خند فهممیحاال... حاال که کنار فرزاد بودن رو تجربه کردم، م و

 ...ستیها، اونقدرا هم سخت ن یدل، تو اوج مشکالت و گرفتار
... 

 پلکام فشار دادم... یو دستمالو رو دمیمحکم باال کش دماغمو
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 ...ی... حالمون رو به هم زدگهیبا غرغر گفت: َاه... بسه د سایپر
شو ب با ساکت  سال نبود یهق هق گفتم: تو  ساس... ده  ز ا یفهمیم یچ یاح

 !؟یخواهر و برادر یرابطه 
 ...یفهمیبا حرص گفت: نه فقط تو م سایپر

صندل فرزاد شت  شو پ ست شت و مهربون گفت: پر مید  یجان... مگه چ ایگذا
 که نرفته... گهیفقط خونه ش از شما ها جدا شده... شهر د انیشده؟! پو

 هگی: خب نرفته باشــه... باالخره که جدا شــده... من ددمیدماغمو باال کشــ باز
 اجازه برداررررم م م م م؟؟!! یب ویک نیصبحا ماش

ـانم... ادیرد اشکام کش یرو انگشتشو ـ ـ ـ  نهینکن هر کس بب هیگر ینطوری: ج
 افتاده... یکس یبارا ینکرده اتفاق ییخدا کنهیفکر م

سر گفت: فرزاد راه ب سایپر شت  صبحم ا فتیاز پ  نیا یستیوا نجایبابا... تا 
 ...ادیاشکش بند نم

 !ا؟یپر می: بردیبرداشت و پرس میدستشو از پشت صندل فرزاد
به آپارتمان پو ن،یماشــ یپنجره  از با ه نایا انینگاه آخرو  نداختم و   عیه عیا

 ...میگفتم: بر
 استارت زد... فرزاد

 زود تر از ما رفته بودن... نایا مامان
به  یاونطور تونهیم دایآ یعنی... اووف ه ب د،یرســیش م دونهی یکیکه مامان 

 برسه؟! انیپو
 دوست نداره؟! ازیپ انیپو دونهیم
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کارش به  انیتند درســت نکنه، پو یداره؟! غذا تیبه فلفل حســاســ دونهیم
 بکشه... ستانماریب

 دادم و چشمهامو بستم... هیتک یو پشت سرمو به صندل دمیکش یآه
شدن تکون ها با ش یمتوقف  شدن کوچه رو از  ن،یما شن  شد... رو چرتم پاره 

 ...کردمیبسته م حس م یپشت پلک ها
شکر و خداحافظ یصدا ش سایپر یت شدن در ما سته  و  مدیشن نویو بعد هم ب

 !؟یفرزاد آهسته گفت: خواب
هام صـــد ک کردمیباز کردم... حس م جشــمهامو لک  وزن  لویهر کدوم از پ

 دارن...
 کاریبا چشمهات چ نیو زمزمه کرد: بب دیپلکم کش ریانگشت اشاره شو ز فرزاد

 ...یکرد
 !ا؟یپلک هام فشردم و فرزاد صدا زد: پر یدستامو رو کف
 انداختم... نییگفتم و دستامو پا یهوم

 هی یعنیکردم...  یفکر هیو با تامل گفت: من  دیکشــ نشییلب پا یرو زبونشــو
 گرفتم... یمیتصم

ضا منتظر ض تینگاش کردم و فرزاد تند گفت: البته ر شرطه... اگه را  یتو هم 
 ...هیکال منتف هیکه قض ینباش

 گفتم... یحوصله ا یب خب
فرمون گذاشــت و گفت: گفتم اگه تو  ی... آرنجشــو رودیبه ســمتم چرخ فرزاد
ض ش یرا سممون رو تا آخر اردیبا شتی... مرا تا  هگید یعنی... میبرگزار کن به

 ...مونیسر خونه زندگ میاون موقع بر
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 ...دونستمیکرد و گفت: م یش شدم... پوف رهیسکوت خ تو
 !و؟ی_ چ

 ...یکنیموافقت نم نکهی_ ا
 !؟یدیشن ی_ تو االن از من حرف

 ...یعنی_ 
داز بن ،یمقدماتشــو آماده کن یخوایباال انداختم: اگه م یدیق یهامو با ب شــونه

 اواسط خرداد که امتحانات منم تموم بشه... یبرا
 !؟یتو موافق یعنیانداخت و بهت زده گفت:  نییاز فرمون پا دستشو

مزد نا میتونی! تا آخر عمر که نم؟یانداختم: آره... باالخره که چ نییپا نگاهمو
 ...میبمون

حرفت حســـاب  یگفت: رو دیکشــیکه منو جلو م ینیگرفت و ح دســتمو
 ...کنمایم

شه سرمو رو یا با شتم... حس کردم چقدر حالم بهتر  یگفتم و  شونه ش گذا
 قبل شد... ی هیاز چند ثان

 ...کشمیهواتو نفس م نشستم
 حال من بهتره... هیچند وقت هی

 ...یپشت گردنم گذاشت و کنار گوشم پچ پچ وار گفت: مرس دستشو
 !؟یچ ی_ تشکر برا

 بودنت... یبه گردنم چسبوند: برا لباشو
 ...یزدم: پس مرس یلبخند
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 _ تو چرا؟!
 بودنت... ی_ برا

شت کمرش به هم  یخنده  یصدا ستامو باال آوردم و پ شد... د آرومش بلند 
 رسوندم...

ــته ها دور دوِر فرزاد فعال  تیر نهاد نمیتا بب رفتمیم شیدلش پ یبود... با خواس
 ...شهیم یسر نوشتم چ

 ...برهیهوا تا کجا م نیتهش... منو ا نمیبب فتمیراه م دارم
 ده؟!ب یلیدست به دست کردم و نگران گفتم: حاال حالش خ لمویموبا یگوش

 ...یسوزی... منطرفیا ای... فرناز مامان بادیحواس گفت: هان؟! نه ز یب غزاله
س شهیلحظه م هیکردم و کالفه گفتم: غزاله جان... من کار دارم...  یپوف تو حوا
 به من؟! یبد

 حواسم پرت شد... کنهیم یطونی... فرناز شزمیکرد و گفت: بگو عز یهان
 بده؟! یلیحال فرزاد خ گمیتکرار کردم: م یکالفگ با

خب... آلرژ نه  جایا یایدرد هم داشـــت... تو بباز عود کرده... گلو  شی_   ن
 ...شهیخوب م

 ...دیخند زیر زیر و
 ...امیسر م هیزدم و گفتم: اگه تونستم  یلبخند

 تماسو قطع کردم... یگفت و بعد از خدافظ یا باشه
ست بیج یرو تو لمیموبا ش یروپوشم انداختم و د  یبرا ... بازدمیبه مقنعه م ک

ص ستمیهام م ینظم یب نی... با اشدمیگروه م ریمد زونیآو دیبا یمرخ ه ب خوا
 ...دونهیکجا برسم، فقط خدا م
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... 
م با مامان گرفتم تا بدون یاومدم... تماســ رونیگروه ب ریباز از اتاق مد شین با

ــ ــویماش ــرکت  ینه... اونم گفت که فعال کار ایالزم داره  نش ــب ش نداره و تا ش
 ...مونهیم

 ...ضمیهمسر مر یبه سو شیعوض کردم... پ لباسامو
 بود، تا خونه روندم... دیکه از مِن ترسو بع یسرعت تینها با
تم تا بوق گذاش یدستمو رو شد،یم نگیخان که وارد پارک نیفرز نیماش دنید با

و  فیداخل بردم و بعد از برداشــتن ک نویدرو نبنده و منم بتونم برم تو... ماشــ
ود تا با ب ستادهیخان منتظرم ا نیفرز ...دمیپر نییپا نیهام، از ماش دیخر لونینا

 داخل خونه... میهم بر
 مگه؟! یساعت کالس ندار نی: ادیدادم و جوابمو داد و پرس سالم

 ...گهیاومدم د گهیمو خاروندم: د قهیباز شد و کنار شق شمین
ستشو شت و درو برا د شت کمرم گذا شوهر  یپ شما زن و  شدنم باز کرد:  وارد 

سر منو تو ستانیاون ب یآخرش  ... فرزاد که از هفت روز هفته نیکنیزنده م مار
ص صه... اون نره تو هم  فتی... تو هم که تکلرهیگیم یچهار روزشو مرخ مشخ

 ...یفتیاز کالست م
از  کردم و شوت گاز یو با غزاله که به استقبالمون اومده بود احوالپرس دمیخند

 پله ها باال رفتم...
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ود فرناز که لب تخت نشسته ب دنیزادو باز کردم... با دسر و صدا در اتاق فر یب
ــت فرزادو که رو ــت ها یو دس ــته بود، با دس ــاژ  کشیکوچ یپاش گذاش ماس

 زدم... یقیلبخند عم داد،یم
 جون... ای: سالم پردیپشت سرم بستم و فرناز از جاش پر درو

ند: وزدم و فرناز دستاشو دور کمرم حلقه کرد و سرشو به شکمم چسب یلبخند
 خوشگل من چطوره؟!

 بالش بلند کرد: سالم... یگفت و فرزاد سرشو از رو فیخوبم ضع هی
 پف کرده ش... یشده و پلک ها دیسف یلبا دنیفشرده شد از د قلبم

ــتا ــن یدس  ضیمر هی دمیفرنازو از دور کمرم باز کردم و به طرف تخت رفتم: ش
 ...نجایا میآمپول الزم دار

ول زدم دو تا آمپ شبیبالش برد: آخ... د ریو دستاشو ز دیو به شکم خواب دیغلت
 امروز و فردا دارم... یهم برا گهید ی... دو تاکنهیجاش هنوز درد م

بود، کنار زدم و  نیزم یشــده و رو زونیرو که نصــفش از تخت آو یا مالفه
ستم : چ یرو ش شد روزیدفعه؟! د هیشد  یتخت ن خوب  میصب  از هم جدا 

 ...یبود
مسخره که هر سال پدرمو  یآلرژ نیکنارم نشست و فرزاد خشدار گفت: ا فرناز
آب  ...گهیطرف د هیبه جونم افتاده  روزیکه از د یروسیو نیطرف، ا هی ارهیدر م

 رده...ک ریگلوم گ یبزرگ تو بیبه س کنمیقورت بدم... حس م تونمیدهنمو نم
 شو نوازش کردم: گلوت عفونت کرده... قهیشق یموها

 دنیباز شد... فرزاد سرشو چرخوند و بالفاصله با د یگفت و در با تق یاوهوم
 ...زنمایخان، بلند گفت: من آمپول نم نیفرز
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ست نیو فرز دمیخند ش یخان د سر فرناز که به طرفش هجوم برده بود ک : دیبه 
 سالم... کیعل

ه ک نیهم یبالش انداخت: ســالم... ول یســرشــو رو ییبا پوف بلند باال فرزاد
 گفتم...

صندل نیفرز شت م یخان  س یچرخوند و رو به رو وترویکامپ زیپ ش ت: تخت ن
 کن... یزنت آبرو دار یحداقل جلو یکشیگنده ت خجالت نم کلیاز ه

 ...کنهی_ زن من، منو درک م
 ...یشی: عوضش خوب مدمیپشت گردنش کش دستمو

فت: ا با گاوحرص گ روشــن فکر  ینطوریخودتم بود، هم یبرا یون آمپوال 
 !؟یبود

ند ها لونینا یپاتخت یخان از کشــو نیزدم و فرز یلبخ  نرویفرزادو ب یدارو
 آورد: خجالت بکش خودتو لوس نکن... خرس گنده...

 خـــداااا... یبالش فرو کرد: ا یتخت بلند شدم و فرزاد صورتشو تو یرو از
 کمک مامانت... نییپا میبر ایبه فرناز گفتم: فرناز جان، ب رو

 ...نمیبب خوامیاشاره شو به دندون گرفت: من م انگشت
ــدا زیخ میحرص زده ن فرزاد ــد و با اون ص  رونیگرفته ش قد قد کرد: برو ب یش

 ...نمایبچه... انگار اومده س نمیبب
صه جمع کرد و گفتم: برات  فرناز شو با غ با  میبر ای... بدمیل گنده خرپاز هیلبا

 ...میهم درستش کن
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تاق ب شــویناراحت بالفاصــله  رونیفراموش کرد... دســـت فرنازو گرفتم و از ا
 ...میاومد

فرزاد کل خونه رو  ی دهیآخ بلند و کشــ یصـــدا م،یدیپله ها که رســ نییپا
 لرزوند...

 ...فرناز گرفته بودم به دستش دادم یرو که برا یپازل یو جعبه  دمیصدا خند یب
 اد؟!د یجون بهم چ ایپر نیو بلند گفت: مامان بب دیزده به آشپزخونه دو ذوق

 سرش به آشپزخونه رفتم... پشت
 جون مامان؟! ایاز پر ی... تشکر کردی_ اووو... عجب پازل

 ...ی: مرسدیاز پشت به دامن غزاله چسب فرناز
 ...کنمی. خواهش م..ــــزمممیزدم: عز لبخند

م پازل رو براش باز کرد یو جعبه  دیآشپزخونه باال کش یصندل یاز رو خودشو
 تا درستش کنه... ختمیر زیم یو رو

ــر راه خر ییو کمپوت ها وهیآبم جا دادم و گفتم:  خچالی یبودم تو دهیرو که س
 !؟یغزاله جون آب مرغ دار

 آب گرفت: چرا؟! ریش ریرو ز یکف وانیل
 فرزاد سوپ درست کنم... یبرا خوامی_ م
شو با پ ریش ستا ست و د شک کرد: من براش درست کردم  شبندشیآب رو ب خ
 ... نخورد...شبید

 خرابه... یلیخورد... وضع گلوش خ دیشا کنمی_ خب پس همونو گرم م
ته قابلمه رو در آورد... کال گفتم  نیفرز شـــبی: اونو که همون ددیخند غزاله

 ... فرزاد سوپ دوست نداره...خورهیهم نم یدرست کن
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ــد و با غرغر به طرف  نیگفتم... فرز یپر خنده ا آهان ــپزخونه ش خان وارد آش
الشه از و هفت س ستیآب گرفت: پسره ب ریش ریرفت و دستاشو ز ییظرفشو

 ...فتادیم هیداشت به گر گهیدو ساله بدتره... د یبچه  هی
شو : مگهدیبه طرفش رفت و نال غزاله ست ستاتو ا یید  نجایرو ازت گرفتن که د

 برو اونور... ای! ب؟یشوریم
 !م؟یدار ینده... نهار چ ریفاصله گرفت: خانم گ نکیخان از س نیفرز

سر تکون دادم و برا با ش یلبخند  ست کردن  شدم...  ریدر ست به کار  برنج د
 برنج هم آماده شد... ریش م،یخوردیکه نهار م یفاصله ا یتو

 گذاشتم... ینیس یآب تو وانیپر کردم و با ل ظرف هی
به دست از پله ها باال  ینیساعدم انداختم و س یو مانتو و مقنعه م رو رو فیک

 رفتم... به زحمت در اتاق فرزادو باز کردم و پشت سرم با پشت پا بستمش...
ودش با خ یغر هی کبار،ی هیبود و هر چند ثان دهیهمچنان به شکم دراز کش فرزاد

 ...زدیم
شو ن یپاتخت یرو رو ینیس شتم و گفتم: بلند  ش ین یگذا و برات کوچولو... پا
 ...کنهیم میبرنج درست کردم... گلوتو مال ریش

ش زیمخیآرنجش ن یرو شو ک ست ش دمیشد... د ش نهیتا کامل ب ت و بالش رو پ
 کمرش هل دادم...

شاره مو ب یرو رو ینیس شت ا شتم و انگ شاب نیپاش گذا م : اخدمیروهاش ک
 ...ادینکن بهت نم

 ...یزدی... زار میکردی... اخم نمیمن بود یو گفت: تو اگه جا دیکش یآه
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 کج کردم: خب بابا توام... بچه ننه... بخور سرد شد... دهنمو
 _ بذار دهنم...

 گرد کردم: بله؟؟!! چشمهامو
 _ بــذاار... دهــنـــم...

 !؟ی_ خودت مگه چالق
ســرم زدم رگ دســتم  شــبیدســتمو... د نیچپشــو به طرفم دراز کرد: بب دســت

 خشک شده...
شت کبود با سته گفتم: انقدر حالت بد  یرو یانگ شو نوازش کردم و اه ساعد

 بوده؟!
 ...یحالمو بپرس یزنگ به من نزد هی! تو ؟یبه جانب گفت: بله پس چ حق

خت نزد یرو خودمو قاشــقو برداشــتم: من  دمیکشــ کشیت باو  جا   دیاز ک
 غزاله زنگ زد گفت... شیدو ساعت پ نی! همدم؟یفهمیم

 ... تو که اصلـــگهیبهت زنگ بزنم د دیبا شهیحتما من هم یعنی_ 
قدر حرف نم ضیبازش فرو بردم: مر مهیدهن ن یرو تو قاشــق نهیکه ان ... ز
 دهه...

 ...ریبهانه گ یلب ادامه دادم: غرغرو ریز و
... 
برنج رو به خوردش دادم و فرزاد هم تا آخر مثل بچه ها نق  ریآخر شــ یذره  تا

 خدا... یبوده... وا یچطور اشیبچگ ه،ینطوریاالن ا نیزد... ا
 ...نییگذاشتم... فعال حسش نبود ببرمش پا یپاتخت یرو رو ینیس
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نان نق نق م فرزاد به تو هم مکردیهمچ بت...  هیزن؟!  گنی:  ذره  هیذره مح
فرزاد  نیا دیشــا یبا خودت فکر نکرد ی... حتــــــــایعنی... یچیعشــق... ه

زنده  مرده، نمیبب رمیبگ یخبر هیبه من زنگ نزده...  روزیبدبخت مرده که از د
 تو وجود تو... یچیس... اصال ه

سه دی_ واا شیزنیچقدر حرف م گهی... ب شاگهید دی... خب ببخ  دی.... گفتم 
 ...یزنیسرت شلوغه که بهم زنگ نم

 ! منــشم؟یسرم شلوغ باشه از تو غافل م یمثل توام؟! فکر کرد_ مگه من 
ش یجلو دمیپر سه... ببخ سه ب شو گرفتم: ب شتباه کردم... ددیدهن تکرار  گهی... ا
 ...شهینم

ستمو گاز محکم کف ستمو از جلو ید شتم و حرص  یگرفت... د دهنش بردا
 !؟یریگی... االن گاز میپروندیزده گفتم: قبلنا لگد م

 رد...ک زونی... از سقف آویچیگاز که ه دیرو که به فکر مردش نباشه با ی_ زن
منو از  ادیبه طرف شونه م کج کردم و چند بار پلک زدم: اوممم... دلت م سرمو

که ج؟یکن زونیســقف آو تار کنمیم کیج کی! من   کنمیم یبرات... پرســ
 ...کنمیازت... غر غراتو تحمل م

سخت آب شو به  شمها نییاز گلوش پا یدهن شده گف یفرستاد و با چ شاد  ت: گ
 نـــه...
ند باز کردم: آفر یلبخ به دو طرف  تامو  حاال بنیزدم و دســ ب*غ*لم  ای... 

 پسرم...
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د و فرزاد خم ش دمیتخت جلو کش یشو از تاج تخت گرفت... خودمو رو هیتک
 شونه م گذاشت... یو سرشو رو

 یگود یورتشــو توپشــت گردنش ســرش فرو بردم... صــ یموها یال دســتمو
قت مر مانم هم هر و ما ـــدمیم ضیگردنم فرو کرد:  ب*غ*لم  ینطوریهم ش

 ...کردیم
ــونی... پدمیگز لبمو ــب یش ــو از ز ریبود ز دهیداغش چس ــتاش ــم... دس  ریگوش

ب*غ*لم رد کرد و پشــت کمرم به هم رســوند: نکنه تو هم مثل مامانم تنهام 
 ...یبذار

وقت  چیش چســبودنم: نه... من ه قهیچرخوندم و لبامو به شــق یکم ســرمو
 ...ذارمیتنهات نم

 _ قول بده...
 ...دمیپس زدم: قول م بغضمو

 گردنمو نوازش داد... قشیعم نفس
 !؟یاریاشک منو در ب یخوای... لوس... مگهی: بسه ددمیدست به کمرش کوب با

 به شونه م چسبوند و بعد ازم جدا شد... لباشو
 قابل تحمل ریغ یلیخ یشــیکه م ضیدســتام صــورتشــو قاب گرفتم: مر با
 ...یشیم

 ...دونمیزد: م هیتکون داد و به بالش پشت سرش تک سر
ــدار شیا ــدا یکش ــدن ص ت گرف زیفرزاد خ ل،یزنگ موبا یگفتم... با بلند ش

 برداشت... شویو گوش یسمت پاتخت
 توئه... یبه صفحه ش انداخت و گفت: گوش ینگاه
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 ...دمیشک رونیب*غ*لش ب بیاز ج لمویتخت برداشتم و موبا نییاز پا فمویک
سم نفس که رو دنید با سته بود، پوف یا ب گفتم: ل ریکردم و ز یصفحه نقش ب

 کنه... ریخدا بخ
 تماسو برقرار کردم... و

... 
 شده؟! ی: چدیپرس یآوردم... فرزاد با کنجکاو نییرو پا یگوش
جمله... ســـه  کی... دیچیگوشــم پ ینفس تو ینگاش کردم و جمله  مات

 ...یکلمه... تلگراف
 !ا؟یبازومو گرفت: پر فرزاد

 _ خان عمو مُـرد...
____________ 

 یم مییکه از پله ها پا سایپر دنیشدم... با د زیمخیسر جام ن فون،یآ یصدا با
 درم باز کن... فرزاد اومد... سایاومد تند گفتم: پر

 رفت و درو باز کرد... فونیحرف به طرف آ یب
لنگ انداخته بودم  یمن که لنگ رو دنیاومد و با د رونیاز اتاق خوابش ب مامان

ـایزد: پر غی: جخوردمیم وهیم لکسیو ر ـ ... خدا منو مرگ بده از دست تو... ـ
 ...یستیتو که هنوز اماده ن

 : خب...رمیبگ ونیزینگاهمو از تلو نکهیا بدون
 نکن... تی_ بلند شو برو لباس بپوش انقدر منو اذ

 ...رونیب می... فرزاد اومده دنبالم برخوامی_ نم
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 ...ـــای_ پر
 گفتم: هان؟! غیو با ج دمیجام پر از

 بچه سر به نیخدا... من از دست ا ی: وادیدستشو به سرش گرفت و نال مامان
 بذارم؟! ابونیکدوم ب

 _ سالم...
و چقدر من نایا نیشدم: فرزاااد... بب زونیبردم سمت فرزاد و از بازوش آو هجوم

 ...کننیم تیاذ
ــمتم خ مامان ــر فرزاد پناه گرفتم: من تو رو اذ زیبه س ــت س ــت و پش  تیبرداش

 ! من؟؟!!کنم؟یم
 اونجا؟! یمنو به زور ببر یخوایم ی_ آره... برا چ

 آورد: چه خبر شده؟! رونیدستمو گرفت و از پشت سرش ب فرزاد
پاره  شیآت نیبپرس... از ا نیدســتشــو پر حرص به ســمتم تکون داد: از ا مامان

 بپرس...
صن مامیعمو نم ی_ من خونه  شوهرمه،  ارمی! من اخته؟یچ یدونی... ا ست  د

 که بهروز باشه برم... ییمن جا دهیفرزاد هم اجازه نم
 نجایا نیتسیتا صب  وا نیخوایاز پشت سرم بلند شد: اگه م سایپرنق نق  یصدا

 ...ارمیمن برم لباسامو در ب نیهم بزن یسر و کله  یتو
 !کنه؟یم کاریعموت چ یکردم و فرزاد گفت: اون خونه  ینچ

مســجد و ســالن و تاالر... کال  نهمهی... ارنیمراســم ختمو اونجا بگ خوانی_ م
 کاراشون چپه س... یما همه  لیفام
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شمهامو سمو تو چ خونه  یگرد کردم و ادامه دادم: تازه عمه خانوم اول گفت مرا
 زونیمن انقدر غر زدم آخرش آو گهی... فکر کن آدم انقدر پررو... درنیما بگ ی

 ... خاک بر سر...رنیعمو کاوه شد مراسمو اونجا بگ
 ...ای: پردیغر مامان

 شاره کرد...با چشم و ابرو به فرزاد ا و
عمه خانوم چه  دونهینکن... فرزاد م یشــکل نیتفاوت گفتم: چشــمهاتو ا یب

 ...هیا تهیعفر
 نرویگردنمو بزنه... هوف هوف نفســشــو ب خوادیش معلوم بود م افهیاز ق مامان

 نیبشــ ای... بیحالش ســر پا نگه داشــت نیبچه رو هم با ا نیا نیداد و گفت: بب
 فرزاد جان...

 کم هم به فکر من باش... هی_ چشه حالش؟! 
 ...نیبا حرص گفت: بابا شما ها هم منو مسخره کرد سایپر
 از پله ها باال رفت... د،یکوبیم نیزم یپاهاشو رو کهیدر حال و

زخونه به آشپ ییرایپذ لیآوردن وسا ینشستم... مامان برا یمبل یفرزاد رو کنار
 رفت...

ــو لمس کردم و گفتم:ا کی شیر ته ــیچه مر نیروزه ش بود بعد از ســه  یا یض
 !؟یروز هنوز خوب نشد

 ...شمیکرد و گفت: خوب م یسرفه ا تک
 ی: چشمهاتم خون افتاده... چرا بهت زنگ زدم نگفتدمیپلکش کش ریز دستمو

 ...کشوندمتینم نجایتا ا دونستمی! اگه مست؟یحالت خوب ن
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خدمت  یبرا یطیهر شــرا یصــورتم خم شــد: من تو یزد و رو یلبخند فرزاد
 به خانومم حاضرم... یگزار

ازم فاصــله  ینگاش کردم و با اومدن مامان از آشــپزخونه فرزاد تند مهربون
 گرفت...

ش یفنجون چا هی یمحتو ینیس شت و با حرص  یرو جلو ینیریو  فرزاد گذا
 قاقم... نجایگفتم: منم که ا

 نزن...گفت: تو حرف  یعصب مامان
وم من بخور... من گل یتو به جا ایرو به طرفم گرفت: ب ینیریفرزاد ظرف شــ و

 نخورم بهتره... یخامه ا ینیریش کنهیدرد م
شد: فرزاد تو  با صداش بلند  صه نچ گفتم و مامان باز  گو... بهش ب یزیچ هیغ
ه ک هیا نهیو ک یدختره چقدر عقده ا نیما رو ببره که همه بگن ا یآبرو خوادیم

 بزرگش شرکت کنه... یمراسم ختم عمو یحاضر نشده تو
قده ا با ندازه میحرص گفتم: اره من ع به ا به  ی...  تموم عمرم هم از اون گور 

 گرفتم... نهیگور شده ک
به فرزاد نگاه کرد... فرزاد فنجون چا مامان دهنش  یرو از جلو یملتمســـانه 

ائل دخالت نکنم... اما اگه مســـ نیا یتو دمیم  یآورد و گفت: من ترج نییپا
 ندارم... یمراسم شرکت کنه، مخالفت نیا یبخواد تو ایپر

 طفلک نینداره... هر چند ا یحرف گهیبه من نگاه کرد: بفرما... فرزادم م مامان
 نداشت... یاز اولشم حرف

شه م با شدم: با شال ب پوشمیم موینارنج یمانتو ی... ولامیحرص از جام بلند  ا 
خاطر اون الگور به  حالم...  قدر از مرگش خوشــ مه بفهمن چ که ه  یقرمز 
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س شتیمن عقب افتاده... وگرنه ما قرار بود تا آخر ارد یعرو نه سر خو میبر به
 نه از مردنش... م،یدید یری... نه از زنده بودنش خمونیزندگ

 ...دمیمامان ناکارم کنه به سمت پله ها دو ییدمپا نکهیقبل از ا و
سرم کوب در شت   ید کلبو انیو به طرف کمدم رفتم... االن اگه پو دمیاتاقمو پ

 ...مونهی... فرزاد که مثل ماست مکردیمامان ازم دفا  م یجلو
م و شماره برداشت مویرفتم... گوش زمیلبمو به دندون گرفتم و به طرف م ی گوشه

 " مشــترک گفتیکه م یزن یرو گرفتم... اونقدر زنگ خورد تا صــدا انیپو ی
 ...دیچیگوشم پ ی" توستین ییمورد نظر قادر به پاسخگو

 یانداختم... داماد پونزده روزه ا زمیم یرو رو یزدم و گوشــ یپوزخند عصــب هی
 ...دادیجواب تلفن خواهرشو کجا م برد،یماه عسلش به سر م یکه تو
شک یمانتو سته  نیبا ج خوردیم یلیکوتاهمو که دگمه ر یم شک یرا  یور یم

رو کمدم ف یتا کمر، تو رمیحر یکردن شــال مشــک دایپ یتختم انداختم و برا
 رفتم...

مراســم ختم  ینبودم که تو وونهیاونقدر د یزدم... ول یزر هیدعوا  یتو حاال
 با شال قرمز بپوشم!!! ینارنج یمانتو

سامو م و از اتاق انداخت فمیک یتو مویافتاب نکیو ع لیموبا یو گوش دمیپوش لبا
 رفتم... رونیب

 رو بهش دادن... ایکه انگار دن دیکش ینفس راحت هی دنمیبا د مامان
ــدا  ســایطرف در رفتم و فرزاد هم دنبالم اومد... مامان هم رفت تا پر به رو ص

 بزنه...
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 ...گهیاومدم و رو به فرزاد گفتم: تو برو خونه د رونیخونه ب از
 ...امی: نه... منم مدیتو هم کش اخماشو

 حاال؟! یچرا اخم کرد_ 
صب شه  یع شو به دندون گرفت: پر یگو رده جنبه ش فکر نک نی... من به اایلب

 ...فتهیما هم عقب م یبودم که با فوت عموت عروس
 ندارم، اونم عمو کاوه ست... شتریعمو ب هی... من ستیمن ن ی_ اون عمو

 !شه؟یم ی: حاال چمیرفت نیگرفت و به سمت ماش دستمو
ــه... ه پوزخند ـــ  یفهمی... ممیتا سالگردش صبر کن دی... فقط بایچیزدم: هـ
 ســــال... کیفرزاد؟! 

دامه بحثمون رو ا گهیاز خونه، د سایاومدن مامان و پر رونیکرد و با ب یپوف فرزاد
 ...مینداد

 عقب... یصندل سایاصرار من مامان جلو نشست و من و پر با
 یزی: چدیبه فرزاد که به شــدت اخم کرده بود انداخت و پرســ ینگاه مامان
 شده؟!

شمش زد و  یرو شویآفتاب نکیع فرزاد ن به لب آورد: نه ماما یلبخند زورک هیچ
 خرده... هی کنهیجان... سرم درد م

 ی.. معنزد. هیتک شیبهم انداخت و بعد به صندل یبرگشت نگاه پر حرص مامان
 !نجا؟یا یشوند یبدبختو الک یبود: مرض داشت نینگاهش ا

 سکوت مطلق بود... نیماش یبه بهشت زهرا تو دنیرس تا
 نیشــلوار ج بیج یبودن... بهروز دســتاشــو تو دهیو عمو کاوه زودتر رســ بابا

شک شت... عمه خانوم هم  شیشونیپ یرو یقیفرو برده بود و اخم عم شیم دا
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 بگم ی کهیغش کنه... زن خوادیقبر که مثال م یرو شـــدیولو م یرو یالک یه
 ...شناسمشینشناسه، من خوب م نویهر کس ا گهی... دیچ

ستمو دور بازو هر سمتم چرخ یدو تا د سرش به  ... از دیفرزاد حلقه کردم... 
ش بدم...  صیحالت چشمهاشو تشخ تونستمینم یآفتاب نکیع یها شهیپشت 

 دو تا سرفه زد و نگاهشو گرفت...
ــر یکینزد یها لیفام ــت زهرا به خونه  که س عمو  یخاک اومده بودن، از بهش

 ...ومدنیمهمونا هم ساعت سه به بعد م ی هیو بق رفتنیکاوه م
 هم با بابا برگشتن... سایبرگشت، من با فرزاد و مامان و پر ریمس یتو

 برسه... یبه چه کار دونستیزن عمو نم چارهیعمو غلغله بود... ب ی خونه
 خودشو راحت کرده بود... شییدا یکه رفته بود خونه  نفس

 یشگونینشستم... مامان ن زیآشپزخونه گذاشتم و همونجا پشت م یتو فمویک
منو دق  برسون انقدر یدست هیبلند شو  ایگوشم گفت: پر ریاز پهلوم گرفت و ز

 سرمون؟! ختهیچقدر کار ر ینیبینده... نم
 هی مراسم نیا یمن تو رو باز کردم: یباز یدر آوردم و صفحه  فمیاز ک مویگوش

 ...کنمیاستکانم جا به جا نم
 نیخدا به من صبر بده از دست ا یازم فاصله گرفت و با خودش گفت: ا مامان

 بچه...
 !ا؟ی_ پر

سرمو باال گرفتم... تو یصدا دنیشن با شپزخونه ا یفرزاد  بود...  ادهستیدرگاه آ
 شده؟! یبلند شدم و به سمتش رفتم: چ
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 !؟یاریب ریبرام گ یتونیمسکن م هی_ 
ــو ــر راه خانوم بازوش ــنیکه م یگرفتم و از س ــه کنار  خواس ــپزخونه بش وارد آش

 برو خونه... کنهی: فرزاد سرت درد مدمشیکش
 ...مونمی_ نه م

 ...ستی_ حالت خوب ن
 مسکن بهم بده... هی... شمی_ خوب م

 ...ارمی_ باشه... تو برو باال استراحت کن من برات مسکن م
 : نه بابا... زشته...دیگردنش دست کش به

 اصال... میبا هم بر ای! ب؟ی_ چه زشت
شو ست شانس خوبمون در همه میگرفتم و از پله ها باال رفت د فل اتاقا ق ی... از 

 بود...
آب  یبطر ای یرو از زن عمو گرفتم... قرص مسکن دایو کل نییبرگشتم پا دوباره
 باال رفتم... یبرداشتم و بدو بدو به طبقه  یمعدن

سرم  در شت  ستادم... درو پ اتاق خواب مهمان رو باز کردم و فرزادو داخل فر
 آب به یبســتم... کپســول دو رنگ نوافن رو از پوشــش خارج کردم و با بطر

ــتش دادم... آب رو با ولع بلع ــه...  یو وادارش کردم رو دیدس تخت دراز بکش
 بود... دهیرنگش از شدت عرق به تنش چسب یشکالت راهنیپ

 ...یکنار زدم و هول گفتم: فرزاد تب دار شیشونیاز پ موهاشو
 دراز... نجای_ زشت نباشه من اومدم ا

ـه... دمیحرفش پر یتو ـ ... به میردگیبرم گهیساعت د میبکن ن یاستراحت هی: ن
 پشت سرم بگه... خوادیم یهر چ یدرک که هر ک
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شغول باز کردن دگمه ها و شو رو راهنشیپ یم ست شت:  یشدم... د ستم گذا د
 !؟یکنیم کاریچ

 ..عرقه. سیبزنمش بذارم خشک بشه... خ یتا موقع آب اریدر ب راهنتوی_ پ
 رو در آورد... راهنشیبرداشت و خودش پ دستشو

ل درو قف یپشــت دره... دوســت داشــت دیتخت بلند شــدم و گفتم: کل یرو از
 کن...
 زد و درو پشت سرم بستم... یلبخند

ش یفرزادو رو راهنیپ شالمو جلوتر ک هلوم به پ یکه چنگ دمیساعدم انداختم و 
 شدم... دهیکوب واریخورد و از کمر به د

ــتادهیبهروز که روبه روم ا دنید با ــو به د س ــتش ــر واریبود و کف دس ــت س م پش
 واریشــونه مو گرفت و به د نباریکه ا دمیگفتم و کنار کشــ یشــیچســبونده بود، ا

 چسبوندم...
 حرص نگاش کردم و آهسته گفتم: چه مرگته؟! با
 !؟یبا اون پسره اومد یچ ی: برادیشده ش غر دیکل یدندونا یال از

... برمشیجواب پس بدم؟! شوهرمه هر جا عشقم بکشه با خودم م دی_ به تو با
 ...ایچشم بعض یبه کور

 ...یکنیدر آوردن حرص من تحملش م یکه برا یزد: پس قبول دار پوزخند
رو انداختم: ب شــدیراهرو که به پله ها ختم م یبه انتها یو نگران، نگاه یعصــب

 ...یبابا دلت خوشه... روان
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ــتش ب نکهیاز ا قبل ــار دس ــب امیب رونیاز حص  یکردم: چ ی... پوفدیمچمو چس
 از من؟! یخوایم

 ...ی_ خودتو که مال خودم بود
 آدم... مثال پدرشو تازه از دست داده بود؟! نیگفتم... ا یا یعصب هــه

شو س سع یتو نف  ینک یصورتم فوت کرد و زمزمه وار گفت: تو هر چقدرم که 
 هات با من بوده... نیاول ی... چون همه یحذف کن تیمنو از زندگ یتونینم

سته ش نییشونه م پا یشالمو از رو ی د سبوندیک شو چ شاره  شت ا  ریز د... انگ
شم و پچ پچ کرد:  یالله  سه ها شهیهم نجایا ادتهیگو  یکبود بود؟! از ب*و*

 بهت دست بزنه؟! یدیسوسوله اجازه نم نیمن... به ا
 یکیدســت آزادم رو به شــونه ش فشــار دادم و ناله کردم: ولم کن االن  کف

 نشسته... نییآدم اون پا ی... کلنهیبیم
ــتش ــم تا رو ریرو از ز انگش ــ یگوش ــکلت ادیگونه م باال کش  یکیکه  نهی: مش

 داشــونمیاتاق... کل نهمهی... انهینب یکه کســ ییجا هی میریم زمی! خب عزنه؟یبب
 که دست خودته...

 گفتم... ینیبه کف پارکت، ه یبرخورد جسم یصدا با
به دســته کل بهروز تاده بود نگاه  یکه جلو یدیعقب رفت و بهت زده  پام اف

 ...رمیاومد.. جرئت نداشتم سرمو باال بگکردم... نفسم بند 
 شد... دهیفرزاد از دستم کش راهنیپ

سرمو باال گرفتم... فرزاد دکمه ها با شویپ یترس  س راهن سر به د ست و با  ته ب
 ...ی... که الزم داشتدایپام اشاره کرد: کل یجلو دیکل

 صورتش جمع شده... یکردم تموم خون بدنش، تو حس
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 چسبوندم و چشمهامو بستم: فرزاد جان... میشونیدستمو به پ کف
 ...نی_ خوش باش

شتزده شمهامو باز کردم... عقب عقب رفت و بعد چرخ وح سرعت  دیچ و به 
 گرفت... شیراه پله ها رو درپ

 : خدا لعنتت کنه...دمیحرص رو به بهروز توپ با
س ییرایپذ یکه تو یتیجمع دنیرفتم... با د نییبه دو از پله ها پا و ش ته بودن، ن

 و اهسته از خونه خارج شدم... دمیلبمو گز
 یکه تو یی... از کنار دو تا آقادیپشـــت ســرش کوب اطویکه فرزاد در ح دمید

 ...دمیبودن به سرعت گذشتم و به کوچه دو اطیح
. ..گشـــتیم یزیدنبال چ بشیج یو تو دیچرخیدور خودش م یعصــب فرزاد

ر دو تا ه خواست،یکه م یزینکردن چ دایبشم... کالفه از پ کشینزد دمیترسیم
 داد... هیتک نیموهاش فرو برد و به ماش یدستشو تو

تاده خون اف یچشمها دنیبه طرفش برداشتم که سرشو باال گرفت... از د یقدم
 ش وحشت کردم...

 ری... زکه یهمون شی... برو پایمن ن کیاشاره شو به سمتم گرفت: نزد انگشت
 ...کنهیوشتو کبود مگ

 گلوش شکست... یآخرش تو یکردم جمله  حس
 ...رفتگیدرد م شتریقلبم ب ومد،یکه به زور از س*ی*ن*ه ش باال م یهر نفس با
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ــو تو دوباره ــتش ــلوارش فرو برد و ا بیج یدس ــو نباریش ــ چیس  رونیب نویماش
. ساعدش گذاشتم.. ی... به خودم جرئت دادم و جلوتر رفتم... دستمو رودیکش

 از حدش وحشت کردم... شیب یاز داغ
شو ست ش د شدت پس ک ش دیبا  ش نویو در ما ست در ما  نویباز کرد... با دو د

سب شندمیچ ش دهی: فرزاد... تو اگه... اگه حرفامونو  ص یدونیکه م یبا من  ریتق
 ...نی! هان؟! فرزاد منو بب؟یدونینبود... نم

شو شت ش یرو م شت: برو کنار پر نیسقف ما ست د یکار هی... برو نذار ایگذا
 جفتمون بدم...

 ...رمیتا دستمو بند بازوش کردم: نم دو
 یتوجه به سوزش یکه آرنجش محکم به دهنم خورد... ب دیدستشو کش یطور

باریا کردم،یلبم حس م یکه رو نداختم: نم راهنشیپ ی قهیبه  ن نگ ا  ارمذیچ
 ...یبر
شــدم... التماس کردم: فرزاد... تو رو  دهینشــســت و باهاش کشــ نیماشــ یتو

 حالت یتب دار نی... ببامینکردم... بذار من باهات ب یخدا... به خدا من کار
 ...میبا هم حرف بزن ی... بعد که آروم شدستیخوش ن
بدم؟!  قسمت ی! به چ؟یخونیتو مگه نماز نم یگفتم: لعنت غیزد و با ج استارت

گ بذار منم بیه منو دوســـت دارمرگ من... ا ... تو رو امی... فرزاد تو رو قرآن 
 ارواح خاک مامانت...

ست شو رو نییرو پا ید ش یداد و پا شت... ما شتاب از جا کنده  نیگاز گذا پر
 نیخوردم... در ماش نیعقب رفتم و با ب*ا*س*ن به زم یخفه ا غیشد... با ج

 ...دیکوچه ناپد جیفرزاد تو پ نیراه بسته شد و ماش ونیم
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 دهنم گذاشتم و با خودم زمزمه کردم: تموم شد... یرو دستمو
 یه توک یبلندم کرد... با استشمام عطر نیبازوم قرار گرفت و از زم یرو یدست

 ...دمیتامل برگشتم و با تمام قدرت به صورتش کوب یب د،یچیپ مینیب
ص چیه یب بهروز ش ،یعکس العمل خا سته  دیبازومو ک تو  میبر ایگفت: بو آه

 ...ادیخونه... از لبت داره خون م
 ..شیی... از پرروشیتفاوت ی... از بشیم گرفته بود... از خونسرد خنده

مه چ از ـــد؟! ه نک ش لت خ چاه گفتم: د به هم ر یته  ... االن یختیرو 
 هی یذاری... چرا نمشــهی... همیمن بود یباعث بدبخت شــهی! هم؟یخوشــحال

 نفس راحت بکشم؟!
 !؟یدوسش دار یلیانداخت و به چشمهام زل زد: خ نییاز بازوم پا دستشو

ستمال ش رونیب بشیاز ج ید سش  یو رو دیک شت: خوبه که انقدر دو لبم گذا
 ...یدار

 تو کوچه... نجایتو... زشته ا ایکرد و آروم گفت: ب نگام
 شیموضــع ناگهان رییتغ نیطرف خونه قدم برداشــت... مات و مبهوت به ا به

 ...کردمینگاه م
... دیو به طرفم چرخ دیدر مکث کرد... موهاشــو ســر پنجه هاش کشــ یجلو

ند تلخ باز یدار کردمیزد: فکر م یلبخ  هیقط ف کردمی... فکر میکنیم ینقش 
سبات من همینیو منو بب یایتلنگر الزمه تا به خودت ب به تو  راجع شهی... محا

 ...نباری... اما اومدیدرست در م
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 ی... تو براایپر یعوض شد یلیهم فشرد: خ ین داد و پلک هاشو روتکو یسر
که  یکســ ی... فقط برایکنیالتماس نم یبه کســ یکردن اونطور ینقش باز

 گمی... مزنمیکف دســتت... باهاش حرف م یذاریغرورتو م یدوســش دار
 یدلتو تمام و کمال داد یندارم... وقت یشانس چیه گهیمن بوده... من د ریتقص

 ...گهید یکیبه 
 هم فشرد و وارد خونه شد... یرو لباشو
 ... م*ر*ت*ی*ک*ه خر... قبلنا انقدر  *و*ض*ی نبود...هــه

... گشــتیکوچه رفتم... فرزاد برم یشــســتم و دوباره تو اطیح یتو صــورتمو
ــتیم ــ دونس ــتیمن ن ریتقص ــبس ــد... هر کس د ی... فقط عص هم بود  گهیش

 خفت کرده... یونطورزنشو ا یکی دیدیم یوقت شدیم یعصب
 ...دمیبه دو طرف کوچه انداختم و آه کش ینگاه یدینا ام با

ــت آ زنگو ــردم و از پش ــتم تا به پر فونیفش ــایاز زن عمو خواس  یتو دایبگه ب س
 ...اطیح

به لب و دهن  یاومد... بهت زده نگاه ســـایتا پر دیطول کشــ یا قهیدق چند
 شده؟! یکبودم انداخت و گفت: چ

گرد شــده  یشــده... با چشــمها یکردم که چ فیتند و مختصــر براش تعر تند
 ها... هیگفت: عجب  *و*ض*ی ا

 دلش یفرزاد خرو بگو... چطور نیباز گفت: ا ســایو پر دمیباال کشــ دماغمو
 اومد روت دست بلند کنه...

 پاک کردم: نه... دستش خورد... حواسش نبود... اشکامو
 !؟یکن کاریچ یخوای مکرد و گفت: حاال یپوف سایپر
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... تو به مامان بگو زنمیخونه شــون... باهاش حرف م رمیم رمیگیم ی_ تاکســ
شپزخونه آ یاز تو فمویرفتن خونه شون... فقط ک ایبا پر کردیفرزاد سرش درد م

 ...اریب
هم  یبرگشت و کرم پودر فمیزود با ک یلیتکون داد و وارد خونه شد... خ یسر

 نه...لبتو بپوشو یبزن به صورتت کبود نیاونجا، از ا یتوش جا داد: تا برس
س تند شو ب*و* صورت سرمو تکون دادم...  سر تیو با نها دمیتند   سرعت تا 

 بلند کردم و سوار شدم... یتاکس نیاول یکوچه رفتم... دستمو برا
... 

 ...دمیخان رس نیفرز یاز سه گذشته بود که به خونه  ساعت
 افتاده؟! یخونه، گفت: اتفاق یدر اون ساعت تو متعجب از حضورم غزاله

سومده؟یلبخند زدم: نه... فرزاد هنوز ن یتکون دادم و زورک نیبه طرف سرمو ر ! 
شت گفت م صله  ادیدرد دا سم عزادار یخونه... منم حو شتم...  یمرا رو ندا

 نگران فرزاد هم بودم...
ش غزاله  هی. ..ومدهیکرد: نه هنوز که ن تمیهدا منیشال و مانتوم رو گرفت و به ن

 کجاست... نیزنگ بزن بهش بب
 ...دادیفرزادو گرفتم... جواب نم یگفتم و شماره  یا باشه

 باره شماره شو گرفتم... سه باره... ده باره... صد باره... دو
شــماره شــو گرفتم و فرزاد جواب  کباری قهیدق ســتیســاعت ده شــب، هر ب تا

 نداد...
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شماره ممن هر بار  و  جهینت نیبه ا شتریب کردم،ینم افتیدر یو جواب گرفتمیکه 
 که باز قراره تنها بمونم... دمیرسیم

پسره پاشو  نی: فقط ادیآورد و به کف دستش کوب نییتلفنو پا یخان گوش نیفرز
تا عمر داره  ارمیبه ســرش ب ییبذاره تو خونه... بال باز معلوم  ادشیکه  نره... 

 ...یکجا رفته دنبال الوات ستین
به  هقیدق ســتیاســترس انگشــتامو تو هم قفل کردم و به ســاعت زل زدم... ب با
 نبود... یبود و هنوز از فرزاد خبر ازدهی

ست و آروم گفت: اون طفلک ک غزاله ش  یعه که دف یرفته دنبال الوات یکنارم ن
 دومش باشه؟!

سال  دیخان بلند گفت: ع نیفرز شبشیاز خونه زد ب ستین ادتیپار سر  رون،
 ادشی یهمه چ شــهیگرم م قاشیشــمال در آورد؟! ســرش که به رف یالیاز و

 ...رهیم
 گفت؟! یبره به تو چ خواستیم یوقت قای! دقا؟یکرد و رو کرد به من: پر یپوف و

 گردهیمبر کنهیو آزاد کردم: گفت ســرش درد م دمیدندونام کشــ نیب نموییپا لب
 براش افتاده؟! یخونه... تب هم داشت... آقاجون؟! نکنه اتفاق

عه  یخان نچ نیفرز با... دف با نه  ـــتیاولش ن یکرد:   بشیغ ینطوریکه ا س
 ...زنهیم

شاره مو به دندون گرفتم... اگر فرزاد م ناخن شت ا ستیانگ نه، به ک همیتنب خوا
 ...دادیاز خودش م یخبر هیشده بودم... کاش  هیخدا که تنب

سه مون از جا پر یصدا با خان تلفنو جواب داد  نی... فرزمیدیزنگ تلفن، هر 
 بعد به طرف من گرفتش و آهسته لب زد: مامانته...! ی هیو چند ثان
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ش ستش گرفتم... مامان بعد از ا یگو را سرم غر زد که چ یکل نکهیتلفن رو از د
با  تونمیخونه و اگه بخوام م گردنیوقت برم ریگفت که د دم،یجواب نم لمویمو

خان بمونم... از خدا خواســته قبول کردم و مامان با  نیفرز یشــب رو خونه 
زدم،  میعمو ج یخبر از خونه  یکه ب ارهیبه وقتش پدرمو در م نکهیبر ا دیتاک

 تماسو قطع کرد...
شتم... به ده ثان یرو رو یکردم و گوش یپوف ش هیمبل، کنار پام گذا دوباره  دینک
 خنده... ریکه غزاله بلند زد ز دمیاز جام پر یگ خورد... طورزن

 رو چنگ زد: بله؟! یخان گوش نیفرز
 !؟یو آهسته گفت: چ دیبادش خواب هویفوران که  یگرد شد و آماده  چشمهاش

گاه مین جام پر ین ثل فنر از  له گرفت... م فاصــ خت و ازم  ندا و  دمیبه من ا
ال : تو چرا دنبدیتلفن گفت و به ســمت من چرخ یتو یدنبالش رفتم... آره ا

 بابا جان؟! یمن
 ته حلقم گفتم: فرزاده؟! از

 غزاله... شیاونجا پ نی... برو بشستیبه بازوم زد و گفت: نه ن یدست
 _ آقاجـــون... تو روخدا...

 دخترم... نی... برو بشستیگفت: فرزاد ن کالفه
 سالن رفت... یقد یزد و به طرف پنجره  یلبخند و

شو رودمیگز لبمو ست شت و آروم گفت: ب ی... غزاله د ش ایشونه م گذا  ایپر نیب
 جان...
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بعد هم  ی هیتلفن به اتاق رفت... چند ثان یخان با گوشــ نیکردم... فرز یپوف
 غزاله رو صدا زد...

افه ... با استرس پوست اضستادمیاز جام بلند شدم و پشت در اتاق ا بالفاصله
 ناخن شستم رو کندم و گوشمو به در چسبوندم... ی

 رحم کنه... شی... خدا به جوونهوشهی... هنوز بستی_ فعال که مشخص ن
 شده؟! یبا ضرب باز کردم: فرزاد چ درو
 ...دیبه طرفم چرخ عایباز موند و غزاله سر مهیخان دهنش ن نیفرز

 ی! مگه چست؟یهنوز مشخص ن یدرو مشت کردم: آقاجون... چ ی رهیدستگ
 رحم کنه؟! شیشده که خدا به جوو ن

به طرفم اومد... دستشو که به طرفم دراز شد پس زدم و گفتم: آقاجون...  غزاله
 توروخدا...

 جان... ایفوت کرد: من فرزادو نگفتم پر نفسشو
سرعتش باال بوده... یکیخان ادامه داد: زده به  نیبازومو گرفت و فرز غزاله  ...

 چه خبره... نمیبب رمی... مهوشهینوز بپسره هم ه
با شــن ینامرد دیشـــا ما  خان  نیکه فرز ییحرف، که بالها نیا دنیبود... ا

 ...دمیکش یاز فرزاد اومده، نفس راحت ریغ یکیسر  گفتیم
نم م دیو مصــمم گفتم: هر جا بر دمیکشــ رونیغزاله ب یانگشــتا یاز ال بازومو

 ...امیباهاتون م
 یو پرت گفت: نه بابا جان... کالنتر دیدور دور خودش چرخ هیخان  نیفرز

 ...ستیشما ن یکه جا
 !!؟؟ی: کالنتردمیاز افتادنم، به لباس غزاله چنگ زدم و نال یریجلوگ یبرا
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خان سر جاش خشک شد... انگار تازه  نیو فرز دیبازومو چسب یدو دست غزاله
 ...دهیاز دهنش پر یبود چ دهیفهم

 توالت نشوندم... زیم یجلو یصندل یو رو دیبه شونه م کش یدست غزاله
ش یباالمو تو لب ست و با  یپام، رو یخان جلو نی... فرزدمیدهنم ک ش دو پا ن
 تا پســره به هوش ی... ولکنمیدرک م تویجان... من نگران ایگفت: پر متیمال

 ...ادین
سند  وامخیمنم م کرد و چشمهاشو باز و بسته کرد: فرزاد االن بازداشته... یپوف

ــتیهم قرار ن یاتفاق بد چی.. هرونیب ارمشیببرم تا ب مئنا فرزاد ... و مطفتهیب س
 باز بشه... یتو به کالنتر یهم دوست نداره پا

 دوست نداره... گهیدلم گفتم: فرزاد خود منم د یتو
 افتاد... یخان نگاه کردم: هر اتفاق نیفرز به

 ...دمیزد: اول به تو خبر م پلک
... دســتاش گرفت نیدادم... صــورتمو ب لشیپر بغض تحو یباشــه  هیزور،  به
س مویشونیپ شو دنبال کردم...  دیب*و* شم حرکات شد... با چ و از جاش بلند 

 گاو صندوق نشست... یجلو
 !؟یپاسدارانو کجا گذاشت ی_ غزاله سند خونه 

ــه ـــ  دیه... حاال باکه قرار بود خونه مون باش یپاسداران... همون ی... خونه هـ
 فرزاد... یآزاد یبرا شدیم قهیوث

 شونه ش گذاشت: بلند شو... یخان رفت و دست رو نیبه طرف فرز غزاله
 !ه؟یچ نی: ادیکش رونیرو ب یخان کنار رفت و غزاله سند نیفرز



 555 گذشته ام مپرسدرباره 

 ...کنهیکرد: فکرم اصال کار نم یخان پوف نیفر
که لباس عوض کرده  یزود، در حال یلیخان، خ نیاومدم... فرز رونیاتاق ب از

 خونه رو ترک کرد... یسرسر یخداحافظ هیبود از اتاقش خارج شد و با 
ــاعت  تا ــت رو کیس ــدت خواب داش هم  یمنتظرش موندم... پلک هام از ش
ضعف مفتادیم شدت  ساعت رفتی... عالوه بر اون دلم هم به   میو ن کی... از 

 آب... وانیل هی یبدنم نشــده بود... حتوارد  یچیه گهیکه نهار خورده بودم، د
 غزاله هم کنارم، نشسته خوابش برده بود...

 باز و بسته شدن در،چرتم پاره شد... یصدا با
که مبل عقب رفت  ی... طوردمیخان، از جا پر نیفرز دنیشـدم و با د زیخ مین

پارکت بلند شــد، غزاله از  یهاش رو هیشــدن پا دهیکه از کشــ یژیق یو صــدا
 ...دیخواب پر

 شد آقاجون؟! فرزاد کو؟! ی_ چ
 زیم یو سند رو رو لیو موبا چیمبل ولو شد و سو یرو یخان با خستگ نیفرز

 رو به روش انداخت...
 ...رونیب ارمشی_ نشد ب

ستم و فرز یضعف رو با ش ساژ  قهیشق کهیخان در حال نیمبل ن هاش رو ما
ش داد،یم سند رو قبول نکردن... گفتن با دیبو باگفت: ام شناس ک دیبمونه...  ار

شناس ن نیبذاره... ا متیخونه ق یکه رو میببر شب هم که کار .. .ستیموقع 
 فقط صب  تا ظهر هستن...

عالمه  هی شیزندان بمونه؟! پ یتو دیبا یعنیمفصل انگشتامو شکستم:  یعصب
 !؟یدزد و قاتل و جان
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شمها نیفرز شو تا چ ش یخان نگاه سته ا دینگران من باال ک د: ز یو لبخند خ
ــتگاه... ا دو تا با هم فرق دارن... دوما دزدا و قاتال  نیاوال که زندان نه و بازداش

شتگاه نگه نم یرو که تو شه بذار دارنیبازدا سوما حق ا شب اونجا بمونه ت هی.. 
 آدم بشه...

 نه آقاجون... ی_ وا
و گفت: برو بخواب  دیبه ســرم کشــ یو به طرفم اومد... دســت جا بلند شــد از

نبال د رمی... من فردا صب  زود مشهینم شیشب اونجا بمونه طور هیباباجان... 
 کاراش... بلند شو...

 شه...ب داریخم شد و آهسته غزاله رو که دوباره خوابش برده بود تکون داد تا ب و
صرار ها بر شدم به طبقه  نیفرز یخالف ا ضر ن باال برم و همونجا  یخان حا
ــ یرو ــدمیکاناپه دراز کش ــب بخ هیبرم اورد و با  ی... غزاله پتو و بالش با  ر،یش

 خواب به اتاقشون رفتن... یخان برا نیفرز
 !ده؟یخواب نجای_ چرا ا

 اتاق... یکردم حاضر نشد بره تو ی_ هر کار
 ...شهیکه بدنش خشک م ینجوری... خب ایفکر ی_ غزاله چقدر ب

 شد... دهیلبم کش یرو یسرد جسم
صــورتم خم شــده  یفرزاد که رو دنیحد باز کردم... با د نیتا آخر چشــمهامو

تا موقع لک زدم  بار پ ند  ثل ا صیتشــخ تمویبود، چ کهیبدم... م عا ب ن  داریواق
 بودم...

 کرد و ازم فاصله گرفت... یشدم و فرزاد اخم زیخ مین
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 غصه خوردم... نهمهیگرفت... من به خاطرش ا بغضم
 نیرزف یپر خنده  یپاهام کنار زدم و نشستم... صدا یرو ازرو یمسافرت یپتو

شد: ا سرم بلند  شت  سر و مر و گنده... حاال ا نمیخان از پ  یتحفه چ نیفرزاد 
 !؟یبه خاطرش انقدر حرص و جوش خورد شبیداره به که د

 ردم...زدم و سالم ک یکمرنگ لبخند
 خان و غزاله همزمان جواب سالممو دادن... نیفرز

 ...دمیاز جام پر رفت،یتوجه به من به طرف پله ها م یفرزاد که ب دنید با
 یزیخرده بداخالقه... اگه چ هیگوشــم گفت:  ریخان بازومو گرفت و ز نیفرز

 ...ریبهت گفت به دل نگ
بهش  ادیز کردمیتند سر تکون دادم و پشت سر فرزاد راه افتادم... جرئت نم تند
 یدرو پشت سرش ببنده خودمو تو نکهیبشم... وارد اتاق شد و قبل از ا کینزد

 اتاق پرت کردم...
به چهارچوب در خورد... آخ آرنجم بهم  ییگفتم... فرزاد نگاه گذرا یمحکم 

 زیم یکه حلقه و ســاعت و کمربندش توش بود رو رو یا ســهیانداخت... ک
 ...دیشک رونیب یو گرمکن شرتیلباساش ت یتوالت انداخت و خم شد از کشو

 !بزنم، برگرده بزنه تو گوشم...!! یحرف هی دمیترسی... مستادمیسرش ا پشت
ــمتم چرخ یب ــونه م خورد... ب دیهوا به س ــتش به ش قدم عقب  هیاراده  یو دس

شو طوفانرفتم... نف شویپ یکه دگمه ها ینیداد و ح رونیب یس  کرد،یباز م راهن
 ازم دور شد...

ن م دید یو وقت دیدور، دور اتاق چرخ هیجوجه اردک دنبالش راه افتادم...  مثل
 گفت: یبلند یو با صدا یعصب شم،ینم الشیخ یب
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 !؟یکه چ یدنبال من راه افتاد ینطوری_ االن ا
 که گرفته تر شده بود... ییگرفت از صدا دلم

ــا یب ــته بود، چنگ زد و به حموم  ییحرف بهش زل زدم و لباس رو که از برداش
 گفتم... ینیشدن در حموم ه دهیکوب یرفت... از صدا

 تخت نشستم... یعقب رفتم و رو عقب
 قهیچهل و پنج دق د،یکشــیطول م قهیکه دوش گرفتنش، حداکثر ده دق یفرزاد

شــرشــر آب گوش دادم و ناخنامو  یوند و منم به صــداحموم م یتموم تو ی
 ...دمیجو

شمها با ست ا رونیخون افتاده از حموم ب یچ  ایو تند گفتم: ب ستادمیاومد... را
 ...کنمیمن موهاتو برات خشک م نیبش

سقف گرفت... حوله  لپ سرشو به طرف  شو باد کرد و  ر که دو یکیکوچ یها
 ...یصندل یرو نجایا نیبش ایگردنش انداخته بود، برداشتم: ب

 !ا؟یپر یبرس یبه چ یخوایکارا م نیدستمو محکم گرفت: با ا مچ
... یچیشونه امو باال انداختم: ه یتفاوت یرو فرو خوردم و با تظاهر به ب بغضم

 موهاتو برات سشـ ... یخواستیاز من نم ،یگرفتیمگه هر وقت دوش م
 ...خوامینم گهی_ االن د

 هم فشردم... یبلندش چشمهامو رو یصدا از
 که دعوا کردن نداره... نیو آهسته گفتم: باشه... ا دیشو از دستم کش حوله
و  دیصورتش کش یتخت پرت کرد... کف دستاشو با شدت رو یرو رو حوله

 خدااا... یگفت: ا
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 بغض گفتم: فرزاد... با
 نداد و ازم فاصله گرفت... جوابمو

 : من بهت خ*ی*ا*ن*ت نکردم...ستادمیبه روش ا رو
 ...دونمیزد: م هیتک واریموهاش فرو کرد و از کمر به د یدو تا دستشو تو هر

 !؟یکنیم ینطوری_ پس چرا باهام ا
فت: نم وارید یرو ته حلقش گ  ...ایپر یازش دل بکن یتونیســر خورد و از 
 ...یتونینم
 انوهام فرود اومدم...ز یکه ستون مردانه ش خم شد و همزمان باهاش رو دمید

 نکن... ینجوری_ فرزاد... تو رو خدا ا
 ی... وقتیمسخش شد یاونطور دمید ی: وقتدیکش شدیکه م ییتا جا موهاشو

که هر چقدر که من بهت محبت کنم...  دمی... فهمیکنینم یمقاومت چیه دمید
 تیاونو از فکرت، از قلبت، از زندگ یتونینم یهر چقدرم که خودت تالش کن

شه من اون ن یو رو کنه... تا وقت ریدلتو ز تونهینگاهش م هی... با یبنداز رونیب با
شه من ه شیپ یپررنگم... وقت س چیروت با ر صد با روز،یندارم... از د یشان

صحنه رو پ شتریب من کم آوردم... به خدا کم  ایخودم مرور کردم... پر شیاون 
 آوردم...

 ...دنیکه شونه هاش لرز دمیمن د و
 مرَدم... یاز لرزش شونه ها دمیلرز و

بار... اونقدر که شــور کی... دمیگز لبمو بار... ده   یخون رو تو یبار... دو 
 دهنم حس کردم...
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ــورت خ یرو ــدم... ص ــویزانوهام بلند ش ــش ــتام گرفتم... نگاهش  نیب س دس
 سرخشو به چشمهام دوخت...

 ...نداره یشانس چیه ،یا گهیکس د چیه ینباش ای یگفتم: تو باش آهسته
 زد... پوزخند

هم عقلم... از ته قلبم به زبون  گفت،یرو که هم دلم م یزیتمام وجودم... چ با
 آوردم: من فقط تو رو دوست دارم...

 ...دیکاویپشت سرمو م ییخون افتاده ش جا یو سبز دار ها کردینم نگام
شار با ستم به گونه هاش ف که  ین... اونیآوردم و گفتم: فرزاد... منو بب یکف د
 یسک ی... بهم گفت تو غرورتو برادینداره بهروزه... خودشم فهم یشانس چیه

ش شته با سش ندا ستت نم یکه دو ست میذاریکف د ... اون گهی... به خدا را
سهیمنو خوب م  به روزیکه د یرکس اونجو چی... من تا حاال تو عمرم به هشنا

تار رف یبود و اونجور یا گهیم، التماس نکرده بودم... هر کس دتو التماس کرد
شم نم گهیمن د کرد،یم سم س ی... آدم برایتو فرق دار یآوردم... ول یا ه ک یک

و تا من کنمیالتماستو م یهم اونجور گهیدوسش داره غرور نداره... شده ده بار د
.. بوده.چقدر برات سخت  تیاون وضع یتومن  دنید دونمی... چون میببخش

 عکس العمل من ده برابر بدتر از تو بود... شد،یمن و تو عوض م یچون اگه جا
 دستم گذاشت... یباال آورد و رو دستشو
 نییاصورتش پ یمحو شد... فرزاد دستمو از رو دینکش هیزدم که به ثان یلبخند

 انداخت...
 به کف دستش بلند شد و از کنارم گذشت... هیتک با
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تخت انداخت و زمزمه کرد: من  یزده حرکتشو دنبال کردم... خودشو رو بهت
 ...کشمینم گهیکنم... د کاریچ دیبا دونمیواقعا نم

ــدم... پا از ــتم خواب رفته بود... لنگون لنگون تا کنار تخت  یجام بلند ش راس
درد  ارمیبه زبون ب خواســتمیکه م یکه تمام وجودم از جمله ا کهیرفتم و در حال

 !؟یخوایمنو نم گهیگفتم: د رد،کیم
 تو رو نخوام؟! تونمینگام کنه گفت: م نکهیا بدون

 تخت نشستم:پس ب*غ*لم کن... ی لبه
چشمهاش برداشت... زل زدم به چشمهاش: اگه  یکرد و ساعدشو از رو یپوف

 ثابتش کن... ب*غ*لم کن... یخوایهنوزم منو م
 !؟یکنیگفتم: ب*غ*لم نم یدیچشمهام شد و با نا ام ی رهیحرف خ یب

شو به طرفم دراز کرد... با م با ست  یوو ت دمیتخت خز یو رغبت رو لیمکث د
 اغوشش فرو رفتم...

شد... انگشتاش برا شهیهم مثل ستش دور کمرم حلقه ن م موها ینوازش ال ید
 دمیگلوشو ب*و*س ریشکمش گذاشتم... ز یمن دستمو رو نباریفرو نرفت... ا

 دوست دارم فرزاد... یلین خو زمزمه کردم: م
 پهلو غلت زد و رخ به رخم قرار گرفت... به

 ...گمیگفتم: به خدا راست م مظلوم
ــتش رو رو موهامو ــس ــت ش ــورت و گردنم کنار زد... انگش  نمییلب پا یاز ص

 ...یکبود نی: ادیکش
 نبوده... یعمد دونمی... مستی_ مهم ن

 !کنه؟یدرد م یلی_ خ
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 س*ی*ن*ه ش چسبوندم و بغضم باالخره سر باز کرد: نه...به  مویشونیپ
 !؟یکنیم هیدستشو پشت گردنم گذاشت: گر فرزاد

 خسته شدم... گهیرو مشت کردم: فرزاد من د شرتشیت
 هیگر ونیب*غ*لش فرو رفتم.... م یتو شــتریپهلوم رد کرد و ب ریاز ز دســتشــو

 زد... یلبخند زدم... فرزاد منو پس نم
 گفت: منم... یقیآه عم با

 ایبهش فکر کرده بودم، به زبون آوردم: ب شــبیرو که کل د یو حرف دمیگز لبمو
.. به .میتنش راحت بش نهمهی... فقط از اخوامی... من مراسم نممیزودتر عقد کن

 خدا منم مثل تو تحملم تموم شده...
... میسرم حس کردم: باشه... فعال جفتمون خسته ا یچونه ش رو رو ینیسنگ

 ...میزنیبعدا حرف م
 من طرح بگذرونم... ستیالزم ن گهید میام... تازه اگه ازدواج کن ی_ من جد

 زد: باشه... یخند تک
 دوست دارم... یلی... من بچه خمی: زودم بچه دار شدمیباال کش دماغمو

 _ خب...
 رتشــیبزرگتر... اون خونه دو تا خواب ب یخونه  هی میکردم: بعدشــم بر زمزمه

از اتاق خوابا که  یکی! م؟یاتاق جا بد هی یتو ینداره... ســه تا بچه رو چطور
 مال ماست...

 گونه م گذاشت: باشه... فعال بخواب... تنت چه داغه... یرو دستشو
 : تب عشقه...دمیخند فیضع
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مون داشــتم رو زمزمه  ندهیآ یبرا ییکه برنامه ها ینیو من ح دیخند متقابال
 تپش قلبش به خواب رفتم... ییبا الال کردم،یم
 ...دمیاز خواب پر یبلند هیحس پرت شدن از  با

سنگ گلو شدت گر شده بود و ته دلم از  شک  ه ... برفتیمالش م یو زبونم خ
ــدت گرمم بود و م ــتمیش ــر خوردن قطره ها تونس ــونیپ یعرق از رو یس و  یش

 گوش و گردنم رو حس کنم...
شتم ت یحت ست و پامو تکون بدم... به باونقدر جون ندا ش یلبا نیا د م  دهیکخ

 : آب...دمیفاصله انداختم و نال
 ...دیبه لبام چسب یو جسم سرد دیو تنم رو باال کش دیگردنم خز ریز یدست
 بالش قرار گرفت... ینرم یو سرم دو مرتبه رو دمیرو با ولع بلع اب

 _ تبش باالست...
 ...شهی... خوب مستین یمهم زی_ چ

 _ من نگرانشم...
 دیبا زدیو مثل مرغ سر کنده بال بال م شیگذاشته بود یخبری_ اون موقع که تو ب

 یها یحال و روز افتاده، به خاطر کله شــق نی... اگه االن به ایبودینگرانش م
 توئه...
صدا، با دو تا تن و  لی... اما قدرت تحلدمیشنیها رو م صدا شتم... دو تا  ندا
سانیولوم  صر بفرد... با ا یگرفتگ هیبا ... ک وت که تفا نیو زخم خاص و منح

 خشدار... گهید یکیجا افتاده تر بود و  یکی
ست ست میشونیپ یرو ید شم کرده بود و هم روم  یحرکت کرد... د که هم نواز

 بلند شده بود... گرماش اشنا بود...
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 _ فرزاد؟!
 کنار گوشم رها شد: جونم... یداغ نفس

ش یسیخ سوز ستم حس کردم بو یرو رو یو  ست د ... مینیب ریالکل زد ز یپو
 گفتم... یفیآخ ضع
س*ی*ن*ه م حس  یو قفســه  یشــونیگردن و پ ینمناکو رو یحوله  حرکت

 ...کردمیم
مل تنم کم  ریغ یرو دوســـت داشــتم... از داغ شیســیو خ یخنک بل تح قا

 ...کردیم
شکم پا یدهنم رو به زحمت از گلو آب  یسر خوردن حوله  فرستادم... نییخ

 .فرو رفتم.. یخبر یب یساعد و کف دستم حس کردم و باز تو یرو رو سیخ
..... 

ش یتکون ها با شمهامو باز کردم و به ت اریتخت ه ه فرزاد، ک شرتیشدم... چ
 بره چنگ انداختم... نییسر و صدا از تخت پا یب کردیم یسع

 !؟یری_ کجا م
 ...زمیعز گنیو زمزمه کرد: اذان م دیرو ب*و*س میشونیشد پ خم

گفتنش  مزیعز نی... ادیبهم چسب یا گهیاز هر وقت د شتریگفتنش ب زمیعز نیا
 من هنوزم دوست دارم... یعنیفراموش کردم...  ویمن همه چ یعنی

شونه هامو باال دادم و پاهامو تو یلبخند سر تکون دادم...   یزدم و خواب الود 
س هیشکمم جمع کردم...  ست تنم  کردمی... حس مخوردیبهم م یخنک مین پو

 دون دون شده...
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 : سردته؟!دیو پرس دیچونه م باال کش ریمالفه رو تا ز فرزاد
 کم... هی: دمیبه کنار ساق که خواب رفته بود کش دستمو

ش هی ستمو دوباره به پام ک سر دمیلحظه مکث کردم... د فه مال عیو بهت زده و 
 رو کنار زدم...

 ل*خ*ت بود، چشمهام نییزانو تا پا یوجب باال هیبرهنه م که از  یپاها دنید با
شد... نگاهمو تا رو ش قهی یگرد  شدم به جا یلیو خ دمیم باال ک  یزود متوجه 

 بلند و گشاد فرزاد تنمه... یشرتایاز ت یکی نم،یو شلوار ج شرتیت
 مو خاروندم و گنگ به فرزاد نگاه کردم... قهیانگشت اشاره کنار شق با

 ...اوردمیلباساتو در م دیزد و گفت: شرمنده... با یکج لبخند
تب  شــبیشــرت رو از تنم فاصــله دادم و فرزاد گفت: د یدو انگشــت ت با

... شـونه ت یرو فتادیم یسـرت تاالپ یکنم، ه دارتیب خواسـتمی... میداشـت
 ...یوا رفت ینطوریه که ابعد کاشف به عمل اومد از شدت ضعف

 !؟ینخورده بود یچیبود ه یو گفت: از ک دیاخماشو تو هم کش هوی
 که نهار خوردم... روزی: از ددمیخودم کش یمالفه رو رو ،یکشدار ی ازهیخم با

 !گه؟ید شهی_ منظورت دو روز پ
 ...روزیبستم و زمزمه کردم: نه... همون د چشمهامو

 و دومه... ستیاالن صب  روز ب _ هــه... جهت اطالعت...
 چشمهامو باز کردم: هان؟! یجیگ با

شو رو فرزاد سا یوزن  جدهیصورتم انداخت: ه یش رو هیآرنجش انداخت و 
 ...یدیساعته که خواب

 تو؟! یگیم یدماغمو خاروندم: چ نوک
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صاب غذا م ینگران یوقت شهی_ هم  یهم که تو یذره جون هی نی! هم؟یکنیاعت
 ...زدمیبرات م شبیکه د هییاطر سرم هاتنته، به خ

سب یب ستمو باال گرفتم و به چ  رهیخ کردیم ییساعدم خودنما یکه رو یاراده د
 ...دمیدیشدم: پس خواب نم

 !؟ی_ چ
 !؟ی.. لباسامو چرا در اوردیچیتکون دادم: ه سر

 ...گهید گهیشد: د طونیش چشمهاش
شمهامو ستمیچپ کردم و فرزاد گفت: م چ  ارمیتبت رو ب سیخ یبا حوله  خوا

 تیاذ تنگ نیبا اون شلوار ج دمیرو در آوردم... بعد د شرتتیت یمجبور ن،ییپا
 اونم... گهید ،یشیم

 ادامه نده... گهیخب... د لهیصورتش گرفتم: خ یدستمو جلو کف
چه  دم،یخوابیم گهیدو ســاعت د دونهیغلت زدم و با غرغر ادامه دادم: خدا م و

 اورد... یسرم م ییبالها
 ...دمیخنده شو از پشت سرم شن یصدا

شو ز هی ست ست د رید سر داد و با د شت  گهیپهلوم  ش بازومو گرفت و منو از پ
ش یتو ص گهیکم د هیغرغرو...  نمیبب نجایا ای: بدیب*غ*لش ک ن دو غز بزن... ا

 کم دارم... یزیچ هی کنمیحس م یروزه سرم غر نزد
ــیچ ــو... آدم غرغرو دمیس*ی*ن*ه ش کوب کردم و با آرنج به یش ــاکت ش : س

 که دست بزن داشته باشه... نهیباشه بهتر از ا
 برقرار شد و من فکر کردم : "باز گند زدم..." نیسکوت سنگ هی
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 یشــکمم به هم قالب شــده بود، از هم باز کردم و تو یکه جلو دســتاشــو
 : فرزاد...دمیب*غ*لش چرخ

 ...یو گفت: حق دار دیکش یاه
 ..... من.دیشو مشت کردم: ببخش قهیتخت بلند بشه که  یخواست از رو و

وقت از ذهن آدم  چیه زایچ یزد و سر تکون داد: اشکال نداره... بعض یلبخند
 ...کنمی... من درکت مالشیخی... خب تو هم... بشنیپاک نم

 بغض گفتم: فرزاد... با
ــار داد: نیب دماغمو ــطش فش ــاره و وس ــت اش بغض نکن  ینجوریا دو تا انگش

ست یشکل نیهمه ش هم روزهیبچه... از د شمها زونیاو ی... لبایه پر  یو چ
 اشک...

 انگشتاش ازاد شد: باشه... یو دماغم از ال دمیعقب کش سرمو
 ... من برم نمازمو بخونم قضا نشه...نی: آفرختیبه هم ر موهامو

 زدم: خب... پلک
ــو یلبخند از رو با ــتش ــد و به دس رفت... درو باز گذاشــت و  ییتخت بلند ش
 ...نمیوضو گرفتنش رو بب تونستمیم

اومد... دسـت و صـورتشـو خشـک کرد و به طرف کمد  رونیب ییدسـتشـو از
 رفت...

 تخت پهنش کرد... نییو پشت به من، پا دیکش رونیاز کمد ب جانمازشو
 ...نمشیبلپم بردم و گردنمو کج کردم تا خوب ب ریز دستمو
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تاده فرو اف یشونه ها ادیپهنش.. و یشدم به قامت گرفتنش... به شونه ها رهیخ
کردم و ســرمو تکون دادم تا افکار  یعمو کاوه افتادم... پوف یخونه  یش جلو

 حق نداشتم بهشون فکر کنم.... گهی... دزمیبر رونیمزخرفم رو ب
 یغایکه با ج ییصــب  ها یبرا دیلحظه دلم پر کشــ هیبه رکو  رفت...  فرزاد

 نگیلیو د گرفتمیخواب وضــو م ی... توشــدمیم دارینماز صــب  ب یمامان، برا
شمهادمیلرزیم نگیلید سته نماز م ی... با چ سی... مخوندمیب شمه دمیتر امو چ

 باز کنم خوابم بپره...
 هیو به ثان تختم یتو گشتمیو برم کردمیرو گوله م فمیجشن تکل یدو سجاده  به

ســال؟! دو  هی! گذشــت؟ی... از اون موقع ها چند ســال مبردیخوابم م دهینکشــ
 سال؟! سه سال؟!

 روزه خور شدم؟! ینمازمو کنار گذاشتم؟! از ک یک از
مه  یهمون وقت از ـــد ه هم  یو من فراموش کردم آخرت امیدن یکه بهروز ش

 هست...
هم طول  قهی.. نمازش ســر جمع دو دقکردیداشــت جانمازشــو جمع م فرزاد

نه روز، بدینکشــ با طالت  شیشــ-از پنج شــتری... در شــ به ب عت رو  ســـا
 ...میکردیم یسست قهیدو دق نیهم ی... اونوقت برامیگذروندیم

ستامو ش د شتم... فرزاد جانمازو گوشه دمیاز دو طرف ک ضعف دا ساس  ... اح
 .م لبخند زد و گفتم: گشنمه.. رهی... به نگاه خدیگذاشت و به طرفم چرخ زیم ی

 !؟یبخور ارمیب یزیچ هیتخت نشست:  لب
 خوابن... هی... بقشهی_ نه... سر و صدا م
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 ...کنمی_ سر و صدا نم
 چشمهات گود افتاده... ریپلکم: ز ریز دیکش انگشت

 ...شهیبستم: خوب م چشمهامو
خت فت: م یتکون ت ... خودمم میبخور ارمیب یزیچ هی رمیخورد و فرزاد گ

 گرسنمه...
 ...یتکون دادم: باشه... مرس سرمو

 ...دیبسته شدن در اتاق به گوشم رس یبعد، صدا هیثان چند
ــمهامو ــن م چش ــدیباز کردم... هوا کم کم روش ــتی... دلم مش  یبرم تو خواس

 یقدم اولم به دوم برسه... از شدت گرسنگ دونستمیم دیبع یبدوم... ول اطیح
 ...کردمیغش م

 خنک غلت خوردم... یمالفه ها نیتمام ب ی قهیدق پنج
 ...هیچ دونستمیکه خودمم نم خواستمیم یزیچ هی

 یرو ی... جانماز تا شـده دمیچپ به راسـت چرخ یبار، از پهلو نیدهم یبرا
 ...زدیبهم چشمک م زیم

 شدم... در باز شد... زیخ میدهنمو قورت دادم و ن آب
 شبید نه؟! از شام ،یداردستشو باال گرفت: کتلت که دوست  یتو ینیس فرزاد

 مونده...
 جانماز و فرزاد چرخوندم و با لبخند سر تکون دادم... نیب نگاهمو

 تخت بلند شدم... یرو از
 ...ادی: لباسه چه بهت مدیبلند خند فرزاد

 شد... دهیو باز نگاهم به سمت جانماز کش دمیخند متقابال
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 قدم برداشتم... یبهداشت سیبه طرف سرو مصمم
 !؟یریفرزاد از پشت سرم بلند شد: کجا م یصدا

قلبم مشــت  ی... ابروهاشــو باال انداخت... دســتمو رودمیطرفش چرخ به
 ...دیکوبیکردم... چقدر تند م

 ...امیتر کردم و گفتم: االن م لبمو
 شدم و درو پشت سرم بستم... ییوارد دستشو و

 کردم...شدم و زمزمه  رهیم خ دهیبه صورت رنگ پر نهیا یتو
 دارد و تو در قلب من... ی" خدا در قلب تو جا

 شدنم به خدا را..." کتریراز نزد فهمم،یم تازه
 باز شدن در، تند تند سالممو دادم و سرمو به طرف در چرخوندم... یصدا با
 ...ـــایبا دهن باز گفت: پر سایپر

 مو تا زدم و از جا بلند شدم: درو ببند پشت سرت... سجاده
 !؟یکردیم کاریجلو اومد: چ سایاز جام بلند شد... پر و

 !ست؟ی: مشخص ندمیاز سرم کش چادرمو
 مشغول تا زدنش شدم... و

ست به س*ی*ن*ه به چهارچوب در تک سایپر  ریزد: فرزاد چقدر روت تاث هید
 گذاشته...

 ...کنهیکمد جا دادم: داره آدمم م یباز شد و چادرمو تا کرده تو شمین
 !ن؟یدیتخت نشست و گفت: به کجا رس یرو سایپر
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: دمیو به طرفش چرخ دمیشــده م کشــ خیســ یبه موها یدســت نه،یا یجلو
 ...میکرد ی... آشتیچیه

با اون مســئله کنار  یراحت نی! به همن؟یکرد یباال انداخت: آشــت ابروهاشــو
 اومد؟!

 ...میفراموشش کن میکرد ی_ جفتمون سع
 و گفتم: بهش گفتم چقدر دوسش دارم... دیکش یهوم سایپر
 !؟یمسخره گفت: مگه دوسش دار سایپر

دو ماه، روز و شب باهاش وقت بگذرونم و  شهی: مگه مدمیتو هم کش ابروهامو
هم زد تا ب یتلنگر هیبار بهروزو دعا کردم که  نیاول یدوسش نداشته باشم؟! برا

 ...امیبه خودم ب
شو عقب تر از ب سایپر ستا سبوند و تککف د شک تخت چ گاه  هیاال تنه ش به ت

 ...ریبدنش کرد: عدو شود سبب خ
 گفت: خب؟! سایکردم و پر دییخنده تا با

 خب؟! ی_ چ
 !؟یداشت کارمی_ چ

خونه  یایب یروز که وقت داشــت هی خواســتمینگاش کردم: هان... م جانیه با
 مون...

 _ خونه تون؟!
 من و فرزاد... ی_ خونه 
 تو و فرزاد؟! ی_ خونه 
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هست که سه دنگش به اسم فرزاده، سه دنگش  یخونه ا هی... نیکردم: بب یپوف
به اســم فرناز... بعد قراره فرزاد اون ســـه دنگ فرنازو از باباش بخره، بعد از 

 ...میکن یاونجا زندگ میازدواج بر
 یر بدنظ ونشیراجع به دکوراســ یایگفت و ادامه دادم: گفتم تو ب یآهان ســایپر
ـــا ینیبب باالخره تو طراحمینیبچ یو چطور میریبگ یلیچه وس  یلداخ ی... 

 ...یاریسر در م زایچ نی... از ایخوند
 سال عقب افتاده... کی تونی! شما که عروسه؟ی_ حاال چه عجله ا

 گفته؟! یزده گفتم: ک حرص
سالگرد خان عمو که نم یب صه... تا قبل از  شخ سم م نیتونیتفاوت گفت: م را

 ...نیریبگ
تم بهش گف شبی... دزنهیساز مخالف م شهی... البته مامان مثل هممیتونی_ م

 یکیار بابا گفت بذ یپاشه بزنه تو دهنم... ول خواستیم م،یریزودتر مراسم بگ
ســال لنگ در هوا  هیکه  شــهی... نممیکنیم یفکر هیدو ماه بگذره، بعد از چهلم 

 ...میبمون
ست و خ سایپر ش ست ن شمهام گفت: پر رهیرا ا فرزاد ب یخوایتو واقعا م ایبه چ

 !؟یبمون
 ! من فرزادو دوست دارم...ه؟یچه حرف نیکردم: خب معلومه... ا اخم

شتن ن زی_ همه چ ست دا سر ه ی... به نظر من مردستیدو  یو پوچ رو چیکه 
 زنش دست بلند کنه...
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ــته بود... تازه اگه دمیحرفش پر یتو ــتش خورد... ناخواس هم بود  یعمد: دس
 کرد... یو پوچم نبود... تازه صد بارم ازم معذرت خواه چیحق داشت... سر ه

 ...ایپر یکرد رییآهسته گفت: چقدر تغ سایپر
 ...بعد قضاوت کنم،یشدم... اول فکر م نیهامو باال انداختم: فقط واقع ب شونه

 ای ینیخونه رو بب یایروز ب هی یتونیحرفا... م نیا الیخ یتکون دادم: ب ســرمو
 نه؟!

 !؟یحوصله گفت: مثال ک یب
اونجا... اون  میری_ من فردا تا ســـاعت ســـه کالس دارم... بعدش با فرزاد م

 !؟یایب یتونیساعت م
.. : من تا ساعت پنج شرکتم.دیکش یروتخت یبلند انگشت اشاره شو رو ناخن

 ...امیب تونمیبعدش م
 نه... بگم فرزاد ای! ؟یایتموم شــد ب_ خب پس بهت آدرس بدم بعد که کارت 

 دنبالت؟! ادیب
 ...امی_ نه... آدرس بده خودم م

ند برداشتم و ت یگفتم و خوشحال از جام بلند شدم... کاغذ و خودکار یا باشه
 تند آدرسو نوشتم...

ــتی کاغذ ــورت ادداش ــایرو به طرف پر یص هش ب یگرفتم... گرفتش و نگاه س
 هم هست... یخوب یانداخت: جا

 اطمی... حکیو شــ یخوشــگله... نقل یلیزده ســر تکون دادم: آره... خ ذوق
 داره... من که عاشقشم...
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زد:  یو لبخند کج دیباال کشـ زنهیتا چشـمهام که مطمئن بودم برق م نگاهشـو
 ...یخوبه که انقدر خوشحال

ــقف لب زدم: با وجود فرزاد...  رهیتخت پرت کردم و خ یرو خودمو مگه به س
 خوشحال نباشم؟! شهیم
 تخت افتاد... یو کنارم رو دمیرو کش سایغلت زدم و دست پر و

 کمرم... یخدا... مردم... وا ی_ آ
 ...ایبار مصرف جابجا کرد هیاز آشپزخونه داد زد: حاال دو تا ظرف  فرزاد

 نزن... حرف یالک یدونیرو نم یزیچ یزدم و گفتم: وقت هیپهلو به کانتر تک از
چالیآب رو از  یبطر چالویاورد و در  رونیب خ قا خوبم  خ فا بســـت: ات

 ...یدار یچه درد زنهیم غیت از دور ج افهی...اصال قدونمیم
 رو باز کردم: پس یرفتم و در بطر یآبو به طرفم گرفت... چشــم غره ا یبطر
 ...یبار مصرف جا به جا کرد هینگو فقط دو تا ظرف  یالک

 شیآخ هی... با دمینفس ســر کشــ کیبوندم و همه شــو رو به لبام چســ یبطر و
 کانتر گذاشتم... یرو رو یکشدار بطر

شو به کانتر تک فرزاد ... کردیدرهمم نگاه م ی افهیداده بود و با لذت به ق هیآرنجا
ستم پاک کردم  یلبم تا رو یکه از گوشه ها یآب شت د چونه م راه گرفته بود با پ

 !!ه؟؟ی: چدمیو بهش توپ
 چه خوب که من دختر نشدم... کردمیتکون داد: داشتم فکر م نیبه طرف سرشو

 : دخترا مگه چشونه؟!دمیبه سرش کوب یته بطر با
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ــو غ کی... فقط هر ماه یچی_ ه قابل تحمل و غرغرو و گنده دماغ و  ریهفته ش
 جنبه و ... یو ب یعصب

 گفتم: فرزاااد... غیج با
 !ه؟ی: چدیخند یکیشل

 ...یورشع یب یلی_ خ
 !؟یگفت یگرفت سمتم: چ زیپشت کانتر خ از

شتم: هم یقدم شن نیبه عقب بردا  ی... بادیاز دهنت در م ی... هر حرفیدیکه 
 ...تیترب
ــپزخونه پا یجلو یپله  میدو تا ن از ــاره مو به دیپر نییدرگاه آش ــت اش ... انگش

 ... خودم به زور سرپام...اینزد یسمتش گرفتم: دست به من زد
 ندارم... تیبه دو طرف باز کرد: کار دستاشو

 فرزاد... گمینشستم: م منیوسط نش یکاناپه  یرو
 ولو شد: هوم؟! کنارم

 !م؟یکن کاریرو چ یو یمبال و ت نی_ ا
 شنیاست یتو اتاق بچه ها... پل میذاریرو م یو یدور شونه م انداخت: ت دستشو

 کنن... یباز
 شدم... رهیخندونش خ یپاش گذاشتم و به چشمها یرو سرمو

 !ه؟یو گفت: نظرت چ دیچیرشته از موهامو دور انگشتش پ هی
 ها... شیگفتم رو هوا زد یچ هی_ 

 ...مونهیم ادمیسه تا بچه... من  ی! گفت؟ی_ پس چ
 به عقب هل دادم: بچه پررو... شویشونیانگشت پ با
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 ...یست داشتندو یو زمزمه کردم: بچه پررو دیخند
 چه خبر؟! گهیصورتم خم شد: د یرو

 ... شما چه خبر؟!یگفتم: سالمت طونشیش یتوجه به چشمها یب
 کرد،یشده بود و هر لحظه فاصله شو کمتر م رهیبه لبام خ میکه م*س*تق ینیح

 !؟یدیرژ لبو تازه خر نیشما... ا یجز خاطر خواه ستین یزمزمه کرد: خبر
کرد و منم از فرصــت  یزدم... فرزاد مکث یزنگ، لبخند یبلند شــدن صــدا با

شو رو ست شدم... د ستفاده کردم و بلند  شت و پر اخم گفت:  یا شونه م گذا
 کجا؟!

 اومد... سایباال انداختم: پر ابروهامو
 محل... یلب گفت: خروس ب ریو ز دیکش عقب

 به کمرم زدم: بله؟؟!! دستمو
 ..بابا. یچیتند سر تکون داد: ه تند

 باز کردم... سایپر یرفتم و درو برا فونیخنده به طرف آ با
ــت یباال ــالم دادم... دس تکون داد و از پله ها  یپله ها منتظرش موندم و بلند س

 باال اومد...
 با هن و هن گفت: چه گرمه... اوف... سایو پر میخونه شد وارد

 مبل ولو شد... یفرزاد دست داد و رو با
ــرف کی وانیآب و ل یبطر فرزاد ــایپر یرو جلو یبار مص ــت و گفت:  س گذاش
 حده... نیما امکاناتمون در هم گهید دیببخش

 ...دیرو به لباش چسبوند و تا تهش رو سر کش یبطر یبا تشکر کوتاه سایپر
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 گفتم: خب... جانیو با ه دمیبه هم کوب دستامو
 چپ چپ نگام کرد: بذار برسم... سایپر

ست م ...دیخواب بادم شو دور کمرم انداخت و گفت: را ست  خب... گهیفرزاد د
 بذار عرق پاش خشک بشه...

 ...: انقدر منو فشار ندهدمیلب غر ریاز پشت دستش گرفتم و ز یزیر شگونین
 !م؟یاز جاش بلند شد: خب... از کجا شرو  کن سایشل کرد و پر دستشو

 ...ییرایجا... نه نه ... از پذ نیزده گفتم: از هم ذوق
شو گرد کرد: بابا خودتو کنترل کن... نه قراره من فرار کنم... نه  سایپر شمها چ

 خونه... نیا
 جا شرو  کن... نیگفتم: خب پس از هم آروم

 ینظر هی ییهر جا یو برا دیمختلف خونه ســرک کشــ یبه قســمت ها ســایپر
ــا نیا یوقت یعنیداد...  ــایکه پر یلیخونه رو با وس ــور م گفتیم س  ردم،کیتص

 ابرا... یرو رفتمیم
ــت فرزاد ــ یدس ــب ن وارید نیا یرو ونویزیو گفت: اگه تلو دیبه چونه ش کش ص

 ! چطوره؟!سا؟یتخت... ها پر یروبه رو فتهی! مشه؟یبد م م،یکن
 کنن... یباز شنیاست یهوا گفتم: اونو که قراره بچه هامون باهاش پل یب

 خنده... ریزد ز یگرد شده نگام کرد و فراد پق یبا چشمها سایپر
به ر واری... مگه دســـایپر گمیگفتم: م ارمیخودم ب یبه رو یزیچ نکهیا بدون و

 !ست؟ین یعکس عروس یتخت برا یرو
 ...کننیتخت نصب م یرو باال یگفت: نه... عکس عروس یچشم غره ا با
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کاغذ  ســـایگفتم و نگاهمو گرفتم... فرزاد داشـــت نظر پر یآهان به  رو راجع 
 ...شیمنه خب... ا ی فهیکارا وظ نی... خاله زنک... ادیپرسیم یوارید

 رهیخ به فرزاد فیاخم ظر هیبا  سایدادم... پر هیتک واریبه س*ی*ن*ه به د دست
 ...دادیتکون م یحرفاش سر دییدر تا هیشده بود و هر چند ثان

شم نم اخم س ومدیکردم... خو شه... حت رهیبه فرزاد خ یموقع حرف زدن ک  یب
 هیبود، با  یکه فرزاد جد ییاگه اون کس خواهرم بشـــه... مخصــوصـــا وقتا

گاه محو حرف  شدیکه باعث م زدیحرف م یصالبت خاص طرف مقابل ناخودآ
 زدنش بشه...

 فرزاد گذاشــتم که باعث یبازو یکردم و به طرفشــون رفتم... دســتمو رو یپوف
 تموم بمونه... مهیشد حرفش ن

 گرمه... یلیخ نجای... امیحرف بزن رونیب میبر نیایناله گفتم: ب با
شو ست ش د شت و گفت: ببخ شت کمرم گذا سم به تو نبودزمیعز دیپ ... ... حوا

 ...میبر
 ریجلوتر از ما از پله ها باال رفت... فرزاد آروم ز سای... پرمیاومد رونیاتاق ب از

 !؟یخوایمسکن م هیگوشم گفت: 
 دم: عادت به قرص ندارم...تکون دا سر

 ازم فاصله گرفت... ش،یزنگ گوش یو با بلند شدن صدا دیکش یهوم
نج به ... کنارش رفتم و با آرکردیحرکات فرزادو دنبال م یخاص یرگیبا خ سایپر

 !؟یانقدر با عشخ من َچپ یچ ی: برادمیپهلوش کوب
 نگام کرد: هان؟! جیگ سایپر
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 ...یکنیهمه ش با اخم نگاش م !؟یچرا با عشخ من چپ گمی_ م
 !لنگه؟یکار فرزاد م یجا هیو گفت: به نطر من  دیکش یقیعم نفس

 باال انداختم: چطور؟! ابروهامو
 ...بهیزودتر ازدواج کردنتون عج یاصرارش برا نهمهی_ ا

 ی... اصــال از وقتکنمیکه... من اصــرار م کنهی: فرزاد اصــرار نمدمیخند بلند
 م...دستش بد یکار هی ترسمیم یبا خودم و احساسم مشخص شده، ه فمیتکل

 ...دمیغش غش خند و
 نهیاز ا ری! غه؟یچ یکشوند: خب اصرار تو برا ییرایگرفت و به طرف پذ بازومو

 !؟یتنش و ترس از بهروز خالص بش نیزودتر از ا یخوایکه م
 نیا دیاگه ازدواج کن یکنیادامه داد: فکر م سایتکون دادم و پر نیبه طرف سرمو

 ...کنهینم یفرق چی! نه خواهر من... هره؟یم نیترس از ب
 ...ساینکن پر یمفصل انگشتامو شکستم: تو دلمو خال یعصب

... تا اسم فرزاد وارد شناسنامه ت نشده، خوب فکراتو ایآورد: پر نییپا صداشو
از  نوی. ا..یرو ندار گهیشــکســت د هی... تو تحمل ریبگ تویینها میبکن و تصــم
 بزرگتر قبول کن... هیمن به عنوان 

 من فرزادو دوست دارم... ی_ ول
.. من .ستیدوست داشتن ن زیگفت: قبال هم بهت گفتم... همه چ یدلسوز با

به عنوان  فهیوظ ها هیمو  جام دادم... در ن که  ییتو نیا تیخواهر بزرگتر ان
 ...یریگیم میتصم

ست سای!" پرن؟ییا کجا" دختر گفتیفرزاد که م یصدا با و از  دیشبه بازوم ک ید
 رفت... رونیب ییرایپذ
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 ...دمیشنیمکالمه شون رو م یصدا
 کجاست؟! ای_ پر

 ...ادی_ االن م
 خانم؟! میزد: بر یخارج شدم... فرزاد لبخند مهربون ییرایپذ از

 ...میدادم: بر هیبه لبام زاو یزورک
 به طرف کاناپه رفتم... فمیبرداشتن ک یسست برا ییبا قدم ها و

 نگاه کردم... دایآ یمثال خجالت زده  یرو فرو خوردم و به چهره  لبخندم
 ...دایحاال واقعا آ یعنی: دیکرد و پرس یپوف مامان

 ...دیپرسیمامان جان... چقدر م گهیتند گفت: آره د انیپو
 هیا افهیچه ق نیزد و گفت: خب حاال ا یخان لبخند نیاخم کرد... فرز مامان

 باشه... ریکه قدمش خ شاالی! ان؟یکه به خودتون گرفت
زد... فرزاد شرو  به دست زدن کرد  یلبخند خجول دایباز شد و آ ششین انیپو

 کردن... شیهم باز شد و همراه هیبق خیو باالخره 
 شده بود... یکیبا اعالم بابا شدنش  انیپو یپاگشا مراسم
 چند وقتش هست؟!: حاال دیباز پرس مامان

 هفته... شیهوا گفت: ش یب انیپو
 گفت... یپهلوش فرود اومد و آخ یتو دایبالفاصله آرنج آ و

 ...نیماه عسل نبود شتریماه ب کیچشمهاشو گرد کرد: شما که  مامان
 ...شاالی... مبارکه اکنهیم یو غزاله با لبخند گفت: حاال چه فرق دیلبشو گز دایآ
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دونه ش قبل از ازدواج  هی یکیاومد... پســر  یخونش در نم یزدیکارد م مامانو
 کار دست زنش داده بود...

زدم و سمت فرزاد گرفتمش و  یخور وهیرو به سر کارد م یپوست کنده ا بیس
ما رســمه قبل از ازدواج کار دســت  یبا خنده گفت: کال تو خانواده  ســایپر

 ...دنیخودشون م
دم... فرزاد کارد رو از دســتم گرفت و دســتمو کردم... و بالفاصــله داغ شــ خی

 داد... یفیفشار خف
 ...سایتشر زد: پر یعصب مامان

ــه... نه  هی سای... پردمیگز لبمو ـــ ـــ لحظه مات نگاهم کرد و تند تند گفت: نـ
 بود که... نیمنظورم ا

سنگ از شده بود بدم م ینیسکوت  ه همه دارن ب کردمی... حس مومدیکه برقرار 
با ترحم و دلســوزکننیمن نگاه م تا چی...  که من ازشــون متنفر  یزی... دو 

 بودم...
و باشه... اونوقت من ریمبارکه... قدمش خ گفتنیهم مثل من بود... به اون م دایآ

 مجبور کردن که...
ش یا دهیبر قیعم نفس ش دمیک شدم... نگاه همه با من باال ک  دهیو از جام بلند 

 اومدم... رونیب ییرایکردم و از سالن پذ یکوتاه یعذر خواه شد...
 رفتم و بغضمو آزاد کردم... یبهداشت سیراست به طرف سرو کی

 ای: پرشد و فرزاد از پشت در گفت نییدر باال و پا ی رهیدستگ ده،ینکش هیثان به
 !؟یکنیجان؟! درو باز م
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ستمو شونه به چهار چوب در تک د  هیدراز کردم و قفل درو باز کردم... فرزاد از 
 خب... دیاز دهنش پر یزیچ هیزد و آروم گفت: اشکت دم مشکته ها... 

 اب رو بستم... ریو ش دمیآب به صورتم پاش یمشت
شو گرفتم و تو فرزاد ست شو به طرفم دراز کرد... د ست شش فرو رفت ید م... آغو

 ...گهی... بسه دــسیو گفت: هـ دیو*سموهامو ب* یرو
ضع با ضع قایدق دا،یاالِن آ تیهق هق گفتم: و سال پ تیو ه... من شیسه چهار 

 مبارکه... بـ.. ـعـ... د.. به... من... گنیچرا به اون م
ضع یدونیهق هق نکن... خودتم م ینجوریجان... ا ای_ پر  مثل دایتو و آ تیو
 کردن...... اونا االن ازدواج ستیهم ن

شو رو سرمو ست شار دادم... د شونه ش ف ش یبه  ... میرب ایو گفت: ب دیبازوم ک
 ناراحت شد... حواسش نبوده... یلیخودشم خ سایپر

چند روز همه  نیچش شده که ا دونمیهم حواسش بوده.. نم یلی... خرمی_ نخ
 نمکیفکر کن... حس م شتریب گهی... همه ش به من مارهیمن م ادیش بهروزو به 

با  نیهم ی.. برادونمیکه من نم دونهیاز تو م یزیچ هی که  انقدر اصــرار داره 
 ...رمیبگ میچشم باز تصم

ــرمو ــمهاش خ س ــدم: فرزاد... چ رهیبلند کردم و به چش ــده که به من  یزیش ش
 !؟یگینم

ند فت: االن دار یلبخ نه عز؟یزنیم یدســت هیبه من  یزد و گ چه زمی!   ...
 !؟یاتفاق
 ...دونمیلب گفتم: نم ریجدا شدم و ز ازش
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 ...نایبابات ا شیبرم اتاقم... تو برگرد پ خوامیبلند تر گفتم: م و
 !شه؟یگرد کرد: مگه م چشمهاشو

شم... ب خوامیحوصله گفتم: حوصله ندارم... م یب هم  سایاونجا پر امیدراز بک
 ...شهیمعذب م

رو که دلم نخواد  یکار ونســـتدیکرد و تا اتاقم همراهم اومد... م ینچ فرزاد
 ...دمیانجام نم
 یکه تنم بود رو یکیعوض کردم و با همون تون یرو با شــلوارک نمیج شــلوار

 هیگفتم و فرزاد کنارم نشست:  ی... فرزاد آهسته صدام زد... هومدمیتخت خز
 نه... ایبگم  دونمیهست... نم یزیچ

نهون پ یچیو گفت: من از تو ه دیکش نشییلب پا یزل زدم... ربونشو رو بهش
به خودم  ایاول ب ،یدیشــن یزیچ ،ییجا هیاز  یوقت هی... اگه یچیندارم... ه

 بگو... راست و دروغشو از خودم بشنو بعد قضاوت کن... باشه؟!
ــرمو ــونه  س ــ یتکون دادم... فرزاد برا دییتا یبه نش ــد...  دنمیب*و*س خم ش

ــتمو دور گردنش انداختم و گفتم: اگه نم ... مکردیکارو م نیهم هم یگفت یدس
 تو رو از دست بدم... خوامیفرزاد من نم

 دادم... دوست یلیخ یلیچسبوند و با بغض گفتم: من خ میشونیبه پ لباشو
 دوست دارم... یلیخ یلیخ یلیبلند کرد: من خ سرشو

شت دیخند و ست دا شد: اگه دو رات دلش ب انی... پونییپا ایب یو از جاش بلند 
 مونیی... تا ســر فرصــت ســه تایالیخ یتنگ شــده... فعال خودتو بزن به در ب

 !ه؟یبا من چ سایمشکل پر نمیبب م،یحرف بزن مینیبش
 گفتم: باشه... آهسته
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 رفت... رونیفرزاد از اتاق ب و
 ."..میجدا از هم ریدو تا مس ،یپهلو غلت زدم و فکر کردم: "من و خوشبخت به
ـــدف،  شــخونیپ یرو رو میچا یخورده  مین وانیل از  یکیگذاشــتم... ص

شجوها شت موضوع یسال پنجم یدان  یو کل کردیم فیتعر جانیرو با ه یدا
 و استاژرم دور خودش جمع کرده بود.. نترنیپرستار و ا

ش رونیب بمیاز ج لمویدادم و موبا هیتک شخونیپ به  امموی... فرزاد جواب پدمیک
با یعنی نینداده بود... و ا ســر دادم و به  بمیج یتو لمویهنوز خواب بود... مو

دکتر ســر شــار هممون رو از جا پروند: به  یطرف جمع بچه ها رفتم که صــدا
ــجوها ــتانیب نیا یدانش ــهیمدال افتخار داد... هم دیبا مارس در حال دلقک  ش

 هستن... یباز
هم به  یسر هیاگه  شمیو دکتر بلند گفت: ممنون م میانداخت نییرو پا سرمون

 ...دیبزن 214در حال مرگ اتاق  ماریب
عذرخواه یهمگ گذشــت یکوتاه یبا  نارش  تاق ب میاز ک به ا .. .میرفت ماریو 

 پسر... ریادب... پ یمردک ب
گاه که در باز شد و  ستادمیتخت ا کنار فرزاد خودشو پرت کرد داخل... ناخودآ

 شده بود... داری... تازه از خواب بـــزمیباز شد.. عز شمین
شو تو دکتر ست ست را شار د سخر گفت:  بیج یسر شش فرو برد و با تم روپو

شجوها گهید ینمونه  هی نمیا ستانیب نیشناس ا فهیوظ یاز دان ساعتمار  ... 
 دکتر؟! یخواب آقا
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سرفه ا فرزاد صاف کرد و با عذرخواه یبا تک  شو  ر س یباال یکوتاه یصدا
 حاضر شد... ماریب

 دنتیکه رز دیهست انیسرشار باز دهن گشادشو باز کرد: احتماال در جر دکتر
 هم با شماست... ماریب نیا تیو مسئول دییشما کیکش

ــر تکون داد و دکتر تک تکمون رو از نظر گذروند: بدون فرزاد ــک با اخم س  ش
 تون...و نه اتاق خواب رکهینه س مارستان،یب دی... تا بفهمدیشیم خیهمتون توب

 مارویفرزاد نشسته بود نگاه کردم... شرح حال ب یشونیپ یکه رو یقیاخم عم به
 صــورت خیم نیگذاشــت... دختره همچ صیگرفت و تشــخ کیکشــ نترنیاز ا

شده بود که دلم م ستیفرزاد  سر باند پ خوا شو بکنم... با اون  شده و  یچیکله 
 شعور... یاز گزدنش... ب زونیدست آو

... ی... رواننییخورده بود و خودشــو از تراس طبقه دوم پرت کرده بود پا اکس
 کن... شیچشماتو درو

 ...زد یم، لبخند کمرنگ رهینگاه خ دنیلحظه سرشو باال آورد و با د هی فرزاد
 ...ادیبهت نم یکنیبخند... اخم م ینطوریهم شهیم... هیُدک نی_ افر

 ی هیبق یخنده  زیر زیر یگرد شــده مو به دختره دوختم... صــدا یچشــمها
 دکتر سرشار خفه شد... یدانشجوها با چشم غره 

 گمیتختو برداشــت و دختره باز زر زد: م نییبا حفظ لبخندش، چارت پا فرزاد
 ... شوما چند سالته؟!پیخوشت

س گهید نباریا شو کنترل کنه... حت یک ست خود شار بدع ینتون سر نق و دکتر 
 اخمو هم لبخند زد...
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ــتیم دلم  م،یکه اونجا بود یا قهی... چند دقرونیب امیزودتر از اون اتاق ب خواس
بدون جلب  م،یومدیم رونیکه از اتاق ب ینیبرام مثل چند قرن گذشـــت... ح

 : دختره پررو...دمیلب غر ریفرزاد کشوندم و ز کیتوجه خودمو نزد
 س... وانهی... دالیخ ی_ ب

شنپیخوشت ی_ ه  هی نیچون ازت خوشم اومده ا یها... ول یگفت یچ دمی... 
 ...رمیگیم دهیبارو نشن

ــتامو ــت دس ــت کردم و فرزاد آس ــمو گرفت و از اتاق ب نیمش  ونریب ماریروپوش
تاق، صـــدا ی... بمیاومد به هوا  جمع یخنده  کیشــل یمحض خروج از ا

 رفت... با حرص گفتم: کجاش خنده داره؟!
پررو  ی... با غر غر گفتم: دختره میدســتمو گرفت و از جمع فاصــله گرفت فرزاد

 ...کشهی... خجالت نمتیترب یب ی
 ... شما چند سالته؟! ... نکبت...پیدهنمو کج کردم و ادامه دادم: خوشت و

ــ دیخند فرزاد ــت کش  ...زهیانقدر حرص نخور خاله ر: دیو گونه مو با دو انگش
 خوشگلم... ِی آب وونه،چشمید هیبرم سراغ  کنمیمن که تو رو ول نم

 ...رشیبرو بگ ایگرد کردم: نه تو رو خدا... ب چشمهامو
 ...کنمی_ حاال روش فکر م

 نیبخش... ا رمیســر م هیباال آوردم و فرزاد مچمو رو هوا گرفت: من  مشــتمو
 بهانه دستش بدم... خوامیسرشار رو دنده لج افتاده امروز نم

 کرد... ضیچشه باز... قبل از تو هم ما رو م*س*تف سی_ معلوم ن
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شونه  یسر فرزاد سف تکون داد و با قدمها یبه ن شد... آه یتا  یبلند ازم دور 
 و رفتم به کارام برسم... دمیکش

ستانیساعت دو ب تا ستم فرزادو پبودم... بعدش هم ن مار  هیچارا کنم و نا دایتون
 امامیپ و نه دادیجواب م لشــویبراش گذاشــتم و به خونه برگشــتم... نه موبا امیپ

 رو...
ستگ با خونه نبود... لباس هامو عوض کردم و  چکسی... هدمیبه خونه رس یخ

شو ست ضو م ییبه د شتم و شن گرفتمیرفتم... دا صدا دنیکه با   نییاز پا ییسر و
 ...ومدیم اطیح یآب رو بستم... صدا انگار از تو ریشد... ش زیگوشام ت

 دادیداد و ب یرفتم... صــدا نییرو ترک کردم و از پله ها پا ییعجله دســتشــو با
ستمیم انویپو شخ تون شد و  صیت بدم... با هول به طرف در رفتم که خودش باز 
 رو هل داد تو خونه: برو تو... سایپر انیپو
ــایپر  پخش شیافتاد... بهت زده به لب خون آلود و آرا نیزم یپام رو یجلو س

 شده؟! یشده ش نگاه کردم و ناباور گفتم: چ
ستم... بازو نیزم یرو و ش ش سایپر ین ستمو پس زنهیرو گرفتم تا ب د و با ... د

 ...کنمیم کارینداره که من چ یربط چیگفت: به تو ه انیرو به پو غیج
 انیو راهشـو سـد کردم : پو دمیاز جام پر عیگرفت سـمتش که سـر زیخ انیپو
 شده؟! یچ

 جان... تو دخالت نکن... ایپر یچیموهاش: ه یال دیکش پنجه
شد و به طرف پله ها رفت... پو سایپر شو به  انیاز جاش بلند  شاره  شت ا انگ

ا تو ب فمویتکل دیگرفت و داد زد: بتمرگ ســر جات... امروز با ســایســمت پر
 روشن کنم...
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 نکن... یادینه بابام نه شوهرم... پس غلط ز ،یبلند گفت: تو نه بزرگترم سایپر
و از  دیکشــ یغیج ســایحرکت کنارم زد و به طرف پله ها رفت... پر هیبا  انیپو

باال دو ها  له  بالشــون دودیپ به منم بگدمی... دن با خب  با شـــده...  یچ نی: 
 ...انیپو
ــایپر ــو ال انیاتاقش... پو یتو دیدو س ــرب درو باز  یپاش ــت و با ض در گذاش

سط اتاق... بازو سایکرد... پر شد و ضربه پرت  شدت  م و به گرفت انویپو یاز 
 شده؟! ی! چه؟یکارا چ نیتو رو خدا... ا انی: پودمشیزور عقب کش

 گفتم تو ای: پردیشده ش غر دیکل یدندونا یهم فشرد و از ال یرو چشمهاشو
 دخالت نکن...

ــتمو ــده که یبفهمم چ دیمن دخالت نکنم؟! نبا یچ یعنیبه کمرم زدم:  دس  ش
 کار توئه؟! سایبه جون هم افتادن؟! شکاف لب پر ینطوریخواهر و برادرم ا

 ...کشمشیحقشه... به من باشه م نایاز ا شتریداد زد: آره کار منه... ب انیپو
 ...یباش ی_ تو سگ ک

 ساکت باش... سایترس گفتم: پر با
ونت ... تو جرونیب میبر ای... تو رو خدا... بانیاس کردم: پوالتم انیرو به پو و

 شده آخه؟! ی... چرفتیدر م سایواسه پر
 تهیچه عفر دمیفهمیکه نم یتا وقت رفتیبه موهاش زد: جونم براش در م یچنگ

 خواهره... کردمیفرشته س... فکر م کردمیکه فکر م ی... تا وقتهیا
 زنته... حرف دهنتو بفهم... تهی_ عفر
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 سایهجوم برد: خفه شو تا خودم خفه ت نکردم... پر سایباز به سمت پر انیپو
 ...کشمتیبه خدا قسم م

شستادیس*ی*ن*ه به س*ی*ن*ه ش ا سایپر ! برو جمع ؟ی: هه... تو منو بک
 کن خودتو بابا...

ــو باال برد... به زور خودمو ب انیپو ــتش ــایو پر انیپو نیدس دا ا دادم: به خج س
 دای... دست بزن پدارمیرو نگه نم یکیانگشتت بهش بخوره حرمت بزرگ کوچ

 !؟یکرد
ـارهیگفت: ب یبلند یدستشو به طرفم تکون داد و با صدا انیپو ـ ـ ـ ـچ .. برا .ـ
 ج*** ؟؟!! نیا ی! برا؟یسوزونیدل م یدار یک

ــانیدهنم گرفتم: پ... پو یتا دستمو جلو دو ـــ ــنی... هـ ـــ ـــ ـــ به  انیپو... ـ
 خدا... ی... وایگی... میگیخواهرت... به ناموست م

ناموسم  یناموسم... ب ی: کدوم ناموس؟! من بدیبه س*ی*ن*ه ش کوب محکم
ننگ داره  ی هیما نیناموســم که ا ی... بگذرهیم یگوشــم چ خیب فهممیکه نم

 بکشمش... دی... باکشهینفس م
خدادمیگز لبمو حاال تو ییچه بال نیا ای...  تا  قدر  انویعمرم پو یبود...  ان
 بودم... دهیند یعصب

 ینگشتاا نی... مچ دست راستشو بدمیکرد، به طرفش چرخ سایکه پر یناله ا با
 !سا؟یشده پر ی... بازوشو گرفتم و آهسته گفتم: چدادیدست چپش فشار م

 خودشــو یها ی... فقط آقا داداش ســر به راهت کثافت کاریچیزد: ه پوزخند
 کنه... تیمنو به راه راست هدا خوادیرفته، م ادشی
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س با ش ینیه د،یکوب سایبه گوش پر انیکه پو یا یلیضرب  زدم:  غیو ج دمیک
 !!ان؟؟یپو یکرد کاریچ
و چه ! به ت؟یکنیحمله کرد:  *و*ض*ی... رو من دست بلند م انیبه پو سایپر

 ...یــی! اصال من فاسد... من فاحــ... آکنم؟یم کاریکه من چ
: من هر دیهوار کشـ انیجدا کردم... پو سـایپر یاز موها انویدسـت پو هیگر با

کار فت  ثا خانواده م  یبیکه هســتم آســ یکه کردم... من هر گه یا یک به 
... تو یکنیخودت.. به هم خون خودت رحم نم ینرســونده... تو به خانواده 

 ! هان؟!سا؟یپر یهست یچ
که و دهنش چ ینیکه از ب ی... خوندیپشــت دســتشــو به صــورتش کشــ ســایپر
 صورتش پخش شد... یرو کرد،یم
 !سا؟یپر یکرد کاریبازوشو گرفتم و اهسته گفتم: چ ریز
ــایحرص زده گفت: پر انیبه طرف تخت بردمش... پو و ـــ  نیا ی... انقدر براـ

 گ*ن*ا*هه... کفاره داره... یکثافت نیهمچ یبرا یدل نسوزون... دلسوز
به ک ی... بفهم دارانیپو گهیگفتم: بس کن د محکم ... یزنیحرف م یراجع 

 یباشــه تو حق ندار یشــده... اما هر چ یچ دونمیراجع به خواهرت... من نم
 ...یتو روش نگاه کن ینکن بعدا نتون ی... کاریروش دست بلند کن

 ...شمینم مونیبزنم بکشم هم بعدا پش نوی_ من اگه ا
م و اشــک کردمیاراده بغض م یب ســایصــورت کبود پر دنی... با ددمیکشــ یآه

 ...شدیروون م
 زنم...حرف ب سایبا پر خوامی... مرونیبرو ب ای... بای: پردیبازومو کش انیپو
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 با تو ندارم... ی_ من حرف
 ... تو رو خدا...سایپر ی: وادمینال
 برو... ای: بدیمنو عقب کش انیپو

گه خوامیپس زدم: نم دســتشــو لد... تو م باز  رونی! من برم ب؟یحرف زدن ب
 ...شیبزن یخوایم

با صورتش  نیآخه... بب یدست بزن داشت یتو ک انیهق هق افتادم و گفتم: پو به
 بتونم کمکتون کنم... دیشده شا ی... خب به من بگو چیکرد کاریچ

 ...گمی_ من بهت م
 ...سایگرفت: خفه شو پر سایانگشت اشاره شو به طرف پر انیپو
 ...ایشده پر یچ گمی: من بهت مدیتخت جلو کش یخودشو رو سایپر

 خفه شو؟! گمی_ مگه نم
 ...هگید دیخدا... باز شرو  شد... بس کن یدستمو به صورتم فشردم: وا کف

باهاش حرف  خوامیباهاش ندارم... فقط م ینفســشــو فوت کرد: کار انیپو
 بزنم...

 من بزن... یجلو یبزن یخوایم ی... هر حرفرمی_ من نم
 ...ــــایموهاشو به چنگ گرفت: پر انیپو

 رم... ی_ من.. ن ـ مـــ
 داره؟! یهم باشه... چه اشکال ای... من منتظرم... حاال پرگهی_ خب بگو د

سمت پر انیپو صدا سایهجوم برد  شو چنگ زد...   بلند سایپر غیج یو موها
شون رفتم... پو ستش پ سایپر یموها انیشد... به طرف س دیچیرو دور د رشو و 



wWw.Roman4u.iR  592 

 

 نجایهم تونمیام که م ی... اونقدر از دســتت عصــبانســـای: پردیعقب کشــ
 نکن... میعصب نیاز ا شتریو ب ریبکشمت... پس خفه خون بگ

 زل زد... انیقفل شده فقط با نفرت به پو یبا فک سایپر
... انیوگرفتم: پ انوینشه ساعد پو دهیاز اون کش شتریب سایپر یکه موها یطور

 ...انی... پویتو رو خدا ولش کن... موهاشو کند
 من برو کنار... یاز تو دست و پا ایداد گفت: پر با

 ...یکنیم یگفتم: تو چه مرگت شده؟! موهاشو دار غیول نکردم و با ج دستشو
فه دست کال انیبود... پو بیعج سایکردم مشتشو باز کنم... سکوت پر یسع و

شو بر صله پر یاازاد شو گاز گرفت... داد  سایغقب زدنم باال آورد و بالفا ساعد
 ... پشت دستش محکم به صورتم خورد...دیبلند شد و دستشو پس کش انیپو

 گفتم و عقب رفتم... یآخ
! حواســم نبود... ؟یشـــد ی... چنمتی! ببا؟یهول دســتمو گرفت: پر انیپو

 ...دیببخش
شتمو ش مینیب ریز انگ شکال نداره... ب یزی: چدمیک شد... ا ... تو رونیب میبر این

 رو خدا...
شمهاش زل زدم... پوف و  گفت: هنوز کارم با سایکرد و رو به پر یملتمس به چ

 ...رسمیتو تموم نشده... به وقتش حسابتو م
 ...میاومد رونیبازومو گرفت و از اتاق ب و

 ...دمیکش یرو بستم و نفس راحت سایاتاق پر در
 ...نییرو به طرف پله ها هل دادم تا زودتر بره پا انیپو
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 براش یآب وانینشــســت و منم به ســرعت به آشــپزخونه رفتم و ل یمبل یرو
 آوردم...

 گذاشت... زیم یبهش لب بزنه رو نکهیرو از دستم گرفت و بدون ا وانیل
 نشستم... کنارش

 شد... رهیپاش خ یزانوهاش گذاشت و به جلو یرو آرنجشو
 !ان؟یپاش گذاشتم و صداش زدم: پو یدستمو رو نهیطمان با

 _ هوم...
 شده؟! یچ یگی_ به من نم

.. کم فکرم آروم بشه. هی... االن نه... بذار ایبه طرفم کج کرد: االن نه پر سرشو
 ...گمیرو بهت م یهمه چ

 دوست شده؟! باهاش رابطه داشــ... یبا کس سای... پرگمی_ م
 ...گهیشده د یچ گمیم _ نه... گفتم بهت

 راست نشست... انیگفتم... پو یآروم ی باشه
 کجاست؟! دایگفتم: ا آهسته

 ...مارستانهی_ ب
 که... شدی! کالسش با من تموم ممارستانه؟ی_ ب

 دنبالش... رمی... گفت کار داره... االن مدونمیحوصله گفت: چه م یب
 گفتم: باشه ... زودتر برو... تند

 من زودتر برم؟! یخوایکه م یترسیم سایپر یزد: برا یتلخ لبخند
 آره... ی_ راستشو بخوا



wWw.Roman4u.iR  594 

 

ــد: هم یپوزخند ــهیزد و از جاش بلند ش ــادگ نیبه خاطر هم ش ــربه  تیس ض
 ...یخورد

 گفتم: هان؟! جیگ
ــ یآه ــو تکون داد: ه دیکش ــرش  شیپ ادی... تو هم زرمیم گهی... من دیچیو س

 اون... ال اله اال الله...
ستمو شه... تو برو  نیب د شه با شتم و به طرف در هلش دادم: با دو کتفش گذا

 منتظرته... امروز حالش خوب نبود اصال... دایآ
 و گفت: چش بود؟! دیکفششو پوش انیپو

 _ حالت تهو  داشت...
 گفت... درو براش باز کردم... یآهان انیپو

 ...رمیبابا... م رمیزد: م یکمرنگ لبخند
دستاش گرفت و به چشمهام زل زدم... با  نیگاش کردم... صورتمو بن شرمنده

 !ه؟یتعجب نگاش کردم: چ
شو س مویشونیتکون داد و پ نیبه طرف سر ... مواظب خودت یچی: هدیب*و*
 باش...
شدن در  یخداحافظ انیتکون دادم ... پو سرمو سته  کرد و رفت... به محض ب

 یرو باز کردم... رو ســـایاتاق پر ... اهســته دردمیباال دو یبه طبقه  اط،یح
زل زده بود... درو پشــت ســرم  ینا معلوم یبود و به نقطه  دهیتختش دراز کشــ

 بستم و به طرفش رفتم...
 ... حوصله ندارم...ایپر رونیکرد و پشت به من غلت زد: برو ب یپوف
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 به من یخوایبازوش گذاشــتم: تو هم نم یتخت نشــســتم و دســتمو رو ی لبه
 شده؟! یچ یبگ

 بالش فرو کرد: نه... یتو سرشو
 ...گمیم ایخودم به پر یگفت انی... به پویبگ یخواستی_ االن که م
 _ زر زدم...

 کردم و گفتم: خب حداقل پاشو لباساتو عوض کن... یپوف
 برو دست از سرم بردار... ای... پرخوامی_ نم

 !؟یکنیم هیتند شدن نفساش، بهت زده گفتم: گر یصدا با
 ...ــــرووونی_ بــرو ب
هامو نداختم... ا ابرو مهیباال ا تک خورد گر انیاز پو نه قت  هیک نکرد.. اونو

 االن...
 جان... سایگفتم: پر متیمال با

صب ست و با ج یع ش سرم بردار  یفهمیگفت: نم غیسر جاش ن ست از   یعنید
... چرا ادیبدم م اتی... از دلســوزیانقدر باهام خوب باشــ خوادی! دلم نم؟یچ

 فا... هیمن  یدونی! مگه نم؟یچیپیمن م یانقدر به پر و پا
 ...گفت یزیچ هیبود  یعصب انی... پوــسیلباش گذاشتم: هـ یرو دستمو

ــو که دور گردنش پ با ــالش ــو چنگ زد... ش ــت موهاش بود ازدور  دهیچیدو دس
راحت  اریمانتوشو باز کردم و کفتم: مانتوتو در ب یگردنش آزاد کردم... دکمه ها

 ...یباش
 یوو خودشــو ر دیکشــ رونیکرد و مانتوشــو با حرص از تنش ب یکالفه ا یپوف

 تخت پرت کرد...
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 _ شلوارتم...
 ولم کن... ای_ پر
 گفتم: باشه... باشه... تند
 ...دیتخت دراز کش یرو

ستم و ب کنارش ش صورتش خ ین شتمو رو رهیحرف به  ش  گونه یشدم... انگ
 ...دمیدستمو پس کش یمع شد و فور...چهره ش جدمیکش

ــو ــمهاش ــفه باز کرد... لبخند چش ات بر یخورینم یزیزدم و گفتم: چ یتا نص
 !ارم؟یب

 تکون داد و بالفاصله چشمهاش پر اشک شد... نیبه طرف سرشو
 چکار کنه... انویکردم: خدا بگم پو ینچ

 !ا؟ی_ پر
 _ جونم؟!

 دوِست دارم... یلیبغض گفت: من خ با
ست دارم... پو یلیمنم خ_  ست داره... ول شتریصد برابر ب انمیدو  یاز من دو

 ...زنهیازش سر م یهر کار شه،یم یعصب یکه... وقت شیشناسیخب م
رو با نوک انگشت گرفتم... پوستم،  دیچشمش چک یکه از گوشه  یاشک قطره

 تنش وحشت کردم... یعاد ریغ یش رو لمس کرد و از داغ قهیکنار شق
 ...سایگفتم: پر هول

ــتری... بیخوب یلیهق هق گفت: تو خ با ــو بکن یاز اون ش ت د یکه فکرش ــِ وس
 دارم...
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 ...سایپر یچسبوندم: تب دار شیشونیدستمو به پ کف
 ...یدوست دارم... تو خواهرم یلیلب گفت: تو رو دوست دارم... تو رو خ ریز

 ... اونم...یول
بذار برم حوله  یلی... منم خســـای_ پر  ی... اارمیب سیخ یدوســـت دارم... 

 ...شمیم وونهیخدا... دارم د
شمهاش شدن م چ سته  ست دارم خواهر کوچولو... خرفتیرو به ب ... یلی: دو

 دوست دارم... شتریاونم دوست دارم... تو رو ب
 کردیرو زمزمه م ییزایلب چ ریکه ز سایبه پر ی... نگاهستادمیسر جام ا کالفه

 آوردن حوله و لگن آب از اتاق خارج شدم... یختم و برااندا
*** 

 سایپر یونشیلگن آب فرو بردم و بعد آبشو گرفتم... عرق پ یتو دویسف ی حوله
ــ ــاعت ش ــر بود... تبش پا شیرو پاک کردم... س اومده بود... اما قطع  نییعص

 نشده بود...
به کمر خشک شده م دادم و از جام بلند شد... جفت پاهام خواب رفته  یتکون

 ...رفتیضعف م یبود... لنگون لنگون تا در اتاق رفتم... دلم از گرسنگ
و باز ر ســـایباال برگشــتم... در اتاق پر یخوردم و باز به طبقه  ریشــ وانیل هی

ــن ــدا دنیکردم... با ش ــتم و به ا لم،یزنگ موبا یص . تاقم رفتم..درو باز گذاش
 برداشتم... فرزاد بود... یپاتخت یاز رو لمویموبا

 _ الو؟!
 !؟یدیجواب نم لتوی_ چرا موبا
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شد... ب یصدا از شمهام گرد  صدا به اتاق پر یدادش چ شتم و  سایسر و  برگ
 خب... دمیگفتم: نشن

 مگه؟! یبابا... کجا بود یکرد: ا پوف
 ...سای_ تو اتاق پر
هان... م نداد اممیحالتو بپرســم... جواب پ خواســتمی_ ا نت  یرو هم  نگرا

 شدم...
ن که ... مامتویپ دمیزدم: ند هینشــســتم و به تخت تک نیزم یرو یخســتگ با

 ...سایپر یخوبم... ول
 !؟یچ سایگفت: پر تند

 ...نجایبود امروز ا ییغوغا هی_ اووف... نپرس... 
 شده مگه؟! ی_ چ

 دعواشون شده بود... سایو پر انیدادم: پو به چپ و راست تکون گردنمو
 !؟ی_ سر چ

ــایپر ینگفتن... ول یزی... به من چدونمی_ نم  یلیخ انیکرده که پو یکار هی س
 شده... یعصبان

 : آهان...دیکش یقیعم نفس
 !؟یمارستانی_ هنوز ب
 _ آره...

 ...یدیکه نخواب شبمیبگردم... د ی_ اله
 ها... یکم خواب نیعادت دارم به ا: خدا نکنه... دیخند فیضع
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 !؟یبا من ندار یکرد و گفت: کار یمکث
 _ سرت شلوغه؟!

شلوغ که نه... اما نم صبحه رفته رو  خوامی_  سرشار بدم... از اول  ست  بهانه د
 اعصابم...

 ...میزنی_ اهان... خب پس قطع کن... بعدا حرف م
 ...زمیعز ب*و*سمتی_ باشه... مواظب خودت باش... م

 زدم و گفتم: تو ام... یلبخند
 _ پس فعال...

 از فرزاد داشتم... امیگفتم و تماسو قطع کردم... پنج تا پ ی"فعال" ـ
 برسونمت" یکردی"صبر م

 !"؟یدی" چرا جواب تلفنتو نم
 "؟یدیجان خواب ای" پر

 "؟یدیافتاده که جوابمو نم ی" اتفاق
 بهم زنگ بزن... نگرانتم" یگرفت امموی" پ

 و موهامو کنار زدم... دمیکش میشونیبه پ یدست
ش صدا ی هیکنار پام انداختم... پنج ثان مویگو ش یبعد دوباره  د... زنگش بلند 

 فشردم... مویشونیناشناس نگاه کردم و پ یبه شماره 
 _ بله؟!

 :سالم...دیچیپ یگوش یتو یفیظر یصدا
 ...دیاخم گفتم: بفرمائ با

 جان؟! ایپر ی_ نشناخت
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 ...اوردمی_ شرمنده... به جا ن
 فرزاد... ی... زن عموزمیعز زمی_ من مهرانگ

ــت ــتم و گفتم: ا راس ــس ــ یوا ینش ــالم مهردیببخش ! ن؟یجون، خوب ی... س
 نشناختم... دیببخش
ون، ج سای! مامان و بابا خوبن؟! پر؟ی... خوبزمینداره عز یبیو گفت: ع دیخند

 ...نایآقا پو
 ! دو قلوها چطورن؟!ن؟ی_ ممنون... همه خوبن... شما خودتون خوب

 خواســتمی... راســتش غرض از مزاحمت... ممی_ خدا رو شــکر... ما هم خوب
ــنبه  یبرا ــتاره س... من به  یهفته  یپنجش ــارا و س بعد دعوتت کنم... تولد س

 غزاله هم گفتم... اما خواستم خودم رسما دعوتت کنم...
 ...امی... اگه قسمت شد منیلطف دار ی_ مرس

 یکه برنامه هاتو جور کن دمی... من از ده روز قبل دارم خبر ممی_ اگه مگه ندار
 ...یایو حتما ب

 ...شهیم یچ نمی_ حاال به فرزاد بگم بب
 ...اریرو هوا بزنه... بهانه ن ادی_ واال فرزاد که منتظره حرف از دهن تو در ب

ــه دیغش غش خند حرفش نیخودش از ا و ــم  ی... مردمک هامو تو کاس چش
 حتما... میایجون... م یچرخوندم: باشه مهر

 کم تعارف قطع کرد... هیو بعد از  دیخند یمصلحت یشاد با
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جا یپوف حاال؟! فکر کرده نم یکردم... تو رو ک بذارم  به خون من  دونمیدلم 
 شیو افاده شــو به ر سیپر ف یاز اون دخترا یکی خواســتیتشــنه س... دلش م

 فرزاد ببنده...
 از جام بلند شدم... سایچک کردن تب پر یبه زانوم گرفتم و برا دستمو

 ...ی... هـــرسدیم یباغ بر نیدم از ا هر
_______________________________________ 

*** 
 داده بود که شــب امیکنار انداختم... فرزاد پ مویکردم و با حرص گوشــ یپوف
نهینم عذر خواه ادیبه خونمون ب تو مان  ما که دعوت  یو از طرفش، از  کنم 

 شامش رو رد کرده...
ه فرزادم اضاف ومدنیخرد بود، حاال ن سایو پر انیپو انیاعصابم کم از جر خودم

که  یچ یعنیشده بود... خو م*ر*ت*ی*ک*ه نفهم من دلم برات تنگ شده... 
 ...یاینم
سا یحرص رو با ستا و پاهامو از دو طرف باز کردم... به  شدم و د  هیتختم ولو 

ستر که رو ی  نیا یلب نق زدم: فقط من تو ریسقف افتاده بود زل زدم و ز یلو
 !گن؟یبهم نم یچیام که ه بهیخونه غر

... آخر ســر مامان بهش ســر زد و با ومدین رونیکال از اتاقش ب روزیکه د ســایپر
هم در جواب  سایکل ساختمون رو لرزوند... پر غشیصورت کبودش، ج دنید

شده ها یشده چ یچ سیکه مامان و بابا ازش م یین  یفقط گفت کبود دن،یپر
 ...انهیصورتش کار پو یها
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مان باد پو ما جد و آ  یآورد جلو انویهم طبق معمول تلفن گرفت دســتش و 
 گهیبهش گفت، که مامان بعدش د یتلفن چ یپا انیپو دمیچشــمش... نفهم

 نزد... یکلمه هم حرف کی
جا فرزاد ک نیشــامو بکشــم... زنگ بزن بب خوامیم ایداد زد: پر نییاز پا مامان

 مونده؟!
 ...ادیحرص داد زدم: نم با

صندل ها یصدا س یتق تق  شم ر شد:  دیمامان به گو  یچ یعنیو در اتاق باز 
 !اد؟یکه نم
بد عنق گفتم:  غلت  ... گفت ازتادیب تونهینداره مامان... نم یچ یعنیزدم و 

 کنم... یعذرخواه
 : حرفتون شده؟!دیآهسته پرس مامان

سرمو از رو با شه...  دیبالش بلند کردم: نه مامان... چرا با یحرص  حرفمون ب
 ...نهینه تاش هم ،یپرسیکه از من م یتا حاال، از هر ده کلمه حرف روزیاز د

 اعصاب... یمنو بخور... دختره ب ایچشمهاو گرد کرد: ب مامان
 و رفت... دیدرو کوب و

... زدمیحرف نم چکدومشــونیبالش انداختم... حقشــون بود با ه یرو ســرمو
 همه از ماجرا خبر داشتن به جز من...

شــده که فقط به من  یچ یعنیشــدم و فکر کردم:  رهیخ یواریطرح کاغذ د به
 کرده بود؟! کاریچ سای! پرگن؟ینم
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 گوشم زنگ زد: تو یتو انیپو یگفتم و چشمهامو بستم... جمله  یچه امن  به
 ...یکنیبه هم خون خودت هم رحم نم

 و من... انی! مامان و بابا و پوه؟ی! هم خونش ک؟یچ یعنی... خب َاه
 تخت نشستم... مـــن... یزده رو بهت
 انکشت سشتمو به دندون گرفتم... ناخن

 ! "؟یسوزونیدل م یدار ی... برا کــچــــارهی" ب
به خانواده  یبیکه هســتم آســ ی" من هر گه  یبه خانواده م نرســونده... تو 

 " یکنیخودت.. به هم خون خودت رحم نم
 ... "یضربه خورد تیسادگ نیبه خاطر هم شهی" هم

 تکون دادم... نه... امکان نداشت... نیتند تند به طرف سرمو
 تکرار شد...سرم  یتو سایپر یحرفا نباریا و

 "ادیبدم م اتی... از دلسوزیانقدر باهام خوب باش خوادی"دلم نم
 دوِست دارم" یلی"من خ
 دوِست دارم..." یکه فکرشو بکن یاز اون شتری... بیخوب یلی"تو خ

 شــتری... اونم دوســـت دارم... تو رو بیلی"دوســـت دارم خواهر کوچولو... خ
 دوست دارم..."

چه مرگم  ایشـــک کردم... خدا ســـایام که به پر یاحمق... عجب دمیگز لبمو
 شده؟!
 یرســوندم... ول نیکنار زدم و پاهامو به زم میشــونیپ یهامو از رو یچتر کالفه

 داشت... یهمخون خوردیسرم چرخ م یکه تو یبا فکر زیهمه چ
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تخت بلند شــدم... ده بار تا در اتاق رفتم و برگشــتم... ده بار دســتم به  یرو از
تا به فرزاد زنگ بزنم و ازش راجع به حدســ میوشــطرف گ  زدمیکه م یرفت 

شا ستیم داونیبپرسم...  ست و دلم با هم لرز تون  دیکمکم کنه... اما هر بار د
 و منصرف شدم...

م، شک داشت ی... اگه ذره اکردمیدرو مشت کردم... نه... اشتباه نم ی رهیدستگ
ــع نکهیبا توجه به ا ــوعو از من پنهون کنن به  یهمه س ــتن موض  لیبدت نیقیداش

 ...شدیم
تاق ب یمحکم یقدمها با تاق پر رونیاز ا باز  ســـایرفتم... در ا با ضــرب  رو 

 کردم...
 !؟یستیتوالت انداخت: در زدن بلد ن زیم یسوهان ناخن رو رو سایپر

 ...سایپر یپست یلیپشت سرم بستم: خ درو
 !؟یاخم از جاش بلند شد: چ با

ستامو ست د شت کردم: چطور تون ه ! من احمقو بگو ک؟یبا من بکن نکارویا یم
 دفا  کردم... انیپو یاونهمه از تو جلو

 تو رو ندارم... یهایبچه باز ی_ مثل آدم حرف بزن... من حصله 
که سـرمو مثل کبک ببرم  شـهیباعث نم نیزدم: آره... من بچه م... اما ا پوزخند

 ...یکه دلت خواست بکن یبرف و بذارم تو هر غلط ریز
 ...ایدست به شونه م زد و هلم داد عقب: حرف دهنتو بفهم پر با

... حق داشــت که رگ گردنش فهممیم انویپو یدنایپر نییباال پا لی_ حاال دل
به من نگه، من خودم  یزیچ یاگه کســ ی... تو فکر کردرونیبزنه ب یاونجور
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که فکر م ! من احقوفهمم؟ینم مه  کردمیبگو  ـــه  یه کاس داغ تر آش  یاون 
ص صم یگفتی... که محتاتیشدنات... اون ن به  رمیگب میچشمهامو باز کنم و ت

سوز صالحمو میتو خواهرم کردمیبوده... فکر م یخاطر دل ... نگو یخوای... 
 خانوم عاشق شده...

 به عقب برداشت و بهت زده نگام کرد... یقدم سایپر
ــ پوزخندمو ــش ــورتش پاش ــته؟ی: چدمیبه ص ــ یلینه... خ ی! انتظار نداش  یتپس

همه ش  نیهم ی! برا؟یختیآره؟! با اون رو هم ر ی... با بهروز رابطه دارســایپر
... اون ی... عاشــق بهروز شــدیمن و فرزادو خراب کن یرابطه  یخواســتیم

 ...ـــیتو هم مثل خر بهش سوار دهیدستور م
 و صورتمو سوزوند... مثل برق از سرم رد شد یزیچ

 رهیخ ســـایپر یبرافروخته  یگونه م گذاشــتم و به چهره  یدســتمو رو ناباور
 شدم...

*** 
ه... بسه د ینیف نیف َِ َِ َِ  ...گهیکردم و فرزاد غر زذ: َا

ش دماغمو س یتا حاال رو سای... پرسایو با هق هق گفتم: پر دمیباال ک ت من د
 حرفم چقدر براش گرون تموم شده... نیبلند نکرده بود... بب

 : آخه من چقدر احمقم... چقدر...دمیبه کنار سرم کوب مشتمو
 ی: حاال مگه چدیهوا گرفت و منو تو ب*غ*لش کشــ یمچ دســتمو تو فرزاد

به چه کردیفکرو م نیتو بود هم یهم جا گهیشـــده؟! هر کس د ... بعدشــم 
 زن من دست بلند کرده؟! یرو یجرئت
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هر باهام ق یول زدیفشار دادم: حق دااااشت... کاش ده تا م راهنشیپ به صورتمو
 نگاهمم نکرده... گهی... از اون روز دکردینم

: از اون روز منظورت از ختیموهامو از گردنم کنار زد و پشـــت کمرم ر فرزاد
 !گه؟ید روزهید

 اون! بهم گفت ؟یریگیم رادیا یکه تو ه نهی... االن مشکل من ای_ حاال هر چ
سمونده جمع کن تو ن اقتیبهروز چپل چالغ ل شمستمیتوئه... من پ از  .. بعد

 بود من زدم؟! یچه گند نی... آخه ارونیاتاقش انداختم ب
صبان یچهره  ادیباز  و صدا سایپر یع ر زار زدم... خاک ب یبلند یافتادم و با 

 ...ایپر یریسرم کنن... الل بم
 رونیب یپاتخت یرو یاز جعبه  یو دستمالشد  زیخ میتخت ن یکالفه رو فرزاد

ال که شده... اص هی... بس کن... کارگهیخب د لهیو اشکامو پاک کرد: خ دیکش
ــ اب ما رو خر نیب یه تونهینم گهید ینطوری... انیهمون بهتر که با هم قهر باش

 کنه... حسود...
 ...ایداد: َاه پر نیرو چ شینیکردم... فرزاد ب نیو ف دمیاز دستش کش دستمالو

کرده؟!  یا ی_ اوال که راجع به خواهر من درسـت صـحبت کن... چه حسـود
 ما رو خراب کنه؟! نیخواسته ب یبعدشم ک

... چون تو ازش گهیبه شــونه ش چســبوندم و گفت: حســوده د مویشــونیپ
.. .کنهیم یاما اون هنوز تو خونه ست حسود یکنیازدواج م یو دار یکتریکوچ

 ... من نگفتم که...زنهیما رو به هم م نیداره ب یگفت بعدشم خودت
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ــو در آوردم: پر یگاز ــونه ش گرفتم و دادش ــایاز ش ــد تا  یاز وقت س ــته ص برگش
شته که ب ستگار دا شتنیتو رو م یتا ستیخوا شون... خو بیتو ج ذا دش عقب

ن ... تازه مکنهینم ینکنم، اون به من حسود ی... من به اون حسودکنهیقبول نم
ست  هگید ارب هیفکر کنم تا  شـتریب گهیفقط م سـایزدم... وگرنه پر یزر هی شک

 خــــداااا... ینخورم... ا
سر گرفتم... فرزاد ن هیباز گر و صال... هر وقت  زیخ میکردنو از  شد: من رفتم ا

 کاریچ نیبب میدیرو د گهی... بعد از دو روز همدنییپا ایهات تموم شــد ب هیگر
 ...کنهیم
 ...کنمینم هیگر گهیمشت کردم: نه... نرو د راهنشویپ

چه  هگیزد و گفت: د یو تند تند اشکامو پاک کردم... لبخند دیدراز کش مجددا
 دلت تنگ نشد؟! یدیخبر... دو روز منو ند

تاد: اومممم... خ یخوردم و ســرم رو یتکون دلم تنگ  یلیس*ی*ن*ه ش اف
... کــیرو چ سایفرزاد... پر گمیبه دکتر سرشار فحش دادم... م یشده بود... کل

 ...یآآآ
 دونمیمن م یاریرو ب سایاسم پر گهیبار د هیکرد:  شتریدستشو دور بازوم ب فشار

 بابا... ی... اسایپر سایپر گهیم یکه اومده ه یتو... ازوقت
شو از دور بازوم باز کرد: خب بابا  یشگونین شتا از س*ی*ن*ه ش گرفتم و انگ

 حسود... گهیم سایتوام... تازه به پر
 !؟ی: خب حسودم... که چدیخند زیر

س*ی*ن*ه ش گذاشــتم... با ســر  یقفســه  یبلند کردم و چونه مو رو ســرمو
 دوست دارم؟! یدونیانگشت اشاره موهامو کنار زد و آهسته گفت: م
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 زدم: هوم... لبخند
 چقدر دوست دارم؟! یدونی_ م

 _ آره...
 داشتنت خوشحالم؟! یچقدر برا یدونی_ م

 نکن... ینیفرزاد؟! انقدر مقدمه چ یخوایم ی_ چ
شو  بمونه که من ادتی شهیهم خوامی... فقط میچیتکون داد: ه نیبه طرف سر

 چقدر دوست دارم...
که دو ماه  یســرطان یضـــایمر نی... چرا مثل امونهیم ادمیکج کردم:  دهنمو

 !؟یزنیحرف م ستنیزنده ن شتریب
 : دور از جونم البته...دیو گونه هامو از دو طرف کش دیخند

ش یآه سرمو از رو دمیک ش نییتنش پا یو  ه و ب دمیانداختم... طاق باز دراز ک
 سقف زل زدم: فرزاد؟!

 گردنم هل داد: جونم؟! ریز دستشو
 خوشبخت بشم؟! تونمیمن م یکنی_ تو فکر م
 _ با من؟!

 ...گمی_ کال م
 که خوشبختت کنم... کنمیمتالشمو  تی_ من نها

چشــم نگام کرد...  یرخش نگاه کردم... از گوشــه  میو به ن دمیپهلو چرخ به
 !؟یکنینگام م ینطوریزد و گفت: چرا ا یلبخند

 _ روتو به من کن...
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 : بفرما...دیطرفم چرخ به
دم و لغزون شینیب ی غهیت یلمس کردم... پلک هاشو... انگشتمو رو ابروهاشو

 یلیرو لمس کردم... نسبت به لب باالش خ نشیی... لب پادمیبعد به لباش رس
 راستش... یبزرگتر بود... بعد گونه 

 !؟خوادیم یطونی: دلت شدیب*غ*لش باال کش یبه کمرم زد و منو تو یچنگ
 حست کنم... خوادیچونه ش فشار دادم: دلم م یرو رو شستم

 ...نطوری: که ادیکش یهوم
 لبامو جلو دادم... انهیآورد... چشمهامو بستم و ناش کینزد صورتشو

 ییصـــدا یب یتخت، چشــمهامو باز کردم... فرزاد از خنده  دنیحس لرز با
 سرخ شده بود...

 : کوفت... مسخره...دمیحرص به شونه ش کوب با
شو  ی... حلقه امیب رونیکردم از ب*غ*لش ب یسع و شو تنگ کرد و ابرو ست د

 ...پرهی... حست مگهیباال انداخت: نه د
ند و گاش کردم... غلتدیباز غش غش خ با اخم ن تنش قرار  یزد و رو ی... 

 گرفتم... دستاشو پشت کمرم به هم قفل کرد...
زد و دســتشــو پشــت گردنم فشــار داد...  یکردم... لبخند کج زیر چشــمهامو

 چشمهامو بستم...
ل و فرزاد ه دمیتق باز شدن در، از جام پر یاشو حس کردم... با صدالب یسیخ

 شد... زیخ مین
هار ن نیای... بگهیعروسـکشـو به خودش فشـار داد و آروم گفت: مامانم م فرناز
 ...نیبخور
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 ..اتاق زدم. یبه در چوب یو با پشت انگشت، ضربه ا دمیکش یقیعم نفس
 نگرفتم، آهسته درو باز کردم... یمکث کردم و چون جواب هیثان چند

شتمو شو از مان سایکردم... پر یدهنم گرفتم و اهم یجلو م و  گرفت تورینگاه
 !؟یخوایم یگفت: چ

 !م؟یحرف بزن شهی_ م
 ... درم ببند...رونیگوشش برگردوند و گفت: نه... برو ب یرو هدفونو

 ...ســـایگفتم: پر یزار با
گاهش  هیتک یکردم و به طرفش رفتم... دستمو رو ی... پوفدیچرخ شیصندل با

 گذاشتم و نگهش داشتم...
صب سایپر شد و هدفون رو رو یع ون انداخت: زب وتریکامپ زیم یاز جاش بلند 

 !شه؟ینم تیآدم حال
 خوابن... نای: مامان ادمیگز لبمو

 نشدن... داریتا ب رونیدست در اتاقو نشونم داد: پس برو ب با
 ...سای_ پر
از دهنت در اومد به من  یهر چ نجایهم شیو کوفت... دو شــب پ ســای_ پر
 ... حالـ... ولم کن...یگفت

 ...کنمیدستمو دور کمرش تنگ تر کردم: ولت نم ی حلقه
وصله ح ایکرد منو عقب بزنه: ولم کن پر یبه شونه هام فشار داد و سع دستاشو
 ندارم...

 کردم... یت عذرخواه... من که صد بار ازگهید دی_ خب ببخش
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باز کرد: عذرخواه به به درد من نم یزور دســتامو از دور کمرش  ... خورهیتو 
 رو از تو بشنوم... ییحرفا نیهمچ کردمیوقت فکر نم چیه
ــایبغض نگاش کردم: پر با ــس ــتباه کردم... ببخش ن ... خب تو هم به مدی... اش

 انیهم که پو ییشـــده به جز من... با حرفا یچ دوننیحق بده... االن همه م
 من فکر کردم تو... زدیم
 ت...نشس وترشیکامپ یصندل یخفه خون گرفتم... رو سایپر یچشم غره  با
 ...رمیمیتو رو خدا... من دارم از عذاب وجدان م سایزدم: پر هیتک زیکمر به م از

شو ست شکال نداره...  د زنگ بزن به فرزاد  هیبا موس حرکت داد و پوزخند زد: ا
 ...رهیم ادتیاز  یجونت همه چ

 ...سای: پردمیکوب نیراستمو با حرص به زم یپا
 _ کوفت...

فه ا شیا فت: ا یکال با اخم گ کار رونیبه خودت... برو ب شیگفتم...   من 
 دارم...
 نه؟ گهید یکنینم یزده گفتم: آشت حرص

 باال انداخت:نچ... ابروهاشو
 : به درک...دمییهم سا یرو دندونامو

تاق م ینیح و به طرف در ا که م رفتمیکه  رم ب یبا ک خوامیگفتم: منو بگو 
 ...یمهمون

 !؟ی_ مهمون
 : آره...دمیبه سمتش چرخ یتند
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 یا یگفت: چه مهمون یتفاوت یزد و با تظاهر به ب هیتک شیصــندل یپشــت به
 هست حاال؟!

 پنجشنبه... نیفرزاده... هم یذوق به طرفش رفتم: تولد دختر عمو ها با
 _ همون دو قلو ها؟!

 سرتکون دادم: آره... جانزدهیه
باال انداخت: پس ه شــونه  یلیازشــون... خ ادی... خوشــم نمیچیهاشــو 

 ...رنیگیخودشونو م
 هوا گفتم: مثل خودتن... یب

 ...دی... ببخشدیشد و تند گفتم: ببخش زیخ مین شیصندل یرو از
 نشست: لباس ندارم... یصندل یرو

 ...دیخر میری_ م
 _ صورتم هم هنوز کبوده...

 ...شهیگفتم: تا پنجشنبه خوب م یدواریام با
 ...هشیم یچ نمیفعال بب رونیخب... برو ب لهیتو هوا تکون داد: خ دستشو
 !گه؟ید یهست یس*ی*ن*ه م به هم قالب کردم: االن آشت یجلو دستامو

شه  از شم نگام کرد... با نها یگو  ینگاش کردم... لبخند کج تیمظلوم تیچ
 ...یزد و با ذوق به سمتش هجوم بردم: عـــاشـقتـــم خواهر

*** 
 لنگون خودمو به مبل رسوندم و کفشامو با حرص از پام کندم... لنگون
 : خوش گذشت؟!ستادیدست به کمر جلوم ا مامان
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 وم... بد نبود...: اوهدمیکش میزخم یبه پشت پا یدست
 ...ریبخوابم... شب بخ رمیو خواب آلود گفت: من م دیکش یا ازهیخم سایپر

 دیل سفخا هیگفتم و فرزاد کنارم نشست: حاال بزنم تو گوشت؟!  یریبخ شب
 !؟یروز انداخت نیکه پاهاتو به ا کنهیم یاونطرف کفش چه فرق ایطرف  نیا
 ...یفهمیرو نم زایچ نی... تو اکنهیفرق م یلیبراش باز کردم: خ شموین

 : چه خبر بود حاال؟!دیچپ نگام کرد و مامان پرس چپ
ن ... همه اومده بودیچیگاه مبل گذاشت: ه هیتک یدستشو پشت سرم رو فرزاد

ما باس و جواهراتشــونو ن بدم م شیفقط کفش و ل که من   از ادیبدن... انقدر 
 مجلسا... نطوریا

 ...یکنیعادت م ،یکن یزندگ ایکه با پرمدت  هیو گفت:  دیخند مامان
بال ا ســتمیدخترا ن نطوریحرص گفتم: من اصــلنم از ا با مه ش دن  نیکه ه

 مسخره باشم... یایمهمون
 گفت... یکشدار یآره  مامان
شد و گفت: خب... من د فرزاد صب  مرمیم گهیاز کنارم بلند  سر  برم خوامی... 

 دنبالت؟! امیخاک مامانم... ب
 ...میریصب  با هم م نجای! بمون هم؟یریگفتم: کجا م ناراحت

من و مامان چرخوند... انگار  نیابروهاشــو باال انداخت و نگاهشــو ب فرزاد
 از طرف مامان بود... کیتعارف کوچ هیمنتظر 
بهم رفت و رو به فرزاد گفت: راست  یبه مامان نگاه کردم... چشم غره ا منتظر

 ...مهیو ن کی! ساعت گه؟ید یبر یاخوی... االن کجا مایپر گهیم
 زدم... ییدندون نما لبخند
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شو تکون داد و گفتم: برو از اتاق پو فرزاد  هینوز بردار... ه یلباس راحت انیسر
 ...نجاستیها و لباساش ا لهیاز وس یسر

 برو بهش بده خب... ایچشمهاشو گرد کرد: دختر ب مامان
 !زم؟ینه عز ... مگهدارهیتفاوت گفتم: خودش برم یب

 با خنده سر تکون داد و از جاش بلند شد و به طرف پله ها رفت... فرزاد
ش یخفه ا غیکه مامان از بازوم گرفت، ج یزیر شگونین با  نی: چرا همچدمیک
 مامان؟! یکنیم

 !اد؟یبابات خوشش نم یدونیبمونه؟! نم یگفت یچ ی_ برا
ــت بازومو مال با ــب ا خوادیباره که م نیمدت اول نهمهی: بعد از ادمیدس  انجیش

 بمونه ها...
 ... زشته...ادیبابات خوشش نم گمی_ م

 ... حّله؟!میریگفتم: بابا االن خوابه... ما هم صب  زود م یکالفه ا اوف
 چشم چرخوند... یکاسه  یمردمک هاشو تو مامان

 برم بخوابم... نیجام بلند شدم و کفشامو دست گرفتم: اگه اجازه بد از
ه کارات ســکت نیهوا تکون داد: برو برو... برو تا منو با ا یدســتشــو تو مامان

 ...ینداد
صله شب بخ ی حو شتم...  گفتم و لنگ زنان به طرف پله  یریبحث کردن ندا

 ...کردیها رفتم... کف پاهام درد م
سم ز یپله  یرو پامو شتم که دامن لبا سکندر ریدوم گذا  یپام رفت و به جلو 

 ...دمیگفتم و نرده رو چسب یغیهمراه با ج ِی رفتم... وا
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 شد؟! یبلندگفت: چ مامان
 ...یچیدادم: ه رونیب یبا آسودگ نفسمو

 ...دمیدامن لباسمو جمع کردم و باال کش و
 " چشمهام گرد شد...ـــریداد فرزاد که گفت: "برو بمـ یصدا با

 شده؟! یپله ها رسوند: چ نییبا دو خودشو پا مامان
 ...دونمیگفتم: نم تند

 ...دمیب*غ*لم زدم و از پله ها باال دو ریز دامنمو
 ...دیرو با هول باز کردم... سر فرزاد با شدت به سمتم چرخ سایاتاق پر در

ــورت خ یفرزاد، رو یبرافروخته  یبهت زده م از چهره  نگاه ــک  سیص از اش
 سر خورد... سایپر

 ؟!شده یدر کنارم زد: چ یامان از جلوافتاد... م نییپا رهیدستگ یاز رو دستم
 : بزنش فرزاد...دیتختش پر یرو غیدامنشو باال گرفت و با ج سایپر

 ...گهید رونیرو بزنم؟! خودش رفت ب ی_ چ
 !؟یتعجب گفتم: چ با

 ! سوسک بود...؟یدستمو گرفت و با خنده گفت: تو چرا وا رفت فرزاد
 گفتم: سوسک؟! غیج با

 تراس اومده بود... یکنم از تو_ اوهوم... فکر 
 نیرو بست: هزار دفعه گفتم ا ییبا غر غر به طرف تراس رفت و در کشو مامان

 ...دیدرو باز نذار
 با ناله گفت: مامان هوا گرمه خب... سایپر

 ...دیبخواب دیوحشتناک رفت و رو کرد به من و فرزاد: بر یچشم غره  هی مامان
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 !؟ینصفه شب بپره رومون چ: اگه دمیفرزادو چسب یبازو
 کاری: خب من االن چرونیپشــت کمرم گذاشــت و از اتاق هلم داد ب دســتشــو

 بکنم؟! تونمیم
 _ برو بکشش...

 ،یبزرگ نیبه ا یخونه  یاالِن االن... تو نیگرد کرد: من االن... هم چشمهاشو
 امان جان...م ریبابا... شب بخ میبخواب میبر ایسوسک؟! ب هیبرم بگردم دنبال 

ست... به اتاقم رفت سایتکون داد و وارد اتاق پر یسر مامان ... میشد و درو ب
 تختم ولو شدم... یلباس عوض کردم و رو

 !؟یشوریلبه تخت نشست: صورتتو نم فرزاد
 _ حوصله ندارم...

ور... با ... برو صورتتو بششهیو بلندم کرد: دختر پوستت خراب م دیکش دستمو
 !؟یبخواب یخوایم شیآرا لویصد ک

رفتم... صــورتمو با آب و صــابون شــســتم و باز به اتاق  رونیغر غر از اتاق ب با
 برگشتم...

انداختم و گفتم:  یصــندل یبود... حوله رو رو دهیرو به ســقف دراز کشــ فرزاد
 برو اونورتر منم بخوابم...

 به سقف زل زده بود... ،یعکس العمل چیه یب
 صورتش زدم و گفتم: فرزاد... یجلو یبشکن
 !؟یگفت یزیگفت: هان؟! چ جیخورد و گ یتکون

 برو اونورتر منم بخوابم... گمی! م؟یی_ کجا
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 ...واریبه د خورمی! مگه؟ی_ کجا برم د
شما تخت  هیتخت  یزور خودمو رو به نفره جا کردم: آره خب... همه که مثل 

 دو نفره ندارن تو اتاقشون...
شــکمم گذاشـت:  یش رو رو گهیگردنم رد کرد و دســت د ریز دســتشــو از هی

 انقدر نق نزن بچه...
 ...تیترب ی... بزنمی_ من نق نم

 ...یتو بگ یحوصله گفت: باشه بابا... هر چ یب
صه جمع کردم... فرزاد توجه لبامو شب پرت  میبه ناراحت یبا غ نکرد... از اول 

 بود اصن...
داشــتم از  گهیجام که به شــدت تنگ بود غلت خوردم... د یتو یســاعت دو

 شدم و فرزاد تند گفت: کجا؟! زیخ می... آهسته نکردمیضعف م یگرسنگ
 بخورم... یزیچ هیبرم  خوامی! م؟یدی: تو هنوز نخوابدمیکش ینیه

 تو؟! یخوریشکمم برداشت: چقدر م یاز رو دستشو
به جز  یچیحرص گفتم: من ه با مل... د هینخوردم...  کارا  هیبق دمیکم کرم 

دختره از  نیا گنیبخورم پشـــت ســرم م ادینخوردن... منم گفتم اگه ز یهچ
 اومده... یقحط

 ...زایکرد و گفت: چه چ یپوف
 تا من برگردما... یاومدم: نخواب نییتخت پا از

که  یبهداشــت سیچراغ ســرو دنیرفتم... با د رونیگفت و از اتاق ب یا باشــه
ــن بود ابروهامو باال انداختم... ا ــایپر نیروش ــو تو س ــف عمرش  یهم که نص

 ...هییدستشو
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 به آشپزخونه رفتم... نیپاورچ نیچ پاور
 زیم یآوردم و رو رونیب خچالیصبحانه رو از  کیو ک ریسر و صدا پاکت ش یب

 گذاشتم...
در آوردم،  نه روصبحا یکیو سه تا برش بزرگ از ک ریش وانیته دو ل نکهیاز ا بعد
س هیتازه  ساس  ستکردمیم یریخرده اح ش ی... د شکمم ک ... شی... اخ دمیبه 

 شدم... ریس
ش وانمویل شپزخونه ب دمیآب ک ستم...  یاومدم... پنجره  رونیو از آ سالن رو ب
 تو خونه... ادیباز سوسک ب دمیترسیم

ــو از ــتش ــن بود... پوف ییپله ها باال رفتم... چراغ دس کردم...  یهمچنان روش
 چراغو خاموش کنه؟! رسهیدستش به پشت سرش نم سایپر یعنی

موم که از ح یشر شر آب یبرقو لمس کرد... با صدا دیباز کردم و دستم کل درو
 مکث کردم... ومدیم

 !؟یحموم سایگفتم: پر آهسته
 !سا؟یقدم به جلو برداشتم: پر هیو  ومدین یجواب

 حموم خوابش برده؟! یتو یعنی
 ...کنمیمن دارم درو باز م سایدر گذاشتم: پر یرو دستمو

 یروم ب شیپ یصــحنه  دنینگرفتم... درو به جلو هل دادم و از د یجواب بازم
 ...دمیکش غیاراداه ج

 دهیوان پر از خونابه دراز کش ینگاه کردم که تو سایگرد شده، به پر یچشمها با
 بود...
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 ...دمیکش غیگوشام گذاشتم و از ته دل ج یعقب رفتم... دستامو رو عقب
*** 

 یهق و هق و ناله ها ی... صــدادمیپلکم کشــ ریو مچاله رو ز سیخ دســتمال
رفته صــورتم گ یکه جلو یبار مصــرف کی وانی... با لدیچیپیســرم م یمامان تو

 شد، سرمو بلند کردم...
 ...رشیصورتم تکون داد: بگ یاب رو جلو وانیل فرزاد

 گذاشتم... یصندل یاز دستش گرفتم و کنارم رو وانویلرزون ل یدستا با
که دستش بود رو به مامان داد و بعد کنارم نشست... بابا با  یا گهید وانیل فرزاد

 ...کردیم یمشت شده طول و عرض راهرو رو ط یدستها
 کم بخور... هیبه لبام چسبوند و آروم گفت:  وانویل فرزاد

 ...دمیسرمو کنار کش زور به قلپ خوردم و به
 مصر گفت: بخورش... فرزاد

 ...تونمیتکون دادم: نم نیبه طرف سرمو
 یزیو چکردن ت هیدستاش گرفت: با گر یکنار گذاشت و دو تا دستمو تو وانویل

 !شه؟یدرست م
سبوندم و هق زدم: آخه چرا؟! چرا پر مویشونیپ شونه ش چ  نیهمچ دیبا سایبه 

ــ یکار ــخره س... پر! ؟یبکنه؟! خودکش ــایواقعا مس  چکسیجز خودش ه س
حد ناراحتش کرده که... که رگشــو  نیتا ا ینداره... کدوم نامرد یتیبراش اهم

 زده ه ه ه...
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 ،یرمبه اون گ یهوا ی... تودیکمرم کش ینگفت و فقط دستشو رو یزیچ فرزاد
قدر خونر خیکمرم  ی رهیت ته بود... اون فت "  یزیبســ که دکترش گ کرده بود 

 باشه..." دهیند یمغز بیآس دوارمیام
فرزاد جدا کردم... دستامو به لباش چسبوند و توشون ها کرد:  یاز شونه  سرمو

 ... فشارت افتاده...یچقدر سرد
با د ینیف نیف ها دایو آ انیپو دنیکردم...  مدن،یراهرو م یکه از انت اده ار یب و

 بلند شدم...
ــدا ــدت گرفت... چ ی هیگر یص ــده چ یمامان ش ــده ها یش  انیکه پو ییش

 شده؟! یچ دونستینم یعنی... ختیریاعصابمو به هم م گفت،یم
شدم... پو یصندل یرو دوباره  یمامان رو از ب*غ*لش جدا کرد و رو انیولو 
 نشوند... یصندل

 و ستادیجلوم وا انی... پودادیهم کنار مامان نشست و شونه هاشو ماساژ م دایآ
 جان؟! ایآهسته صدام زد: پر

مه ش تقصــ ســرمو با بغض گفتم: ه مه چ ریباال آوردم و  رو  یتوئه... تو ه
 دی... اون موقع شــازدمیمن باهاش حرف م یگفتی... تو اگه به من میدونســتیم

 اون اتاق... یاالن تو سایپر
 یدیفهمی... اگه مینبود که بدون یزیگفت: چ انیبه صورتم فشردم و پو دستامو

 ..بدتــ. زیفقط همه چ
به ســمتش هجوم بردن... پاهام به  یاومدن دکتر از اتاق عمل، همگ رونیب با

 بود... فرزاد بازومو گرفت... دهیچسب نیزم
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ــــ یزمزمه  یصــدا با  یکه فضــا رو پر کرد، نفس راحت ی"خدا رو شــکر" ـ
 ...کردیم هی... مامان بلند بلند گردمیکش

 از کنارمون رد شد... بابا به طرف اومد... دکتر
 بغض زمزمه کردم: بابــا... با
پاک کرد و لبخند تلخ با  رینکن... بخ هیگر گهیزد: د یدو دســـت اشــکامو 

 گذشت...
شال کج و کوله م فرستاد و گفت:  ریدستش گذاشتم... موهامو ز یرو دستمو

باس ب یبرا یبر یتونیم نت ل ما جیوضــع ا نیبا ا ســـتی! خوب ن؟یاریما  ان
 بره خونه... شهیبمونه... خودش که حاضر نم

 دهیخوابش پوش دیبلوز و شلوار ساتن سف یرو ییمامان نگاه کردم... پانچو به
 بود... ختهیر رونیب شیبود و موهاش نا منظم از روسر

 دو دست اشکامو پاک کردم و سرمو تکون دادم... با
 ...میآروم گفت: بر فرزاد

ترا رو بهتره... حرف دک یباش نجایفرزاد گذاشت: تو ا یشونه  یدستشو رو بابا
 ...رهیم انیبا پو ای... پریفهمیبهتر م
 کردم: آره... آره تو بمون... من دییمردد به بابا نگاه کرد... حرف بابا رو تا فرزاد
 ...رمیم انیبا پو

 بزنه...صدا  انویقبول کرد و بابا رفت تا پو یتیبا نا رضا فرزاد
 ...میدیزود به خونه رس یلیخلوت بود و خ ابونایخ

 رونیگذاشتم و از اتاق خواب مامان ب یساک دست هی یتو یو شلوار و شال مانتو
 اومدم...
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 !؟یکنیخودتو عوض نم یمبل بلند شد: لباسا یاز رو انیپو
شلوار ورزش ینگاه ودم ب دهیپوش یکه هول هولک یسرمه ا یسبز و مانتو یبه 

 حرف سر تکون دادم... یانداختم و ب
 باال رفتم... یساک لباس رو از دستم گرفت و به طبقه  انیپو
 ریبود، اشکم سراز ختهیحموم ر یپارکت جلو یکه رو یخون یلکه ها دنید با

 شد...
صدا ومدیم ادمی یوقت و با ر سایحموم و پر یتو دیپر یفرزاد چطور غمیج یبا 

 ...شدمیم وونهید د،یکش رونیوان پر از خون ب یاز تو یتیچه وضع
 سا،یپر باز اتاق مهیدر ن دنیو به طرف اتاقم رفتم... با د دمیکش تیصورتم د به
 اراده راهمو کج کردم... یب

 یدرو به جلو هول دادم... هق هقم شــدت گرفت... رو د،یلرزیکه م یدســت با
 ...دمیتخت نامرتبش دست کش

خت ت یبالشش بود، با هول برش داشتم و رو یکه رو  یکاغذ تا شده ا دنید با
 نشستم... نفسمو حبس کردم...

ــتریخط ب دو ــده بود... دو خط با خودکار اب ش ــته نش که جوهرش  یتوش نوش
 پخش شده بود...

 و رو کنه... ریز مویزندگ تونستیکه م یخط دو
ــا با ــرم افتاد، نگاه بهت زده مو یکه رو یا هیس ــورت درهم پو س  باال انیتا ص

بهش  یو نگاه دیکشــ رونیب حســمیب یانگشــتا ی... کاغذو از الدمیکشــ
 انداخت...
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 تکون داد و گفت: باال خره کار خودشو کرد... یسر
 !؟یچطور تونست انی... تو ... پویدونستی: تو مدمیگز لبمو

لحظه  هی یگوشــه انداخت و اروم اما محکم گفت: حت هیمچاله کرد و  کاغذو
 هم به فرزاد شک نکن...

 خدا... یبه خاطر فرزاد... وا سایتخت بلند شدم: هــه... پر یرو از
... یخواهر من... فرزاد... وا سای... پرشهیم یگرفتم: چطور میشونیبه پ دستمو

 ...یوااا
 : من خوابم...دمیکش موهامو

ابم... بگو که من خو انی: من خوابم مگه نه؟! پودمیدســت به صــورتم کوب با
 ...نمیبیدارم خواب م

 !ه؟یچه کاب*و*س نیا ای: خدادمیتر به صورتم کوب محگم
 جان... ایدستامو تو هوا گرفت: پر انیپو
هان؟! چ؟یجان چ ایگفتم: پر غیج با به من نگفت؟ی!  مه ش ی! چرا  ... ه

 توئه... ریتقص
 ...دمیم  ی_ اجازه بده من برات توض

ض یخوایم وی_ چ ض؟یبد  یتو ن تو با م انیپو یهم مگه مونده... وا یحی! تو
 !؟یکرد کاریچ

 ...نی... ببای_ پر
 ...یبدبختم کرد انیخوام... پو ی... نمنمیبب خوامی: نمدمیکش غیج

ستمو ش د شونه ش کوب یو منو تو دیک شت به  و  دمیب*غ*لش گرفت... با م
 ! چرا؟!؟ی: چرا به من نگفتدمینال
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... 
ش مویشونیپ ساختمون ب ی شهیبه  سبوندم و به  ستیخنک پنجره چ  رهیخ انمار

 شدم...
مد: فرزاد تقصــ انیپو به حرف او ته  مه چ یریاهســ ســر  ریز ینداره... ه
 ... اون روز که با اون وضع اوردمش خونه... اون روز...ساستیپر

 ...دمیگرفتم و به سمتش چرخ رونیاز ب نگاهمو
شو شتا شو رو دور فرمون حلقه کرد انگ ش نشییلب پا یو زبون ه بودم : رفتدیک

 یفاق... فکر کردم اتدمیمحوطه د یرو تو سای... فرزاد و پردایدنبال آ مارستانیب
ذار منم باشه... اما ب ایپر گفتیم سای... پردمیافتاده... ناخواسته حرفاشونو شن

 ....غـــیحاضرم صـ یحت گفتیباشم... م
 ... بسه...انی_ بسه پو

ــندل یرو انیپو ــمتم چرخ یص ــ یلیفرزاد خ یچند وقته رو نی: ادیبه س ار فش
 یزی... منم اگر بهت چینفهم یزیبوده... حواسشو داده بود به صد جا که تو چ

ــتمینگفتم، م ــئله رو خودم حل کنم.. چه م نیا خواس ــتمیمس ره دخت نیا دونس
 !؟یریکجا م ای... پرای... پری
ــ از ــدم... پو ادهیپ نیماش ــ ادهیپ انمیش ــد... ماش دور زد و روبه روم قرار  نویش

 !؟یریگرفت: کجا م
 حال خواهرم چطوره... نمیبرم بب خوامیگفتم: م خونسرد

 ...ترسونهیآروم بودنت منو م نی... ااریدر ن یباز وونهید ای_ پر
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ند فاقزم؟یزدم: ترس چرا برادر عز یکج لبخ گه ات تاده؟! خواهرم  ی! م اف
 ...ستین یمهم زیکه چ نیشوهرم بشه... ا ی غهیص خواستهیم

نه فت و تکونم داد: پر شــو قدری! چرا ا؟یکنیم ینطوری... چرا اایهامو گر  ن
 !؟یآروم

 یم؟! هر چبکن تونمیم کاریبزنم؟! چ غیکنم؟! ج کاریحفظ لبخندم گفتم: چ با
 بگم تف سر باالست... من...

ــم ــتامو جلودیترک بغض ــدا ی... دس ــورتم گرفتم و با ص ... زاز زدم یبلند یص
سته گفت: ا انیپو شونه م انداخت و آه شو دور  ست شت نید سرنو و که ت هیچه 

 !؟یدار
ــ انی... پودمیمحکم گز لبمو ــو به کمرم کش ــتش  نجایخونه... ا برمتی: مدیدس
 بهتره... ینباش
ســرش  یباال ادیبه هوش م ســـایپر یوقت خوامیازش جدا شـــدم: نه... م تند

 باشم...
حرفا  نیا یاالن حالش برا ســـایجان... پر ایم*س*تاصـــل گفت: پر انیپو

 ــیمساعد ن
 سوال... هی خوامیباهاش ندارم... فقط م ی_ کار
ــم... "چرا؟ً" فقط  هی خوامیو ادامه دادم: فقط م دیم لرز چونه ــوال ازش بپرس س

 باهاش ندارم... یکار گهی... دنیهم
 نگام کرد... با کف دست یدهنش گذاشت و با کالفگ یکف دستشو رو انیپو

د... از پشت سر صدام ز انیرفتم... پو مارستانیاشکامو پاک کردم و به طرف ب
و بعد هم  نیباز و بســته شــدن در ماشــ یتوجه به راهم ادامه دادم... صــدا یب
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شن انیپو یقدمها سرم  شت  ان اط گفت: مامی... بازومو گرفت و با احتدمیرو پ
 ....گهیوقت د هی ی... بذار براستیخوب ن حالش
شتاش ب یزده بازومو از ال حرص ش رونیانگ صله گرفتم: گفتم دمیک  و ازش فا

 ندارم... انقدر سر به سر من نذار... یبه کس یکار
ش و سرعت بخ ش یکالفه ا قینفس عم انی... پودمیبه قدمهام  م راه و دنبال دیک

 افتاد...
ــماره  با بابا تماس گرفت انیپو ــایاتاق پر یو ش ــ س ــوادیرو پرس ر ... با هم س

 ...میآسانسور شد
 انیموشکافانه به چهره م زل زده بود، با متوقف شدن آسانسور، قبل از پو انیپو

ه بود که بابا گفت یشماره ا یدر اتاق ها برا یاومدم... باال رونیب یاز اتاقک فلز
 ...ومدیپشت سرم م یکم یبا فاصله  انیچشم گردوندم... پو

سمت اتاق قدم  دایپ با سمو حبس کردم و نا مطمئن به  کردن اتاق مورد نظر، نف
 گذاشتم... رهیدستگ یبرداشتم... دستمو رو

 !؟یگفت: اومد یدادم که در باز شد و فرزاد با لبخند خسته ا رونیب نفسمو
 !ا؟یردست کنارش زدم و وارد اتاق شدم... صداش پر از تعجب بود: پ با

 ..وی... همه چدیاز پشت سرم بلند شد: فهم انیپو یصدا
 ...ـــایبهت زده بود: پر نباریفرزاد ا یصدا
 ...ـــایبهت زده بود: پر نباریفرزاد ا یصدا

ــونه م کج کردم: عز دمیطرفش چرخ به ــرمو به طرف ش ــهی! مزم؟یو س چند  ش
 حرف بزنم... ـــزمیعز یبا خانواده  دی! من با؟یبمون رونیب قهیدق
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  یض... من برات تونیجان... بب ایطرفم اومد و دستشو به طرفم دراز کرد: پر به
 ...ستین یکنیکه تو فکر م یزی... ماجرا اون چدمیم

.. آقا ... مامان.انیگفت: تو بهش بگو پو انیبه چنگ گرفت و رو به پو موهاشو
 . من.....دی... شما بهش بگدیدونیم ویکامران... شما ها همه چ

 ! لطفا؟!رون؟یب یریدادم: م هیلبام زاو به
 ...ای: پردیفشار داد و نال شیشونیدستش رو به پ کف

 _ خواهش کردم...
... با ســر به در اتاق اشــاره زدیحدقه دو دو م یکرد... مردمک هاش تو یپوف

 کردم... با ترس اسممو به زبون آورد...
بســته شــدن در اتاق به  یبعد صــدا ی هی... چند ثاندمیپا چرخ یپاشــنه  یرو

 ...دیگوشم رس
 جان... لطفا... دای: آدایکردم به آ رو

 رفت... رونیحرف از اتاق ب یتکون داد و ب یسر
نداختم: خب؟!  یبســته شـــدن در، لبخند یصـــدا با باال ا زدم و ابروهامو 
 ...شنومیم

ت مبل کنار تخ یرو یداد... مامان با کالفگ هیاتاق تک یبه در بســته  انیپو
ــو ال ــتش ــت و بابا دس ــس تم اگه ! نگفد؟یموهاش فرو برد: نگفتم بهش بگ ینش

 لی! تحون؟یهســت ی! حاال خوب شــد؟! راضــشــه؟یبفهمه بد تر م هویخودش 
 ب. خو..کنمیحلش م کنمیحلش م یگفتیم یخان... ه انیشاهکارتو پو ریبگ

 ...یحلش کرد
 !؟ی_ چرا خودت بهم نگفت
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 لحظه مات موند... هی بابا
کلمه  هیکه بهم بگن... خودت چرا  یگفت هیبه بق نهمهیشدم: ا رهیبهش خ منتظر

 !؟یحرف به من نزد
شو ازم گرفت... پوزخند بابا  شهی... همهینطوریهم شهیزدم و گفتم: هم ینگاه

... دیگردنش و خودتونو تبرعه کن نیرو بنداز رایکه تقصــ دیکنیم دایرو پ یکی
بد ریتقصــ یخودتونو ب نکهی...انهیفکر و ذکرتون هم تموم یعنی ... نینشــون 

داره رنگ  که تازه تهس هیطرف قض هیهم  یبدبخت یایپر هی دیکنیاصال فکر نم
شو م اما خودش  ن،یگینم ایکه چرا ماجرا رو به پر توپهیم هی... بابا به بقنهیبیآرام

... صــبحا بذار ینرو مهمون ســـایبا پر گهی... مامان مگهیکلمه به من نم کی
ما دل به خ انمی... پوگهیبهم نم لشــویخودش بره... تو نرســونش... ا  الیکه 

من... واقعا  هیبه زندگ زنهیمشــکالتو حل کنه اما گند م یهمه  خوادیخودش م
ــماها چه فکر ــرتون دار یش ر ! فکفهمم؟یمن نم نیکردی! واقعا فکر من؟یتو س

ست کرده بوش بلند نم زیکه دختر عز یکثافت نیا نیکردیم ... شهیکرده تون در
ـه... از برخورد  سایکه پر یکار دنیمن واقعا کم آوردم... نه از فهم ـ ـ کرده... ن

 یچ دونمیخانواده کم اوردم... واقعا نم نیکه اسم خودتونو گذاشت ییبا شماها
 بگم... اصال...

ستم... ه یصندل نیاول یضعف رو با ش و  گفتینم یزیکس چ چیسر راهم ن
 ...ومدیم انیبابا و پو قیعم یمامان و نفس ها نیف نیف یصدا یهر از گاه

... مغزم بوم بوم زدیم نبض م قهیســرم بود... شــق یتو یزیو زیو یصـــدا هی
 سر پام... یچطور دونستمی... واقعا نمکردیم
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خواســت فرزاد بود.. اون گفت بهت  نیشــکســت: ا انیپو یبا صــدا ســکوت
... دشیهم داشت موفق م بایتا خودش اوضاعو روبه راه کنه... تقر مینگ یزیچ

ما نم فاق شـــبید یمهمون یتو دونمیا مه چ یچه ات باز ه که  تاده  به هم  زیاف
 ...ختیر

 دادم... هیبه ساعدم تک سرمو
ــه... اتفاق خاص ـــ ـــــق... مِن فتادین ی_ اتفاق... هـ ـــ ... فقط من... مِن احمـ

دم تا با خواهرم بر*ق*صه... بهش گفتم من خـــــــــر... شوهرمو مجبور کر
سته م پر سر فکر کردم پر یرو همراه سایخ خواهره...  سایکنه... من خاک بر 

 چهارکه من  یا یچشــم دوخته به زندگ دمیدشــمن جونمه... نفهم دمینفهم
 ... خاک بر سر من... خاک بر سر من...دمیسال جون دادم تا بهش رس

با تاقو ط یبه آروم با به روم قرار گرفت: هر چ یعرض ا  حق یبگ یکرد و رو 
بچه هامون بودن... طرف  هیهر دو طرف قضــ ی... ولمی... ما اشــتباه کردیدار

 نیکردن ماجرا بهتر ی... مخفدیدیم بیآســ گهید یکی م،یگرفتیهر کســو م
 بود... میتصم

 یتره وقشونه م گذاشت: بهت یگفتم... بابا دستشو رو ی"هــــــــه" پر تمسخر
ش نجایا ادیبه هوش م سایپر ... با انیپو ینه... برو خونه  ای... برو خونه... ینبا

 ...میکنیم یفکر هی... آروم شو بعد دایآ
شمها نگاهمو ش یتا چ ش یکار چیه یتو گهی: من ددمیسرخ بابا، باال ک ما با 

 فکر کردن... ی... حتشمینم کیها شر
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به عقب برداشــت و گفتم: تا صــبحم  یبلند شــدم... بابا قدم یصــندل یرو از
جایشـــده ا که  ینفر نیاول خوامی... چون مادیبه هوش ب ســـایتا پر مونمیم ن

 ... مــن باشم...نهیبیم
 شو از در گرفت و از سر راهم کنار رفت... هیتک انیبه طرف در رفتم... پو و

 .در بلند شد.. یسبز بدرنگ جلو یصندل یباز کردم... فرزاد با هول از رو درو
 !!گر؟؟یباز یاتاقو پشت سرم بستم و لبخند زدم: احوال اقا در

آب  مریمن و فرزاد رد و بدل کرد و با گفتن " من م نینگاهشــو ب یبا نگران دایآ
 ازمون فاصله گرفت... یبخورم" تند

 نشستم و پاهامو دراز کردم... یصندل یرو
شو تو فرزاد ستا ... با ادستیحرکت رو به روم ا یلوارش فرو برد و بش بیج ید

جب ف یمشــت زیخ هی لک ع و رو  یبود یلمیبه شــکمش زدم و گفتم: ک
 انگار روحتم از ماجرا خبر نداره... یکردیرفتار م یجور هی... اصن ایکردینم
انقدر  ایبه دندون گرفت و آزاد کرد: پر نشویی... فرزاد لب پادمیغش غش خند و

 ن...منو نترسو
سونمت؟ی_ ترس؟! من م سک م ی! آره خب... وقتتر سو سیاز  سلما از  ،یتر م

س دیلبخند منم با سور شبهیسوال از د هی... فرزاد؟! گهید یبتر اخ داره مخ منو 
 ییدمپا هی! ر؟یبرو بم گهیبهش م ای! زنه؟ی... آدم ســر ســوســـک داد مکنهیم
ر د یسوسک ندنداره... هر چ... داد زدن گهید رهیمیتو سرش خودش م یکوبیم

ما د یلیکار نبود اصــال... فرزاد من خ نه؟! حت با خودت  یکل شـــبیخنگم 
 شده ها... بتینص ی... عجب زن مشنگیدیخند
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از جلومون رد  یخنده... پرسـتار ریبلند زدم ز یسـرمو عقب بردم و با صـدا و
 ...همارستانیب نجایشد و با چشم غره و البته تعجب گفت: خانوم آرومتر... ا

 جنبوندم... یخفه کردم و سر صدامو
 ...ای... بنیبش ایکنارم زدم و گفتم: ب یکف دست به صندل با

شو از هوا پر و خال فرزاد ستامو ز یلپ ها ست... د ش  ریکرد و با مکث کنارم ن
 چه خبر؟! گهیگفتم: د دادمیکه پاهامو تاب م ینیب*غ*لم بردم و ح

 ...ای_ پر
ها ایپر ایپر یگیم کســرهی! ؟یخورد ای_ قرِص پر با  یبا لحن  فاوت...  مت

ام من اونقدر کنمی... با ترس... هر چند فکر نمیتعجب... با بهت... با نگران
 !زم؟یترسناک باشم... هستم عز

به طرفش چرخوندم و چشمهامو گرد کردم: هستم فرزاد؟! من ترسناکم؟!  سرمو
 ها... خورهیآره بهم بر م یبگ

و با سر به س*ی*ن*ه ش خوردم... دستاشو محکم دور  دیدستمو کش هوا یب
 ! چت شده؟!ا؟ی: چت شده پردیتنم حلقه کرد و نال

 شدم... ریغافلگ نیهم ی... برادمیراز بــزرگ رو فهم هی_ اوممم... 
ــو ــرش ــتمینکردم... من م یگردنم فرو برد: به خدا من کار یگود یتو س  خواس

به جون خودت... من  یهمه چ به جون فرناز..  به قرآن..  رو درســـت کنم... 
 ...دمیرو جز به چشم خواهر زنم ند سایپر
 !ش؟ینیبه چشم برادر زنت بب یخواستیخنده گفتم: خب پس م با

 فهممیمن م یول یخندیم ی... داراینکن پر ینطوریکمرمو فشـــار داد: ا فرزاد
 یچه حســ فهممی... مشــنومیزناتو منفس نفس  ی.. صــدارهینفســت داره بند م
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ستمیم نکهی... با ادمیتو رو با بهروز د ی... من وقتیدار ... یگ*ن*ا*ه یب دون
 تتیوضع فهممیم یحسو تجربه کردم... ول نی... من امردمیداشتم از حرص م

جان...  ای... از خواهرت... پریضربه خورد یچقدر از من بدتره... تو از خود
 منـ...

 !ش؟یدیب*و*س_ تا حاال 
با مکثش تو دنیشــن یبرا نفســمو جواب دادن  یجوابش حبس کردم... و 
 ُمردم...

ــش ب از ــایاومدم و با بغض گفتم: تا حاال پر رونیآغوش ــ س ! ؟یدیرو ب*و*س
 آره؟!

 !؟یگیم یدار ی: چدیصورتش کش یمحکم رو دستشو
 ای! آره ؟یدیرو ب*و*ســ ســایکلمه س... تا حاال پر هیگفتم: جوابش  مصــمم

 نه؟!
 گرد کرد: معلومه که نه... چشمهاشو

 !ش؟یبب*و*س غهیبعد از ص یخواستی_ پس م
شتناک با ست چ یاخم وح ص؟یگیم یدار یگفت: معلوم ه  ! مگهغه؟ی! کدوم 
 کرد؟! غهیدو تا خواهرو همزمان ص شهیم

ناخنام کف دســتم فرو رفتن: اگه دیم لرز چونه ... دســتمو مشـــت کردم... 
 !؟یکردیش م غهیص ...شدیم

شمهام زل زد و لب زد: پر نگران سواالیشد وونهیتو د ایبه چ  رو که یی... چرا 
 !؟یپرسیم یدونیجوابشونو م
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صب شدم... تو  وونهیشدم... معلومه که د وونهیسرمو تکون دادم: آره.. آره د یع
 !؟یشدینم وونهید یمن بود یجا

شو ستا شت و پ یرو د شام گذا سبوند: حق دار میشونیبه پ شویشونیگو ... یچ
 ...یحق دار

آورد و  نییشونه هام پا ی... فرزاد دستاشو تا رودمیدندونام کش نیب نموییپا لب
 !؟یلرزیهول گفت: چرا م

شاد گ یکه از نگران ییو با چشمها دیکردم... فرزاد سرشو عقب کش یعیه عیه
 !؟یلرزیچرا م ایشده بودن تکرار کرد: پر

سرم رودمیدیم ییدو تا فرزادو سنگ ی...  ستمیو نم کردیم ینیگردنم  صاف  تون
 نگهش دارم...

ـان...  ای! پر؟یشد یچ ایشونه هامو با شدت تکون داد: پر فرزاد ـ خدا...  ایج
 ...ــــایپر

صدا یسرم رو افتادن سممو  ادیداد فرزاد که با فر یشونه م رو حس کردم و  ا
 ...دمیبود که شن یزیچ نیاخر زد،یصدا م

*** 
ادو فرز یقدم زدنا یوقت بود که صـــدا یلیبودم و خ داریوقت بود که ب یلیخ
شمهامو باز نکرده بودم... حوصله دمیشنیاتاق م یتو ن و برها لیدل ی... اما چ
 رو نداشتم... دنیشن

به صورتم خورد: حاال  یمتوقف شد و نفس گرم نیبرخورد کفش با زم یصدا
 !؟یکنیچرا چشمهاتو باز نم
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 دیچشمم چک یقطه اشک از گوشه  هیبسته، سرمو برگردوندم...  یچشمها با
 ها باز کرد... یبعد یو راهو برا

به... گر فرزاد فت: خو پاک کرد و آروم گ کامو  کن...  هیبا کف دســتش اشــ
 بهتره... کتیستریه یبهتره... حداقل از اون خنده ها یلیخ ینجوریا

 یود، چنگ زدم... فرزاد انگشــتشــو رورو که تا کمرمو پوشــونده ب یا مالفه
 !ه؟یوسط چ نیمن ا ری: تقصدیو نال دیابروهام کش

فت: من  شیآت تشیمظلوم یبرا دلم باز کردم و فرزاد گ هامو  گرفت... چشــم
شا یکار چیه شه... اما... ا نیگفتن ا دینکردم...  ست نبا  یدتو بو نیحرف در

 ...یدادیرو به طرف من هل م سایکه پر
 ... حرف حساب که جواب نداشت...دمیکش یآه

 به هوش اومده؟! سای_ پر
 با اخم سر تکون داد... فرزاد
 شونه م گذاشت: کجا؟! یشدم... فرزاد دستشو رو زیخ میگفتم و ن یا خوبه

 ...نمشیبرم بب خوامی_ م
ــونه ــرم رو ش ــ خوادی: نمرهیبالش قرار بگ یم رو به عقب هل داد تا س  رو یکس

 ان و بابات رو هم نـ...... مامنهیبب
 ...نمشیبب خوامیکه من م نهی... مهم اخوادیم یچ سایکه پر ستی_ مهم ن

شو به ک یپوف فرزاد  ی قهیسرم دوخت: تا ده دق یسرم باال ی سهیکرد و نگاه
 !؟یکنیم کاریچ وونهی... دیسرمت تمومه... بذار وقت گهید
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ســوزش دســتم، چشــمهامو بســتتم و آرنجمو خم کردم... فرزاد با هول  از
 یوو به طرفم گرفت تا ر دیکش رونیکنار تخت ب زیم یرو یاز جعبه  یدستمال

 بذارم... قیتزر یجا
ــت یب ــ نییمانتوم رو پا نیتوجه، آس ــوند یو خودمو به لبه  دمیکش م: تخت رس

 کفشام کجاست؟!
 !؟یکنیم تینکن... چرا انقدر منو اذ یوونگید ایبا حرص گفت: پر فرزاد
 !سا؟یبا پر یریتر کردم و آهسته گفتم: اگه من ازت جدا بشم، م لبمو

 ...یکنیگفت: تو غلط م یبلند یصدا با
 ...زدینفس نفس م ت،یباال انداختم... فرزاد از عصبان ابروهامو

 _ جواب سوالمو بده... اگه من ازت جدا بشـ...
 تو دهنتا... زنمیا فاصله از صورتم باال آورد: مدستشو ب پشت
 ...خواستمیم نویزدم... هم یکمرنگ لبخند

 ... لطفا...اری_ کفشامو ب
.... 

بخند ... با لکردینگام م یدر گذاشتم... مامان با نگران ی رهیدستگ یرو دستمو
 ...ارمینم زتیسر دختر عز ییگفتم: نترس... بال یکج

 هل دادم... نییرو به پا رهیدستگ و
 !د؟یبگم تنهام بذار دی: مامان... چند بار بادیصورتش کش یمالفه رو رو سایپر

 ...ستمیمن مامانت ن یپشت سرم بستم و بلند گفتم: ول درو
 ...ستمیمن مامانت ن یپشت سرم بستم و بلند گفتم: ول درو
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ها یرو دســتش قدم با  فه خشـــک شـــد و  به تخت  ،یکوتاه یمال خودمو 
 رسوندم...

 تخت نشستم و گفتم: حالت خوبه خــواهـــرم؟؟!! لبه
 زدم... یآورد... لبخند نییصورتش پا یدستشو با مالفه از رو سایپر
شمها سایپر  دیسف یلبا یپف کرده ش، رو یبا اخم نگام کرد... نگاهمو از چ

 شده ش سر دادم...
 !نجا؟یا یستیمعذب ن شیبدون آرا! سا؟یباال انداختم: پر ابروهامو
 هگیاون شوهرت سرم هوار هوار کرده... تو د یکاف یگرفت: به اندازه  نگاهشو

 نکن... تمیاذ
ــ یهوم ــوهرت؟! منظورت هموندمیکش ــتیکه م هی: اون ش ــ یخواس ش  غهیص

 !؟یبش
 از جون من؟! یخوایم یگفت: چ غیج با

 !؟یا من کردب نکارویمن؟! چرا ا یاز زندگ یخوایم ی_ تو چ
شتم خودمو خالص مخوامینم یچیه گهی_ من د شما ها کردمی... من که دا  ...
 چرا...

 !؟یخودتو خالص کن یخواستیم ی: جددمیحرفش پر یتو
 نکهیز ا: اتفاقا قبل ادمیپانسمانش کش یدستشو برگردوندم و با انگشت رو مچ

جلب  شتریتو ب... به نظرش هدف کردمیداشتم با دکترت صحبت م شتیپ امیب
 ...یدیُبر ینم ی... وگرنه دستتو انقدر سطحیتوجه بوده تا خودکش
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شمها نگاهمو ش یتا چ شده ش باال ک شد  دمیگرد  ستت رو  و پوزخند زدم: د
 خــــواهـــر...

 هم فشار داد... یرو دندوناشو
 ... فقط به من بگو چرا...سایگفتم: پر ینشستم و جد راست

کردم که تو با من  وی! من همون کار؟یشـــد: چرا چ زیخ میکمک آرنجش ن با
خودت دوســش  نکهیو با ا ادیمن از فرزاد خوشــم م یدونســتی... تو میکرد

 !؟یخودت از من بهتر ی... تو فکر کردیباهاش ازوداج کرد ،ینداشت
ـه... محض رضا ـ د ... تو از فرزااریقانع کننده تر ب لیدل هی... سایخدا پر ی_ ه

 ...ستمی! من احمق ن؟ینگفت یچیه چکسیو به ه ومدیخوشت م
ازش خوشــم  دمیکه فرزادو د ی... من از همون روز اولیاحمق هی_ اتفاقا تو 

ر*ق*صــشــو به خاطر من رد  شــنهادیکه پ یدیتو هم فهم کردمیاومد... فکر م
 ...یکرد

ستمو ش میشونیبه پ د ر نگاه ! چطو؟یدیادامه داد: تو چطور نفهم سایو پر دمیک
 ...یدیمنو بهش ند

من باهاش  یوقت ی... درســـت... ولومدی: تو از فرزاد خوشـــت مدمیگز لبمو
 ازدواج کردم...

بامو خاطر من... نم یرو ل به  مه دادم:  با بغض ادا  یتونســتیهم فشــردم و 
 !ومد؟یفقط ازش خوشت م یگیم یخودت دار ی! وقت؟یفراموشش کن

ــه... نم غیج با ـــ از قبل  رشتیب تونیچون بعد از نامزد ...تونستمیو گره گفت: نـ
حرفش بود... چون اگه  ای دمش،یدیم ایچشــمم بود... چون هر لحظه  یجلو
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 فت،گریتو م یبرا یجان... هر چ ســـایپر گفتیبه من م ا،یپر گفتیبه تو م
 ... من عاشقش شدم... چون... چون...گرفتیمن م یهمونم برا

 ...هیگر ریزد ز یبلند یتموم گذاشت و با صدا مهین حرفشو
نه  بود، هی... االن نه وقت گرزهیحد گشاد کردم تا اشکم نر نیتا آخر چشمهامو

 وقت ترحم...
 ...سایصدامو صاف کردم: پر ی... با ت سرفه ادمیپر نییتخت پا یرو از
ــایپر ــایکرد و بلند گفتم: پر یهق هق س ــت بردار از اس  ییمظلوم نما نی... دس

 ها...
 ...رونیگفت: برو ب غیج با

 بمونه... ادتیخوب  زویچ هی ی... ولرمی: مدمیکش یقیعم نفس
شدم... هر چند ب یرفتم و رو کشینزد بود... هر چند  یرحم یصورتش خم 
 ...کردمینم سکیم ... ر ندهیآ ی... رومیزندگ یخواهرم بود... اما من رو سایپر

به تو نگاهم  ...ســـایگفتم: فرزاد فقط منو دوســـت داره پر محکم فقط منو... 
 ...کشمیاز فرزاد دست نم ،یاحد چی... منم به خاطر هکنهینم

ش یصدا شتاش که با دیمالفه به گوشم رس یشدن ناخناش رو دهیک ... به انگ
 نگاه کردم... شدیشدت، به تشک تخت فشار داده م

شمهامو سبوندم و پچ پچ کرد هی چ سته کردم و لبامو به گوشش چ : مدور باز و ب
 ...سایپر رونیمن بکش ب یاز زندگ

 ...دمیپا چرخ یپاشنه  یو رو ستادمیراست ا و
 لحظه، متوجه قرمز شدن پانسمان دستش شده بودم... نیآخر یتو کهیحال در
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توانم بازش کردم...  نیصــورتم قل زد... به طرف در رفتم و با آخر یرو اشــک
 پشت در بلند شدن... یها یصندل یهمه با هم از رو

 دادم... هیتک واریاومدم و به د رونیاتاق ب از
ست به در  یمنتظر یها نگاه شده بود از نظر گذروندم و با د رو که بهم دوخته 

 ...دیپرستار... خبر کن هیکرده...  یزیاتاق اشاره کردم: زخمش خونر
 ...دیاال کشتنمو ب ،یسر بخورم، دست مردانه ا وارید یرو نکهیقبل از ا و

___________ 
 ...گردهیداره برم سای_ پر
پام گذاشـــت و خودشــم رو به روم  یجلو زیم یهلو رو رو یران یقوط فرزاد

 نشست: کجا؟!
 : لندن...دیچک یقوط یدر فلز یاشکم رو قطره
 رون پاهاش گذاشت و به جلو خم شد: چه خوب... یآرنجاشو رو فرزاد
خانواده مو کنار هم داشــته  یوقت نتونســتم همه  چیو با بغض گفتم: ه آروم

شم... پر سال نبود...  سایبا سر  اومده بود بهمون التشیتعط یبارم که تو هیده 
شده، پر میبود... حاال هم که زندگ یسرباز انیبزنه، پو داره  اسیکنار تو کامل 

 ...رهیم
شو تو فرزاد شتا سخته..چقدر برا دونمی... من مایهم قالب کرد: پر یانگ . ت 

فکر  یخواهرته... هم خونته... ول ســایباشــه پر یچقدر فشــار روته... هر چ
 همه مون بهتر باشه... یاگه بره برا کنمیم

 ...کنمیفکرو م نیو سرمو تکون داد: منم هم دمیباال کش دماغمو
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ــو ــتاش ــتامو گرفت: من با بابا  نمونیب یکوچولو زیم یدراز کرد و از رو دس دس
ــ ــحبت کنه... یحرف زدم... راجع به عروس ... به غزاله هم گفتم با مامانت ص

... میندار یادیز یبچه ها بخوان... اما احتماال مهمونا یمامانت گفته هر چ
مراســم بهتر  هی خواســتیدلت م دونمیحرفا... م نیبه خاطر عزا دار بودن و ا

 ...میشیتنش راحت م نمهمهیضش از اخب... عو ی... ولیداشته باش
 خوبه... نمیگفتم: نه... هم تند

 ادیهم ز خونه نیگفت: ا کردیکه با شستش پشت دستمو نوازش م ینیح فرزاد
اب ... بعدشم اسبشهیروزه انجام م هیکه  خوادیم یکار زیتم هیکار نداره... فقط 

 ...یکش
سا یلی_ مامانم خ سرو میبر دیبا... فقط دهیخر لیوقته برام و چوب  سیدنبال 

 ...نایو ا
تا آخر ا خندیبا ل فرزاد ســر خونه و  میریماه... م نیگفت: اگه خدا بخواد... 
 ...مونیزندگ

 !؟یستیگفتم و فرزاد با مکث گفت: خوشحال ن یا خوبه
شت به ستام از ال هیمبل تک یپ شتا یدادم... د سر خورد: چرا... مگ یانگ ه فرزاد 
 ...ینطوریا خواستیخب... دلم نم یخوشحال نباشم؟! ول شهیم

تکون دادم... فرزاد به گفتن " درکت  نیهم فشــردم و ســرمو به طرف یرو لبامو
 نگفت... یزیچ گهی" اکتفا کرد و د کنمیم

سم... چ یا قهیدق چند  یزیسکوت بود و بعد فرزاد گفت: مامانت راجع به مرا
 بهت نگفت؟!
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هفت روز اصــال با -شیشــ نیا ی: نه... من تودمیمبل باال کشــ یرو پاهامو
 مامانم حرف نزدم...

رزاد با کردم... ف کسیمبل ف یدسته  یو سرمو رو دمیکرد... دراز کش یپوف فراد
 شیچرم قهوه ا فیبعد با ک ی هی" از جاش بلند شــد و چند ثانیگفتن "راســت

 نشست... بودم دهیکه من روش دراز کش یمبل یبرگشت و لبه 
 ...نیبب نویشکمم گذاشت: ا یو رو دیکش رونیرو ب یرنگ یسرمه ا آلبوم

 !ه؟یحوصله گفتم: چ یب
 ...نی: خودت ببنمیتا بش دیکش دستمو

صله آلبومو باز کردم... با د یب س یکارت ها دنیحو ستم و  ،یعرو ش ست ن را
 چه خوشگلن... نایاراده لبخند زدم: ا یب

راست... کا نیهم یاز دوستام گرفتم... تو یکیآلبومو از  نیداد: ا  یتوض فرزاد
 ...نایو ا یچاپ کارت عروس

 ورق زدم و در جواب حرفاش سر تکون دادم... جانیه با
که محو کارت  یو منم در حال دادیم  یداشــت راجع به کارت ها توضــ فرزاد

بهش بفهمونم به  نکهیا یمتفاوت و خوشــگل رو به روم شـــده بودم، برا یها
 ...دادمیتکون م یسر هی دم،یحرفاش گوش م

با ه آلبومو کدومو انتخاب کنم... همه شــون  دونمیگفتم: نم جانیبســتم و 
 قشنگن...

 زد... یلبخند مهربون فرزاد
 شد؟! یگفت: چ میناگهان رییتغ نی... فرزاد متعجب از ادیلبم ماس یرو لبخند
 !؟یدیبهم م یقول هی: دمیکش یقیعم نفس
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 سرشو تکون داد... جیگ فرزاد
دا کسو با جان ص چیاسم ه گهید یدیدو دست، دست بزرگشو گرفتم: قول م با

 !؟ینزن
 !؟یچ یعنی: دیخنگ پرس فرزاد
شدم... چون اگه به تو م گفتیم سای_ پر شق فرزاد   ،یالخ یایپر گفتیمن عا

به  هگید یســایپر هی یپا خوادیجان... فرزاد من دلم نم ســایپر گفتیبه من م
 باز بشه... مونیزندگ

اون جان رو...  ذارمیکه به طرف مقابلم م ی_ خب... من فقط به خاطر احترام
 ...یتو بگ ی... باشه هر چالشیخ یاصال ب
چشــممون  خوادیبهم محبت نکن... دلم نم ادیجمع هم ز یزدم: تو یلبخند

 بزنن...
ورد م هی نیدو تا انگشت اشاره و وسطش فشار داد: ا نیو دماغمو ب دیخند بلند

 من خارجه... یرو شرمنده... از عهده 
 گفتم: فرزاد... معترض

 آغوشش فرو رفتم... یو رغبت تو لی... با مدیکش دستمو
 ...دمی... اما قول نمکنمیخودمو م ی_ باشه... سع

 خوبه... نمیگفتم: هم یناراض
 : دوست دارم...دیالب کرد و گوشمو ب*و*سشکمم به هم ق یجلو دستاشو

 دستشو نوازش کردم: من عاشقتم... یانگشت رو با
*** 
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 رفت... سایپر
 یباهاش آشــت انیپو نکهیمامان... با وجود ا یها هیوجود تمام زجه ها و گر با

 بابا... یها تیکرد... با وجود حما
 رفت... سایپر
ظه  و ما یتا لح هاش حرف نزدم... اونم ت با ـــت... حت یلیآخر   هی ینداش

 هم ازم نکرد... یخشک و خال یعذرخواه
 یها یتفاوت یمامان و ب یها هیبه فرودگاه رفتم و به گر نایاز حرکت مامان ا بعد

 از هزار بار خواستم به طرفشون برم و بازم نتونستم و شترینگاه کردم... ب سایپر
 ...از دور نگاهشون کردم

 رفت... سایپر
 ب*غ*ل فرزاد زار زدم... یمن تا دو ساعت بعد از رفتنش تو و

گوشم خوند تا تونستم با مامان و بابا حرف بزنم... اما هنوزم  یفرزاد تو اونقدر
 ازشون دلخور بودم...

م  هیزیسه هفته انجام شد... مرتب کردن خونه و انتقال جه یمراسم ط یها کار
 اغ و تاالر... همه شون به سرعت نور انجام شد...رزرو ب یو کارا
دکلته که تا کمر تنگ بود و بعد از  هیعروســم رو هم غزاله دوخته بود...  لباس

 به شدت عاشقش شده بودم... ،یسادگ نی... و در عشدیاون کلوش م
ه که از ت یبار... با کســ نیدوم ی... برایو دو ســالگ ســتیســن ب یمن... تو و

 عقد نشستم... یسفره  یقلبم عاشقش بودم... پا
... 

 پدر و مادر و برادرم بـلـــه... ی_ با اجازه 
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زدم و فرزاد  یمنفجر شــد... لبخند غیدســت و ســوت و ج یاز صــدا مجلس
 گفت... یبلند و محکم یعاقد، بله  لِم یدستمو فشار داد و در جواب وک

ا رو به سمتم گرفت... فکر کنم پونصد ت یو فرزاد خودکار دمیکش یقیعم نفس
و  دکریکاغذ حرکت م یاخرش دستم خود به خود رو گهیدادم... د شتریامضا ب

 ...شدیطرح امضا رسم م
 یتپام و رفتن عاقد، نفس راح یاز رو نیبرداشته شدن اون دفتر بزرگ و سنگ با

ها  یها بود که به سمتم روونه شد... بعض کیاز تبر یلیو بالفاصله س دمیکش
له م نیهمچ چا آدم از حلقش  یکه دل و روده  کننیآدمو تو ب*غ*لشــون م

 ...هنگم بهتر یزیهم چ گهید یها یبعض ی... از تف مالرونیب زنهیم
سمتم چرخ شیصندل یرو فرزاد ستش که با حلقه به طرفم مدیبه   ومدی... به د

سف یشدم... حلقه  رهیخ ساده ا دیطال  ست و  یو  ش شت  رو که با دو تا انگ
 یانگشت دست چپم فرو برد و دستمو فشار آروم نیدوم یاشاره گرفته بود، تو

 داد و بعد رهاش کرد...
ــورتم  میلبخند، م*س*تق با ــو دو طرف ص ــتاش ــمهاش زل زدم که دس به چش

 ...دیرو ب*و*س میشونیپ قیگذاشت و نرم و عم
 میعسل گذاشت گهیدهن همد یها و ساعت ها، تواز رد و بدل شدن حلقه  بعد

شدت از ا سمت بدم م نیکه من به  سل جمع  ری... چون زومدیق ناخن بلندم ع
 بهش داده بود... یحالت چسبناک هیشده بود و 

خان بود رو به گردن و دســت و  نیغزاله و فرز ی هیکه هد یســیســرو فرزاد،
 درد گرفت... یگوشام انداخت... که موقع انداختن گوشواره ها، گوشم کل
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 گردن فرزاد انداختم... یرو که مامان به دستم داد تو ینیپالت لیشما
با  هیدادن و بق هیتک پوش طال بهم هد هیهم  دایو آ انیپو  ایانگشــتر  هیهم 

 ودن...سکه، سر و تهش رو هم آورده ب
 داد،ینشــون نم ادیکه شــکمشــو ز یکوتاه بادمجون راهنیپ هیکه  ایســون دنید با

باز شد و همون موقع فرزادو صدا زدن که با  شمین ومدیبود و به طرفم م دهیپوش
 از کنارم بلند شد... ،یکوتاه یعذرخواه

 فرزادو کنارم گرفت و با غرغر گفت: چقدر گرمه... یجا ایسون
سون یسر ده... ش یزیچ هی... ایبه دور و بر گفت: پر یبا نگاه ایتکون دادم و 

 نه... ایبهت بگم  دونمینم یول
 شده؟! یگفتم: چ نگران
 کرد... دیرو تشد مینگران ا،یسون مکث

 برگشته، آره؟! نکنه اصال نرفته؟ هان؟ سایو گفتم: پر دمیگز لبمو
 تو؟! یگیم ینگام کرد: نه خره... چ هیعاقل اندر سف ایسون

شک و سبد گل بزرگ و  شد و  سفر یرنگ یها ومیلیل لیسخت خم  ه رو از کنار 
 ...دیکش رونیرو داخلش ب یعقد برداشت... پاکت روشو برداشت و کارت ی
ستا با وشته سبز ن سیلرزون کارتو باز کردم و متن داخلش رو که با روان نو ید

 شده بود از نظر گذروندم...
 روشن فردا مال تو؛ دی" خورش

 ...هیخاکستر یمن شبا سهم
ــخت یاندازه  به ــو خانوم  ،یکه با من تحمل کرد یها یتموم س ــبخت ش خوش

 کوچولو "
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 ...دمیگز لبمو
... دید نویا دیو گفت: اول ام دیکشــ رونیانگشــتام ب یکارت رو از ال ایســون

 ...شینیمن گفتم بذارم بب یبندازش دور... ول خواستیم
ــمهامو ــدیکه م یحد نیتا آخر چش ــ ش ... مهم دمیباز کردم و دماغمو باال کش

 فرزاد بود... فقط فرزاد... گهیمهم نبود... حاال د گهینبود... د
ــون ــندل زیر زیکارت رو ر ایس ــت ص انداختش... با تعجب نگاش  یکرد و پش

ــمک کردمیم  ینتویهم نم یپر معن یکلمه  کی گهیت: حاال دزد و گف یکه چش
 ...یکن دایتوش پ
 نبودما... قهیخانم من دو دق ای_ سون
ــون ــو خوردم... ب ایس ــد و رو به فرزاد گفت: حاال انگار زنش  ایاز جاش بلند ش

 ور دلش دزد نبردش... نیبش
سون فرزاد ست و  ش شت و گفت: من  ایبا خنده کنارم ن سبد گل بهروزو بردا هم 

 خوشگله.. یلیخودم... خ یبرا برمیم نویا
 تکون دادم و تند گفتم: آره.. آره ببرش مال تو... سرمو

 ...دمیکش یرفت و نفس راحت ایسون
 !زم؟ی_ عز

 تا بناگوش باز شد و سرمو به طرف فرزاد چرخوندم: هوم؟! شمین
 !؟یدفعه چهارم گفت یچ ی_ برا

 گفتم؟! ی_ هان؟! چ
 _ بله؟!
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 !ه؟یگفتم: بله چ خنگ
 ...یچهارم گفت یچرا بله رو دفعه  گمیشمرده گفت: م فرزاد

همون  از رشیم که ز کهیکه با ناخن انگشت کوچ ینیانداختم و ح نییپا سرمو
گفت: خب... آخه... من...  رفتم،یخرده چســبناک بود ور م هیعســل مســخره 

 رو بهت بگم... یقتیحق هیفرزاد بذار 
ضرم صدا حا سم بخورم  شن یق شو  شه دمیقورت دادن آب دهن لب  ی... گو

 به دندون گرفتم: راستش... نموییپا
صدا یمکث ستیکه نم ییکردم و فرزاد با  شش رو پنهون کنه گفت: پ تون  ایرلرز

 شده؟! یچ
ــرمو باال گرفتم و با ن ییهوی ــتمیباز گفتم: فقط م شیس  یچه مزه ا نمیبب خواس

 سوم بله نگم... یداره که دفعه 
سته...  فرزاد شد و دهنش ب شمهاش گرد  کرده  دایپ یبامزه ا ی افهیق هی یعنیچ

 ...زدمیقهقهه م یبلند یبا صدا دم،یکشیبود که اگه خجالت نم
شو برا هوی فرزاد شاره  یگفتن حرف یاخم کرد و دهن که  ردارلمبیف یباز، که با ا

ــ یبرا گفت،یم ــر جام بلن یتند م،یعکس گرفتن با خانواده ها آماده بش د از س
 فرصت نکرد باهام دعوا کنه... گهیشدم و فرزاد د

 ...میاومد رونیو بعدش هم از اتاق عقد ب میخانواده ها عکس گرفت با
شت تابستون م گهید صن دوست  یو درختا شدیدا سبز و... ا سر  باغ هم همه 

ز ا شـدیگل مجلس بودم و نم گهی... منتها من دیدواز اول تا آخر باغ ب یداشـت
 ...ارمیدر ب ایسبک باز نیا
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ا دعو ریاز خ گهیدر آوردم که د یفرزاد مســخره باز یبا چشــم و ابرو برا انقدرم
 کردنم گذشت...

به مهمونامون خوش آمد بگ میرفت بعدشــم  که فکر یزی... بر عکس چمیکه 
ــا کردم،یم ــون کرده بود ییاکثر کس اومده بودن و عزا دار بودن هم  میکه دعوتش

 ...ومدهیکس از خان عمو خوشش نم چیه نکهیاصال براشون مهم نبود... مثل ا
 ینعی... ومدنیبود و غراله هم کنار من و پا به پامون م ستادهیکنار فرزاد ا مامان
ضــا اومده... که انگار از ف کردنینگاه م نیغزاله رو همچ المونیاز فام یبعضــ

ــت که من همچ ــون جا تعجب داش ــگل و جوون نیبراش ــوهر خوش  یمادر ش
 دارم...

... هنوز میعروس و داماد رفت گاهیبه طرف جا ،ییاز ســالم و خوشــامد گو بعد
سته بود ش صدا مینن ستر که م یکه   یره ر*ق*ص دو نف یبرا میریم گفتیارک

ــد ــمین کهیدر حال میعروس و دوماد، دوباره از جامون بلند ش تا بناگوش باز  ش
 بود... ر*ق*ص دوز دارم...

ته ند دق الب عد از چ دورم  گهید قهیفقط اســمش ر*ق*ص دو نفره بود، چون ب
و با هر  دمیچرخیدور خودم م ینجوریهم گهیو د دمیشــلوغ شــد و فرزادو ند

 ...دادمیم یقر هی ومد،یروم م یکس که جلو
ــ انویهم پو دایآ ــتیاز پ گهیکرده بود و د یراض ... اول کندیر*ق*ص دل نم س

شه... م انیپو سیبهش اجازه نداده بود از جاش بلند  صه، بچ دایآ دیتر ه بر*ق*
 ...ــوانــهیش ناقص بشه... د

... 
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با دهن پر گفتم: ک یموز گال زده بود رو خوردم و  شـــام  یکه فرزاد ســر چن
 ...یپس؟! مردم از گشنگ میخوریم

 خت و گفت: گشنته؟!ابروهاشو باال اندا فرزاد
 به طرفم گرفت... گهیحلقه موز د هی و
 غصه سر تکون دادم: اوهوم... بهم نهار ندادن که دور کمرم تنگ نشه... با

 به ساعتش انداخت و گفت: ده فکر کنم... ینگاه فرزاد
 ناله گفتم: مگه االن ساعت چنده؟! با
 ود...به ده ب قهی... ده دقنمیمچشو گرفتم و چرخوندم تا بتونم ساعتشو بب و

 ...شهیده م ارنی... تا شاممون رو بگهیبه دهه د قهی_ اوه... خب االن ده دق
زد و گفت: باشه شکمو... و با مکث اضافه کرد: خودت  یلبخند مهربون فرزاد

 !؟یمگه ساعت ندار
 هشیش یصفحه  یچشمش گرفتم و با ناخن انگشت اشاره م رو یجلو مچمو

 دم: ساعتم خوابه... فرزاد فک کنم ساعتا رو بهمون انداختنا...ضربه ز شیا
ست چ دیخند فرزاد صرف  یزیو خوا شد با دعوت مهمونا به  صادف  بگه که م

 شام...
ــام ــتورا یش ــخره  یکه با دس ــد... انقدر تند  لمیف یمس ــما کوفتم ش بردار رس

قاشــقو انقدر پر کن... حرکتت خوب ریبگ ینجورینخور.. دســتتو ا بود ن... 
 ...میریگیدوباره م

ستمیم گهید سرو خوا شو  د و از ش میکنم که فرزاد متوجه کالفگ سیبزنم دهن
 خواست که برن شامشون رو بخورن... لمبردارایف
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ش با شون نفس راحت ک شق پر از باقال دمیرفت ا دادم دهنم ج یپلو رو تو یو قا
 فرزاد شد... یکه باغعث خنده 

 ساط ر*ق*ص و بزن و بکوب به راه افتاد...از صرف شام، دوباره ب بعد
ــف کیک هیکه  کمونیک دنیاز اونم نوبت بر بعد ــورت دیس ــه طبقه ب یص ود، س

 شد...
کارو  نیبودم به دهن فرزاد گذاشــتم و اونم متقابال هم دهیرو که بر یکیک کهیت

 و دست بلند شد... غیج یکرد و صدا
نداشــتم... اما  کیک یبرا ییاونقدر خودمو با غذا خفه کرده بودم که جا گهید

ستمیوجه نم چیخب به ه شگل و خوش آب و رنگ بگذرم  کیاز اون ک تون خو
 زدم... کیهم به ک یناخنک هیو 
ــکر کرد میهم خورد کیک ــون تش ــورش و به جز  میو باز از همه به خاطر حض

که من  یبه بخش دیمهمونا عزم رفتن کردن و نوبت رس ی هیبق ک،ینزد یالیفام
 به قول فرناز، بوق بوق... ایعاشقش بودم... عروس گردون  یاز بچگ

 برام باز کرد... نویدر ماش فرزاد
 شدم... نیباال گرفتم و سوار ماش دامنو
 جمع تکون داد و سوار شد... یبرا یهم دست فرزاد

 !؟یسته شد: خدیپرس زد،یکه استارت م ینیح
ها هم با ســر و صــدا و  نیماشــ ی هیخنده نچ گفتم و فرزاد حرکت کرد... بق با

 بوق بوق دنبالمون راه افتادن...
... 
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 و سرمو بلند کردم... دمیدر، دست از تا کردن لباس عروسم کش یصدا با
 بود... ستادهیحموم روبه روم ا یو حوله  سیخ یبا موها فرزاد

سرمو عقب بردم... و لباس  یکوتاه جلو یزدم و با سر انگشت، موها یلبخند
 جعبه ش جا دادم و در جعبه رو بستم... یعروسمو تو

شون تا اثر ژل و تافت  نییبه طرفم اومد و با پا فرزاد سته بودم ش موهامو که تازه 
بودمشون، لمس کرد و گفت:  ختهیراستم ر یشونه  یاز روشون پاک بشه و رو

 دوست دارم... شتریب ینجوری... ایودت شدحاال خ
بدوشـــامبرم رو رو ینیتخت بلند شـــدم و ح یرو از پهلو محکم  یکه گره رو
ــتادمیرو به روش ا کردمیم ــبوندم و س ــتامو به س*ی*ن*ه ش چس ... کف دس

 من دوست دارم... ،یکه باش یتو هر جور یگفتم: ول
دست راستش چونم رو  یراستشو دور کمرم انداخت و با انگشت اشاره  دست

 باال داد... لباشو به گردنم چسبوند و چشمهامو بستم...
ــتامو ــو تا رو یرو دس ــت کردم... فرزاد لباش چونه م باال  یس*ی*ن*ه ش مش

 و بعد ازم فاصله گرفت... دیکش
شمهامو صورتم  یتموم اجزا یش رو رو رهیسبز ت یباز کردم... مردمک ها چ

 گرفت و پچ پچ کرد: اجازه هست؟! یگردوند... نفس
و پاهامو  دیب*غ*لش باال کشــ یب*غ*لش رد کردم... منو تو ریاز ز دســتامو

 دور کمرش حلقه کردم...
 یفیفخ یباز اتاق با صـــدا مهیباد زد و در ن م،یرفتیکه به طرف تخت م ینیح

 بسته شد...
 سوم فصل
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شده رو تو یها ینیزم بیس ش ختمیتابه ر یخالل  ست به  یو گو تلفن رو د
 دست کردم...

 که خودش بوده؟! ی_ حاال تو مطمئن
 دهیبا هم د ی! من چند بار؟یمن شــک دار یریتصــو ی_ آره بابا... به حافظه 

شون... د سم نامزد یتو گهیبودم سال شونیمرا شدم... فکر کنم دو   یمطمئن 
 هست که با هم دوستن...

 و رو کردم... ریها رو ز ینیزم بیتلفن رو با شونه م نگه داشتم و س یگوش
شن  کنهیم ی_ خب حاال چه فرق ست بوده با شبخت  ایکه دو نه؟! خدا کنه خو

 بشن...
تابه رها  یقاشقو تو ،یکنواختی غیج ی... با صدادیکش یپشت تلفن هوم نفس

 ... فعال...زنمیکردم و تند گفتم: نفس من بعدا بهت زنگ م
از طرف نفس باشــم، تماســو قطع کردم...  یجواب دنیمنتظر شــن نکهیبدون ا و

 ...دمیدو منیوسط آشپزخونه انداختم و به نش زیم یتلفنو رو
گوهاش سطل ل یکنم... سرش تو هیگر ایبخندم  دونستمینم تشیوضع دنید با
 ...کشدیم غیج کنواختیداشت سرشو آزاد کنه،  یکه سع ینیکرده بود و ح ریگ
د تر بلن غشیج یطرفش رفتم و دستاشو از دو طرف سطل کنار زدم... صدا به

 حسام... بذار نجاتت بدم خب... ریشد و گفتم: ام
ستاش شد و با  د صورت هیشل  سطل  شمها یحرکت  شتم... چ  یآب یرو بردا

 ب*غ*لم انداخت... یحرکت خودشو تو هیخوشگلشو به صورتم دوخت و با 
 شده بود فرو بردم... سیموهاش که از شدت عرق خ یال دستمو
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 به شکمم فشار داد و با بغض گفت: مــامــــــان... سرشو
 بلند شدم: جونم؟! نیزم یکردم و از رو ب*غ*لش

 نشوندمش... زیم یشونه م گذاشت... وارد آشپزخونه شدم و رو یرو سرشو
 رشــویبه داخلش انداختم و بعد ز یخورش رو برداشــتم نگاه یقابلمه  در

 خاموش کردم...
 الهی... پختمیبشقاب ر یسرخ شده رو تو یها ینیزم بیبرداشتم و س یبشقاب

گذاشــتم: بخور  زیم یرو ینیزم بیپر کردم و به همراه بشــقاب ســ یماســت ی
 مامان...

ــام نگاه ریام ــقابو  یبه خوراک مورد عالقه ش انداخت و چنگال تو یحس بش
ــت ــر چنگالو توبرداش ــ ی... س فرو کرد و بعد داخل ظرف  ینیزم بیبرش س

فرزاد از پشت سرم بلند شد:  یکه صدا کردمیماست برد... با لبخند نگاهش م
 رو سرتون؟! نیخونه رو گذاشت یچه خبرتونه صب  جمعه ا

ــو رو ی... حوله دمیطرفش چرخ به ــت یدور گردنش ــندل یپش انداخت و  یص
شم رو ست: چرا ج یصندل یخود ش شیم غین شم بادوم یدیک ! مگه تو ؟یچ

 !؟یدختر
 کرده بود... ریرو جلو داد: سرم گ شیچرب و ماست یلبا رحسامیام

 کرده بود؟! ری_ کجا گ
 آقا شجا ... ی_ خونه 

 ...دیحسام غش غش خند ریچشمهاشو گرد کرد و ام فرزاد
 داده؟! ادتی یحرفا رو ک نی_ نخند بچه... ا

 ...یی_ دا
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سر با پ یچشم نداره  ته،یترب یخودش کم لوس و ب ی... بچه تییبه دا نی_ آفر
 ...نهیادب منو بب

با وجود  یقابلمه  ریو ز دمیطرف گاز چرخ به برنج رو کم کردم: آره واقعا... 
 ...ادیپسرت با ادب بار ب دمیمثل تو، با یپدر

صدا با شدن  سام، پوف ریام غیج یبلند  ست نزن بدمیکردم و نال یح ه : فرزاد د
 هاش... ینیزم بیس

شد: همه ش  یصدا سرم بلند  شت  شتم... مثل  هیغرغر فرزاد از پ دونه بردا
 ...ستین یاز صبحانه هم خبر نکهیا

ــاعت  ــبحانه دار میو ن کی_ س ــبر کن االن نهار آماده م؟یانتظار ص ــهی! ص  ش
 ...گهید

 ...فهیضع زیبر ییچا هی_ خب پس فعال 
 و چشمهامو گرد کردم: بله؟! دمیطرفش چرخ به
حسام  ریام یها ینیزم بیکه باز به بشقاب س ینیبلند شد و ح یصندل یرو از

 ...زمیری! خودم مزم؟یدر اورد با خنده گفت: شما چرا عز غشویناخنک زد و ج
حسام  ریام یها ینیزم بیکه باز به بشقاب س ینیبلند شد و ح یصندل یرو از

 ...زمیری! خودم مزم؟یدر اورد با خنده گفت: شما چرا عز غشویزد و جناخنک 
 زدم و رومو برگردوندم... یپوست ریلبخند ز هی

صله ا یتو ساعت یعنی... دمینهارو چ زیم خورد،یم یکه فرزاد چا یفا ز ا یهر 
 اومده... هی... انگار آخوردیم شوییچا دیبا شدیم داریروز ب
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تاقش برد... د جیحســـامو که گ ریو فرزاد، ام میخورد نهار به ا  هگیخواب بود 
ــحر ب یکله  یوقت ــهیم داریس وابش االن خ دمیبا کنه،یم داریو من بدبختم ب ش
 ...رهیبگ

ستم و رو لپ ست و گفتم:  زیم یتاپمو ب ش شتم... فرزاد کنارم ن روبه روم گذا
 !د؟یخواب
زدم و  هیرو به دست گرفت... به سه کنج مبل تک ونیزیگفت و کنترل تلو یهوم

 دستامو دور زانوهام حلقه کردم...
 _ فرزاد؟!

 یب یشـــده بود، بله  شـــد،یکه پخش م یبالیوال یمحو مســـابقه  کهیحال در
 گفت... یحواس
به پهلوش زدم: وقت پامو جه  با پن هات حرف م یجلو بردم و  گاه  زنمیبا منو ن

 کن...
 گرفت:بگو... ونیزیتلو یصفحه  مکث نگاهشو از با

 حسامه... ری_ سه شنبه تولد ام
 _ خب؟!

 !؟یبکن یخوایم کاری_ خب به جمالت... چ
سرشو به طرف تلو شونه شو باال انداخت و باز   دیاب کاریچرخوند: چ ونیزیها

ــال  ــن م هیبکنم؟! مثل پارس ... نایب میگیبچه مچه ها رو هم م نیا میریگیجش
 باباشون...البته با ننه 

 ...یخنده گفتم: ننه بابا رو خوب اومد با
 !م؟یریشمِع چند بگ دیزد و گفتم: امسال با یلبخند
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سه... با من  یناگهان شمع  شو گرد کرد:  شمها سمتم چرخوند و چ شو به  سر
 ...یکنیبحث هم نم

 !م؟یریبگ دی: دو نبادمیدهنم کش یتو نموییپا لب
 ...ـــــای_ پر

 دو سالو فوت یعنی... شهیحسام امسال سه ساله م ری... امنیآخه بب_ ِا... خب 
 یرنطویا اَفتوی... بعد اونوقت... چرا قکنهی... در واقع دو ســـالو تموم مکنهیم
 !؟یکنیم

بادکنک و ا دیخر شـــهیکرد و کالفه گفت: م یپوف فرزاد و ر زایچ نیشــمع و 
سپر سه بار با من بحث م یب سال  د ... تولد من... تولیکنیبه من؟! لطفا؟! هر 

 بابا... ی... اریخودت... تولد ام
سه بار بحث م ابروهامو ساله که  سه  سال نه... االن  ... میکنیباال انداختم: هر 

 ساِل اول، دو بار بود... تولد من و تولد تو...
 یفرق چیه شتریکمتر و ب یکی... یهوا تکون داد: حاال هر چ یدستشو تو فرزاد

 ...کنهینم
 !گه؟ید رمی_ پس شمع دو بگ

 ...زنمتایم ای_ پر
 !اد؟یچپم خم کردم: اوممم... دلت م یبه طرف شونه  سرمو

پاش انداخت: نه...  یجلو زیم یرو زونویگشــاد شــد و کنترل تلو چشــمهاش
 ...رمیگازت بگ خوادیدلم م شتریب کنمیاالن که فکر م

*** 
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ش یصدا با ش میآالرم گو سر اریه ستمو به طرف پاتخت عیشدم...  دم و بر ید
الفه و م دمیکش رونیدست فرزاد ب ریسرمو از ز یصدا رو خفه کردم... به سخت

 س*ی*ن*ه ش برد... ریزد و دستشو ز یپاهام کنار زدم... فرزاد غلت یرو از رو
 به گوشش چسبوندم و آهسته صداش زدم: فرزاد... لبامو

 د...نشون نداد و باز گفتم: فرزا یالعمل عکس
 !؟یرسونیکرد و گفتم: منو م یهوم

 و خواب آلود گفت: کجا؟! جیگ
 خودم برم؟! ای میرسونی... ممارستانیبازوش گذاشتم: ب یرو دستمو

 چشمشو باز کرد: ساعت چنده؟! هی
 گذشته... قهیدو سه دق شی_ از ش

 !؟یبر یتونی_ خودت م
ــرمو ــفارش ک یبرم دنبال کارا خوامیبعدش م یتکون دادم: آره... ول س و  کیس

 !؟یتا عصر الزم ندار نوی... ماشنایا
 ایزدم... خواب صــبحش رو با دن یگفت و چشــمهاشــو بســت... لبخند یُنچ

 ...کردیعوض نم
 ...زمی... خدافظ عزرمیفشردم: پس من م شیگندم یبه گونه  لبامو
 نداد... دوباره خوابش برده بود... یجواب

 اومدم... نییاز تخت پا یم و به آرومزد یلبخند مجددا
*** 

صب ست یع س یچارت تو دایرفتم... آ یپرستار شنیو کالفه به طرف ا تش رو د
 !؟یشد یباز برزخ هیگذاشت و با خنده گفت: چ شخونیپ یرو
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 ...رمیرو گاز بگ یکی خوادیزده گفتم: اونقدر حالم بده که دلم م حرص
 !؟یبردم و آهسته گفتم: تامپون دار کشیسرمو نزد و

... نه بابا از یرو به خودت گرفت افهیف نیو گفت: پس بگو چته که ا دیخند بلند
 ...ــیکجا با

 شد؟! یقطع کرد و بهت زده نگام کرد... ابروهامو باال انداختم: چ حرفشو
 امروز چندمه؟! ای: پردیگز لبشو

ست ستی_ ب شنبه ب... یو هفتم... نه را شم بود؟! امروز ب ستیپنج ش و  ستیو 
 هشتمه پس...

شتاش ز با شو باال گرفت... با تعجب به  یزیلب چ ریانگ سر شمرد و بعد  رو 
 شده؟! یپر اشکش نگاه کردم: چ یچشمها

 ... بدبخت شدم...ایبغض زمزمه کرد: بدبخت شدم پر با
 میمن بر با ایب گفت: کشوندیکه منو دنبال خودش م نطوریو هم دیدستمو کش و

 داروخونه...
... شمی! من خودم دارم از کمر درد نفله م؟یبریمنو کجا م سایوا دای... آدای_ آ

 ...ــداااایآ
*** 

اصله ف یبهداشت سیاز در سرو یانگشت اشاره مو به دندون گرفتم و کم ناخن
 گرفتم...

از  سیخ یبا چهره ا دای... آدمیبه عقب چرخ عیباز شد و سر یتق یبا صدا در
 اشک رو به روم بود...
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 شد؟! یطاقت گفتم: چ یب
ــف تیک ــدم پر دیس ــجه گفت: بدبخت ش ... ایرنگ رو به طرفم گرفت و با ض

 بدبخت شدم م م م م...
صورت به صورتش  دایشدم... آ رهیصفحه خ یرو یدو تا نوار  شو به  ستا کف د

 فشرد و از ته دل زار زد...
ــو ــتش ــ یگرفتم و از جلو دس ــن دمشیدر کنار کش که با تعجب  یتا خانوم مس

 بشه... یبهداشت سیوارد سرو رد،یبهمون نگاه م
به آ منتظر با تشــر رو  عد  گفتم: چه مرگته  دایشـــدم اون خانوم بره داخل و ب

 کردن داره؟! هیگر نی... ایآبرومونو برد
نداره؟! گر هیگر با تازه  هیگفت:  نداره؟! عســـل  خرده جون گرفته...  هیکردن 

دلم  یرو کجا گهید یبچه  هیازش تازه کم شــده... من  یمشــکالت نگه دار
 بذارم؟!

 !؟یکن کاریچ یخوایکه شده... م هی! کار؟یکردم: خب حاال که چ یپوف
 ...کنمیگرد شده نگام کرد و گفت: سقطش م یچشمها با

 !؟یزده لب زدم: چ بهت
 !؟یبکن یخوایم کاریبلند تر گفتم: چ و

درس  خوامیمن م ایبکنم؟! پر تونمیم کاریگرفت: چ شیشــونیبه پ دســتشــو
سل هم به بدبخت سوندم... من آمادگ نجایخودمو به ا یبخونم... با وجود ع  یر

دو  هنوز کنمینشــده ســقطش کنم... فکر نم ریتا د دیبچه دار شــدنو ندارم... با
 هفته س... مطمئنم... شیماهش هم شده باشه... کمتر از پنج ش
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 خوایموجود زنده رو م هی... اریدر ن یباز وونهید دایگرد کردم : آ چشــمهامو
 !.. به خدا گ*ن*ا*ه داره....؟یبکش

شاهد بود یزار با سل چقدر  یسر حاملگ یگفت: من گ*ن*ا*ه ندارم؟! تو  ع
ش یبدبخت شتم... پر یسخت یچه باردار یدونی... مدمیک  کی ونمتیمن نم ایدا

سم ب گهیسال د سالگ-... تازه بماند که تا دوفتمیهم از در  هم قدرت شیسه 
 رو ندارم... یکار چیانجام ه

 حسامو داشتم... اما درسمم خوندم... ری_ مگه من نبودم؟! منم ام
 !؟ی... داشتیرو نداشت یحاملگ یها یگفت: اما تو بدبخت یبلند یصدا با
اولت بوده که انقدر ســخت بوده...  یجان... اون باردار دایگفتم: آ متیمال با

ودتم خ ینیبیم ی... بعد که بهش فکر کنیگیم یدار یچ یفهمینم یاالن داغ
... ریبگ یباشــه اوم بچه ته... االن مرخصــ ی... هر چشیببر نیاز ب ادیدلت نم

شنادیهم ب انیخونه... زنگ بزن پو رسونمتیمن م  با نین با هم حرف بزنی... ب
 ...گــیهم د یهمفکر

 ...یبگ انیبه پو ی_ حق ندار
 !؟ی_ چ

خدا اگه  ... بهدهیبفهمه... وگرنه اجازه م دینبا انیتکون داد: پو نیبه طرف سرشو
 ...ارمیاسمتم نم گهید یگفت یزیچ انیبفهمم به پو

 ینطقتو هم م ی... ولگمینم یزیچ انیگرفتم و گفتم: باشــه... به پو دســتاشــو
 باش...
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خونه  یل*خ*ته خون گوشـــه  هیکه من خودمو به خاطر  نهی! اه؟ی_ منطق چ
 سقطش کنم... دی... باایپر شهیحروم کنم؟! نم

 یل... وخواستیهم مثل تو بود... پارسا رو نم اینگو... سون ینجوری... ادای_ آ
 ...رهی... جونش واسه پارسا در منیاالن بب

... ردکیبا من فرق م ایسون تیو با حرص گفت: وضع دییهم سا یرو دندوناشو
 بـفــهـم... ــنویا

ــمهامو ــع هی چش ــه... وض ــه... باش ــته کردم: باش با تو فرق  تشیدور باز و بس
 ... اما...کردیم

 دایدکتر پ هی دیاما و اگر نداره... با گهی: ددیکش رونیبا شدت از دستام ب دستاشو
 مسافرت... اون رهیچهارشنبه داره م انی. پو..شناسمیرو م یچند نفر هیکنم... 
 ...تونمیموقع م

 ...ــــــداااای_ آ
با خودش چ ینیتکون داد و ح یســر مه م ریرو ز ییزایکه  ازم  کردیلب زمز

 وونهی... دادیفاصله گرفت... با حرص پشت سرش قدم برداشتم و بلند گفتم: آ
 با توام... َاه... داینشو دختر... آ

*** 
 رو با فشار پام بستم... خچالیآوردم و در  رونیب خچالیتولد رو از  کیک
شتم و رو به آ زیم یرو رو کیک ش یصندل یکه پکر و گرفته رو دایگذا  زیت مپ

ساعدش تک سرشو به  شسته بود و  فظ حداقل ظاهرتو ح دایداده بود گفتم: آ هین
 چش دایکه آ دهیاز من پرســ شــتریصــد بار ب انیچند روزه پو نیا یکن... تو

 شده...
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ش یآه  نیا مگفتیبفهمه... وگرنه بهش م یزیچ خوامیکه نم فیو گفت: ح دیک
 که خودش به آب داده... هیدسته گل ی جهینت میاخالق سگ

رو بردم... ف شینیب یتو قایشدم و شمع سه رو دق رهیخ کیک یپوه رو ریتصو به
 ...شدیلحظه هم قطع نم هیبچه ها  یسر و صدا یصدا

 فکر کن... نیبش گمیمن هنوزم م_ 
آشــنا گفتم اما قبول نکردن...  ی... من به چندتا از دکتراخوادی_ فکر کردن نم

 برم... ترسمیهم م گهید یجا
 !؟یکن کاریچ یخوایتا فشفه دو طرف شمع گذاشتم: خب حاال م دو

به ســرم  دیبا یچه گل نمیفردا بره بب انی... منتظرم تا پودمی_ فعال که قرص خر
 ...رمیبگ
 !؟یدونیداره... نم یاون قرصا چه عوارض یدونینکن... تو م یوونگی... ددای_ آ

 کنم؟! کاریچ ی... ولدونمیزده گفت: آره م حرص
 پس؟! یوارد آشپزخونه شد: کجا موند ایبگم، سون یزیچ نکهیاز ا قبل

نم: روشــن ککنار گاز برداشــتم تا شــمع رو  نتیزدم و فندک رو از کاب یلبخند
 ...امیاالن م

گفت: تو معلوم هست چته؟! برج زهر  دایداد و رو به آ هیتک زیاز پهلو به م ایسون
 مار...

ش یآه دایآ شن کردم و فندکو رو دیک شمعو رو انداختم:  زیم یو جواب نداد... 
 حامله س...
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دهنش گذاشت:  یدستشو رو ،یخفه ا غیبا ج ایچپ چپ نگام کرد و سون دایآ
 ...زمی! مبارکه عز؟یگیراست م یوا
 مبارکه... یلیبا حرص گفت: آره خ دایآ
بچه رو  خوادی... احمق میزدم: چه مبارک یرو برداشــتم و پوزخند کیمن ک و

 بندازه...
تاسف تکون دادم و از آشپزخونه  یبه نشونه  یچشمهاشو گرد کرد و سر ایسون

ــوندم و ک یرو یرفتم... لبخند رونیب ــ یجلو زیم یرو رو کیلبم نش ه مبل س
ــتم... فرزاد ام ــامو رو رینفره گذاش ــوند و ح یحس که براش آهنگ  ینیمبل نش

 نرویب زخونهدمغ از آشــپ یبا چهره ها ایو ســون دایآ م،یخوندیتولدت مبارک م
 اومدن...

. نظر گرفته بود.. ریرو ز دایدرهم آ یهم با چهره  انی... پودمیکش یقیعم نفس
 بگذرونه... ریخدا خودش به خ

سیتکون دادم و در جواب فرزاد که م سرمو ست؟!" لبخند  دیپر ست کجا "حوا
رو  کیک یحســام رفتم... شــمع رو ریکنار ام کیک دنیبر یزدم و برا یمحو

ــتمو رو ــتم... دس ــت کوچولو یبرداش ــامیام یدس که چاقو رو گرفته بود  رحس
 زدم... کیبه ک یگذاشتم و برش

 یارژش نیبچه ها بلند شد و فرزاد ماش غیدست و سوت بزرگترا و ج یصدا باز
 یاز خوشحال یغیج ریگذاشت... ام رحسامیام یرو رو به رو یرنگ یبزرگ و آب

دام که مامان ص کردمیکودکانه ش نگاه م یو از کنارم بلند شد... به شاد دیکش
 زد...
 شد... دهیکش انیو پو دایاز جام بلند شدم و باز نگاهم به طرف آ آروم
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 _ بله مامان؟!
 سـامرحیرو به دسـتم دادو آهسـته گفت: ناقابله... ام ییکادو کیکوچ ی جعبه

 کننیم کیو شــل رنیبزرگا که راه م یآدم آهن نیتولدش از ا یبهم گفته بود برا
. چون ..میشرکت و سفرش بود یکارا ریهم من، هم بابات درگ ی... منتهرمیبگ

 ســتخوایم ریرو که ام یزینشــد چ گهیســفر... د رهیداره م انیبابات فردا با پو
 ...رمیبراش بگ

 زونیبهش آو نیالت Aپالک  هیکه  ییطال ریزنج دنیجعبه رو باز کردم و با د در
ش ده  هنکینبود که... تازه ا ی! حاال عجله ان؟یدیبود گفتم: مامان چرا زحمت ک

 داره... متیق یبرابر اون آدم آهن
ــامیزد و گفت: خب ام یلبخند مامان ــباب باز رحس ــت اس ــتریب یبچه س  ش

رو که بچه م خواسته بود  یزیکه نتونستم چ هیجور هیدوست داره... اصال دلم 
 ...رمیبگ
 ...ارهیب یسوغات یآدم آهن هیبابا براش  نیخنده گفتم: حاال بگ با

 گفتم... یزیچ هیپررو نشو من  گهی_ حاال د
 ...زنهیداره صدات م دیبه بازوم زد: برو ام یو مامان دست دمیخند

 ن،یقراره شــام بد یپس ک گفتیکه با ناله م دیکنار مامان گذشــتم و رو به ام از
دعوت کرده بود که االن انتظار شـــام  یطلبکار گفتم: اصــال مگه تو رو کســ

 !؟یدار
 ی هیبق یخوای! مامان نمر؟ی: امدمیچپ چپ نگام کرد و به عقب چرخ دیام

 !؟یکادوهاتو باز کن
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 یجعبه  انیاومد... پو زیو به طرف م دیپر رونیب نشیاز ماشــ یتینارضـــا با
 جون... ساعت ییدا ایحسام داد: ب ریدر آورد و به دست ام زیم ریرو از ز یبزرگ

 نکردم به جاش برات تفنگ گرفتم... دایبرات پ کسیریتیآم
 !؟یچ یگرد کردم: ساعت چ چشمهامو

نه دور جعبه رو باز ک یتا کاغذ کادو کردیکمک م رحسامیبه ام کهیدرحال انیپو
 هیبا  خوامیم یهر جا رفتم گفتم چ ی... ولهیچ دونمیگفت: واال من خودمم نم

 ...مینگام کردم و بعد گفت ندار شخندین
شد و بر فرزاد سکل کرد تویی! دار؟یگفت: ام دهیاز خنده منفجر  ست یا  شیادفر

 ...ـــولی! اکس؟یریتیدنبال ساعت آم
سامیام سش پ رح رنگ و وارنگش بود که کال فکر کنم  یها هیهد یاونقدر حوا

 د،یکشــ نرویاز جعبه ب انیکه پو یتفنگ بزرگ دنی... با ددیفرزادو نشــن یصــدا
نال یلب ریز یوا ونه رو خ یوارهای! تموم د؟یگرفت هیچ نیا انی: پودمیگفتم و 
 ...کنهیسوراخ سوراخ م زنهیم

ــر هم م یکه اجزا ینیکرد و ح ینچ انیپو  یرو رو زریو نور ل کردیتفنگ رو س
 که سوراخ کنه... ستین یگفت: نه بابا.. اونجور نداختیم وارید

و  ختیاز ر مویکه قرار بود کل خونه زندگ یبه تفنگ یتیکردم و با نارضــا یپوف
 بندازه نگاه کردم... افهیق

ساز باز کردن کادو ها و بعد ه بعد شد چون  کیک میم تق که به برعکس انجام 
 ونیسراغ کادوها، بنا به خواست آقا میبعد بر میبخور کیک دیبه نظر من اول با

شم... نون  شام رو بک شپزخونه رفتم تا  شون بود، به آ شدت گرسن شکمو که به 
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اومد و آهســته  خونهکه مامان به آشــپز دمیچیظرف م یرو تو یباگت مثلث یها
 دعواشون شده؟! انیو پو دای! آا؟یگفت: پر

گاه از کانتر ن ـــت  ها  منیبه نشــ یپش مان... درس  ما نه  نداختم و گفتم:  ا
 نگرانشه... انمیشده... پو یخرده خسته و عصب هی دای... آنهیسنگ

مان ـــت چشــم ما چه چ یپش گه همون درســو تو زاینازک کرد: واه...  ... م
 !ست؟ین یا گهید زیچ ی!.. مطمئن؟یخونینم

 و سرمو باال گرفتم: مامان... ستادیز حرکت اا دستم
 جان؟! ای_ پر

 بدم؟! ریبه همتا ش نجایا شهیقطع کردم... شبنم آروم گفت: م حرفمو
: آره دمیرو عقب کشــ ینهار خور زیپشــت م یکنار مامان گذشــتم و صــندل از

 ...زمیعز
شکر شبنم سالن، رو یت شت به  صله هم  یصندل یکرد و پ ست... و بالفا ش ن
 ریا شت دیشبنم باال کش یکنار یوارد آشپزخونه شد و خودشو از صندل یهست

 خوردن خواهرشو تماشا کنه...
شبنم  خچالیبه طرف  هیآوردن ظرف الو یکردم و برا یپوف شد  رفتم... خوب 

 ...کندیپوست از سرم م دایبعد آ گفتمیرو به مامان م یاومد... وگرنه همه چ
 ینطوریکنه... چون ا کاریچ خوادیم دایکه آ دمیفهمیخدا... کاش اصــال نم یا

گه بال چه م ییا مد،یســر اون ب به گردن منم  کردمیحس م و گ*ن*ا*هش 
 هست...
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مخلفات رو  ی هیو بق یمربع یاســنک ها ،یمرغ ســوخار سید ه،یالو ظرف
 ینهار خور زیم یکانتر گذاشــتم تا فرزاد از اون طرف برشــون داره و رو یرو

 بذاره...
 کنم... شیپارچ خال یآوردم تا تو رونیب خچالینوشابه رو هم از از  یبطر

 !؟یکنیم یدار کاری... چگهید ای... بای: پرشنومیرو م ایبلند سون یصدا
 ...امی... االن منیگفتم: شما شرو  کن بلند

 _ عمه؟!
عسـل که پشـت سـرم  دنی... با ددمیگذاشـتم و به عقب چرخ زیم یرو پارچو

تو شام یریزدم و به طرفش خم شدم: جونم عمه؟! چرا نم یبود، لبخند ستادهیا
 !؟یبخور

شت سته گفت: م انگ شو به دندون گرفت و آه شاره  ... بخوابم نجایمن ا شهیا
 کنم؟! یحسام... باز ریام نیشدم با ماش داریبعد که ب

 ،گفتیکه م ید کلمه اهر چن نیحرف زدنش... ب نجوریا یضعف رفت برا دلم
 ...دادیو بعد حرفشو ادامه م گرفتیم ینفس هی

 ...ریبرو از مامانت اجازه بگ ی... ولشهیفدات شم... معلومه که م ی_ اله
 ...کنهی! آخه با من دعوا م؟یبه مامانم بگ شهیگفت: م تیمظلوم با

 !کنه؟یباهات دعوا م یگرد کردم: برا چ چشمهامو
شونه هاش داد: نم یتاب شبم خودم دونمیبه  سکامو جمع کردم....  ... من عرو

 ...کنهیهمه ش با من و بابام دعوام م یکردم... ول شیرفتم ج ییتنها
 شده بود... وونهید دایکردم و با افسوس سر تکون دادم... آ یپوف

 ...ـــــای_ پر
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 _ اومدم اومدم...
 نرویو هم گرفتم و از آشــپزخونه بنوشــابه رو برداشــتم و دســت عســل ر پارچ

 ...میرفت
*** 

ستیپ شتم و همه رو با هم بلند کردم تا  یرو رو یخور وهیم یها یشد هم گذا
 به آشپزخونه ببرمشون...

 نایراه فرزاد ظرفا رو از دستم گرفت و با سر به پشت سرم اشاره کرد: من ا ونیم
 گرفته... اتاق... خوابشون ی... بچه ها رو ببر توبرمیرو م

 زدم و سر تکون دادم... یلبخند
خوابش برده بود، ب*غ*ل  ونیزیتلو یبزرگ جلو یکوسن ها یرو که رو عسل

ست ام سام رو هم که گ ریکردم و د  یبود گرفتم... واقعا تعجب کردم وقت جیح
 ییدایبمونه و اونم فقط سرشو تکون داد... آ نجایگفتم بذار عسل شب ا دایبه آ
 عسل رو نداشت... یلحظه طاقت دور هیکه 
شو سارافون یحسام خوابوندم... به آهستگ ریتخت ام یو عسلو رو دمیکش یآه

 کنارم انداختم... یباد یصندل یو رو دمیکش رونیاز تنش ب
 ینجوریپام گذاشت که کتفشو گرفتم و بلندش کردم: ا یحسام سرشو رو ریام

 نخواب مامان... اول لباساتو عوض کن...
شلوارت  ،یداد و گفتم: لباساتو عوض نکن لمیتحو یکشدار خواِم ینق نق، نم با

 ...یشیم تیبعد اذ ندازهیکمرت رد م یرو
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شو گرفته بودم تا باز نخوابه،  ینیح و ست ش دمیکم چرخ هیکه د کنار  یوتا از ک
 ...ارمیتختش، لباساشو در ب

ده ارا یکشــو بود، ابروهامو باال انداختم و ب یکه رو یعروســک بزرگ دنید با
 برش داشتم...

 حسام؟! ری_ ام
 عروسک مال توئه؟! نی! ار؟یداد و باز گفتم: ام هیبه بازوم تک سرشو

شمها با سک که  یبازش نگاه مهین یچ شک یدختر بچه، با موها هیبه عرو  یم
 بود انداخت: آره... یدرشت آّب یو چشمها

 !؟یدیخر یک نوی_ ا
 ...می... فشفشه بخرمیرفت یآلود گفت: وقت خواب

 !ن؟یدیخر نویا رونیب نیصب  که با بابات رفته بود یعنی_ 
 ...دی_ اره... بابا خر

صورت یگونه ها یآروم به ست یتپل و  سک رو لمس کردم: تو از بابا خوا  یعرو
 که بخره؟!

شمها صورتم دوخت: نه... خودش خر یچ شو به  گفت فکر ... دیغرق خواب
 کنم که خواهرمه...

 کردم... به زحمت گفتم: خواهرت؟! خی
 _ اوهوم... آوا...

 لب تکرار کردم : آوا... ریز
 !؟یتو خواهر دوست دار رحسام،ی: امدمیباز پرس و
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شدن م ینیح سته  شمهاش رو به ب  نیجواب داد: آره... خواهر من ا رفتیکه چ
 مامان؟! هیشکل
 ...دی... شادونمیپر اشک گفتم: نم یو با چشمها دمیگز لبمو

 نرویحســامو از کشــو ب ریگذاشــتم و تاپ وشــلوار خواب ام نییعروســکو پا و
ش ستهادمیک شدت  یی... با د شو  خیکه به  سر سارو تنش دادم و  کرده بود، لبا

 بالشش گذاشتم... یرو
دوباره  یتخت بلند شــدم... عروســکو ســر جاش برگردوندم و با نگاه یرو از

 اومدم... رونیبهش، برقو خاموش کردم و از اتاق ب
ه ک ییدر اتاق گفت: تا جا یجلو دنمیاومد و با د رونیب ییاز دســتشــو فرزاد

 فردا... یش باشه برا هیرو خلوت کردم... بق ییرایپذ شدیم
 ...میتکون دادم و وارد اتاق خواب شد یسر

شو از دو  کردمیبلوزمو باز م یها دکمه ستا سرم قرار گرفت... د شت  که فرزاد پ
 شکمم به هم رسوند... یطرف کمرم رد کرد و جلو

و فرزاد بهت زده گفت:  دیساعدش چک یچشمم رو یقطره اشک از گوشه  هی
 !ا؟یپر

حرکت، منو به طرف خودش چرخوند:  هیبه دندون گرفتم و فرزاد با  نموییپا لب
 شده؟! ی... چاجانیپر

... ایتکون دادم... شونه هامو تکون داد و گفت: منو نگاه کن پر نیه طرفب سرمو
 شده؟! یچ
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ــتمو ــونه ش کوب مش ــت دار یوگفتم: وقت دمیبه ش ن جرا با م یانقدر بچه دوس
 !؟یموند
 تو؟! یگیم یدار ی_ چ

 !؟یدونیتو نم یعنیگفتم:  هیگر با
 حرف بزن که منم بفهمم... یجور هیخدا...  یمحض رضا ای_ پر

 _ اون عروسک...
 _ کدوم عروسک؟!

ر کنه فک یکه... گفت ی... همونیحسام گرفت ری... امیکه برا ی_ همون عروسک
 خواهرشه ه ه ه...

 _ خب؟!
 گفتم: خب؟! خــــب؟؟!! غیج با

 دیپرسیمدت بود ازم م هیحسام  ری... امشنیم داریجان داد نزن بچه ها ب ای_ پر
چرا من مثل دوســتام خواهر و برادر ندارم... منم اون عروســکو براش گرفتم 

 خواهرته... نیگفتم فکر کن ا
که  تســیمســئله اونقدرا مهم ن نیگفت: ا برد،یکه منو به طرف تخت م ینیح و

 ...یکن هیگر ینطوریتو بخاطرش ا
 ...میلب گفتم: قرار بود سه تا بچه داشته باش ریتخت نشستم و ز یرو
و به طرفم گرفت: خب... مگه حاال قرار  دیکشــ رونیکمد لباس خوابمو ب از
سال دست؟ین سه  سه تا بچه قد و ن گهی! بذار دو  با  ،یاریقد برام م میبگذره، 

 ...رنیچهار تا... بعد از سر و کولمون باالم شنیحسام م ریام
 ...یالیخوش خ یلیزدم و لباسمو از دستش گرفتم: خ یپوزخند
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ست و همزمان با باز کردن دکمه ها یجلو ش و گفت: ت تیبلوزم، با جد یپام ن
شون می.. اونهمه دکتر رفتیدینا ام یلیخ  یاه چهیگفتن... ماه زیچ هی... همه 

 ...شـینم ،یهم که از پله ها افتاد ی... تازه به خاطر اون دفعه افنیرحمت ضع
شون چرت گفتن... هم تو م سه... همه  سه فرزاد... ب هم من... که  ،یدونی_ ب

 ...تونمی... نمتونمینم گهید
 بسه... ای_ پر

لباس  ی قهیو پر اخمش نگاه کردم... بلوزمو از تنم در آورد و  یچهره جد به
سمو تنم کردم... دامنمو  شو پس زدم و خودم لبا ست سرم رد کرد... د خوابمو از 

 تخت یکاناپه انداخت و بعد رو یحرکت رو هیهم در آوردم و فرزاد لباسامو با 
 ...دیخز
 بخواب انقدر چرت و پرت نگو... ای_ ب

مه  حرص ته م متنفرم... از ه گذشــ ما یزده گفتم: از  ته م  یتو یآد گذشــ
سا ... اگه متنفرم کنهیم ینیسنگ میزندگ یش هنوز رو هیمتنفرم... از بهروز که 

پرت  یلعنت یاون پله ها ... اگه من ازاوردیاون بال رو سرم نم ،اون  *و*ض*ی
 ... االن...نییپا شدمینم
ادم... تخت افت یتموم موند و رو مهیشدن دستم توسط فرزاد، حرفم ن دهیکش با

ــو از ز ــتش ــد بار ا ریدس کجا  ... بهیگفت نارویگردنم رد کرد و گفت: تا حاال ص
 !؟یدیرس

... از به جون گذشــته م فتمیپاک کن بردارم... ب هی خوادیبغض گفتم: دلم م با
 رو پاک کنم تـــا... تــــا... میپونزده سالگ
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شتم که  یپاک کنم که فرزاد گفت: تا اون روز خوامیتا کجا رو م کردمیفکر م دا
 شکمم... یتو یاومد ییهوی

 تا همونجا... قایتکون دادم و گفتم: آره... دق سرمو
ــارم دا یو محکم تو دیآروم خند فرزاد که  فیح ید: خوبه... ولب*غ*لش فش

 ...میبخواب ای... حاال بشهینم
 پهلو غلت زدم: فرزاد؟! به

 گردنم کنار زد: جونم؟! یاز رو موهامو
 ... نه؟!یدوست دار شتری_ تو دختر بچه ها رو ب

 !؟یپرسیرو م نای: چرا ادیو پرس دیکش یقیعم نفس
 بدونم... خوامی_ فقط م

 !؟یدوست دارم... که چ شتری_ آره.. دختر بچه ها رو ب
ــته ــتیکه م یگفتم: پس چرا موقع آهس ــامویام میخواس ن ... چرا اومیاریب رحس
 !؟ینگفت یچیموقع ه

ست دارم... اما تو به شمهام زل زد: من دختر بچه ها رو دو ... رخوارگاهیش یچ
هاش چشم دمیچشمهاشو باز کردم و د ی... وقتدمید رویبار ام نیاول یبرا یوقت

 توئه... همون لحظه عاشقش شدم... و مهمتر از اون... هیچقدر شب
صــورتم فوت کرد و گفت:  یکرد و منتظر نگاش کردم... نفســشــو تو یمکث

 ...یدوست دار شتریکه تو پسر بچه هارو ب دونستمیم
سر یتو ستامو دور گردنش انداختم..  هیاز ثان یک شد... د شک  شمهام پر ا چ

 یلیگردنش فرو بردم: خ یگود یمرم فشار داد و سرمو توکف دستشو پشت ک
 ...ی... مرسیکه هست یدوست دارم... مرس
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حرف  نیگفتن ا دیشا دونمیو گفت: م دیچیگوشم پ یتو دنشیخند زیر یصدا
شه... ول ست نبا شته ت  ادی ینطوریبار هم هیهر چند وقت  شهی... میدر گذ

 !؟یفتیب
*** 

شدم  زیخ میگذاشتم و ن زیم یدستمو رو یتو تییسکویزنگ تلفن، ب یصدا با
و از تراس، به داخل خونه  دیپر نییپا شیمثل جت از صــندل رحســـامیکه ام

 ...دیدو
 ...گهینشستم و رو به عسل گفتم: عمه بخور د یصندل یرو دومرتبه
ــو ــون داد که دهنش پر از ک ینطوریباز کرد و ا دهنش  تونهیو فعال نم کهیبهم نش

 ..بخوره. یزیچ
مد.. گوشــ رحســـامیام تلفنو از دســتش گرفتم و گفتم: آرومتر  یبه تراس او

 مامان...
 رو به گوشم چسبوندم: بله؟! یگوش و

 !؟ییکجا ای_ پر
! منم خوبم... واال فکر کنم به ؟یســالم... خوب کیکردم: عل زیر چشــمهامو

 خونه م... ی... پس احتماال من تویتلفن خونه زنگ زد
ــخره باز فرزاد ــو با یهول و کالفه گفت: مس  هی میبر دیرو بذار کنار... آماده ش

 ...ییجا
مدم... او مارستانیناله گفتم: فرزاد تو رو خدا... من حوصله ندارم... تازه از ب با

 کم بخوابم... هی خوامیبعدشم م دمیدارم به بچه ها عصرونه م
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 جان واجبه... ای_ پر
 ...دای... آمارستانیب میبر دیکرد و آهسته گفت: با یمکث

 !؟یگفتم: چ غیج با
 جان داد نزن... ای... پرسی_ ه

انداختم و وارد خونه  کردنیحســام و عســل که با تعجب نگام م ریبه ام ینگاه
 شدم...

 شده؟! یچ دای_ آ
ـــدا ـــت  یبوق یص فت: منم درس له گ با عج مد و فرزاد  از اون طرف خط او

ثل ا انی... پودونمینم فت م نگ زد گ کهیز ـــده بردتش  دایآ ن بد ش حالش 
 ...رسمیم گهید ی قهی... زودتر آماده شو من تا ده دقمارستانیب

باالخره  داینگه پرواز نداشته؟! پس آ انی: پودمیرسوندم و نال میشونیبه پ دستمو
 کارشو کرد؟!

 !شنوم؟ینم یگیم ی_ چ
 کنم؟! کاری... بچه ها رو چیچیگفتم: ه تند

 ...گهید مشونیبا خودمون ببر میمجبور _
 ..تماسو قطع کرد. یو عجله ا یسرسر یخداحافظ هیگفتم و فرزاد با  یا باشه
احمق باالخره کار  یآوردم و به چونه م چســبوندمش... دختره  نییرو پا تلفن

ــو کرد... پو ــده بود... خدا به آ وونهیحتما د انیخودش  انیرحم کنه... پو دایش
 ...ذاشتشیزنده نم

 _ مامان؟!
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سامیو رو به ام دمیعقب چرخ به سرم ا رح شت   میبر ایبود گفتم: ب ستادهیکه پ
 ...رونیب میدنبالمون بر ادیمامان... بابا م میلباس بپوش

 نجایا ایبود، بلند گفتم: عسل... ب رشیش دنیرو به عسل که مشغول سر کش و
 ...رونیب میعمه... اماده شو قراره بر

*** 
ش به و  دیشدم... فرزاد به عقب چرخ ادهیدرو باز کردم و پ ن،یمحض توقف ما

 خب؟! م،یتا ما برگرد دیبمون نجایرو به بچه ها گفت: هم
 !م؟یایاهسته گفت: ما ن ش،یو خجالت ذات ییبا کمرو عسل
ما زود  نیماش یتو دیجون... بمون ییو گفت: نه دا دیبه سرش کش یدست فرزاد

 ... باشه؟!دینکن یطونیحسام ش ریب؟! .... ام... خمیگردیبرم
تب لتش فرو کرد... فرزاد  یتکون داد و سرشو تو یحواس سر یحسام، ب ریام
ــ ادهیپ ــد... در ماش ــاختمون ب نویش ــتانیقفل کرد و با هم به طرف س اه ر مارس

 ...میکن دایرو پ دایاتاق آ میکم پرس و جو تونست هی... با میافتاد
... به قدم هام دمید انویســر فرزاد از آســانســور خارج شــدم و از دور پو پشــت

 ...دیپامون، به عقب چرخ یصدا دنیبا شن انیو پو دمیسرعت بخش
حرکت نگام کرد و بعد با دو به ســمتم هجوم آورد و با داد گفت:  یب هیثان چند
 ...یدونستیتو م

 !... چه خبرته؟یه یکرد: ه سد انویدستاشو به دو طرف باز کرد و راه پو فرزاد
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 یســع کهیســرخ شــده بود و در حال تیکه از شــدت عصــبان یبا صــورت انیپو
که پشــت ســر فرزاد ســنگر گرفته بودم  یدســت فرزادو کنار بزنه و به من کردیم

 ...یلعنت یدونستیحمله کنه، باز داد زد: تو م
 نگم... من... یزیخودش گفت که بهت چ دایبه خدا آ انی_ پو

 ... آرومتر...مارستانهیب نجایا نکهی... چه خبره؟! مثل اسیه _
ستار الغر و قد بلند به سته عذر  یپر که با اخم بهمون تذکر داد نگاه کردم و اه

 کردم... یخواه
به ســمت صــندل انیمن و پو فرزاد کرد وآروم  تیهدا واریکنار د یها یرو 
 چه خبره؟! نجایا دیبه منم بگ شهی: مدیپرس

سته گفتم: آ ریبه ز نگاهمو ستیبارداره... اما م دایپام دوختم و آه رو  بچه خوا
 ببره... نیاز ب

 !؟ی: چدیبهت زده پرس فرزاد
 !؟یگفتن یزیو چ یدونستیچرخوند و باز گفت: تو م انیمن و پو نینگاهشو ب و

ــله  انیو به پو دمیگز لبمو ــندل کی ینگاه کردم... با فاص ــســت و یص  ازم نش
 !ان؟یآهسته گفتم: پو

به حرف در وامد: من فکر  یخفه ا یداد و با صدا هیتک واریاز پشت به د سرشو
به  کردمی... فکر نمیمنو دار یزندگ ی... هوای... دلســوزیتو خواهر کردمیم
 ببره... نیمنو از ب یتا بچه  یکمک کن دایآ

هاش حرف زدم... ســع یلی... من خانیبغض گفتم: پو با قانعش  یبا کردم 
... تمفیم میبچه رو نگه دارم از درس و زندگ نیاگه ا گفتینشد... م یکنم... ول

 حق دا...شت... ییجورا هیالبته 



wWw.Roman4u.iR  678 

 

گفت: حق  یکنترل شـــده ا یبا صـــدا انیخفه شـــدم و پو انیپو زینگاه ت با
شت  شت؟! حق دا شو... بچه مونو... هیدا ببره؟!  نیاز ب موجود زنده رو... بچه 

صر دایآ یتو هم به اندازه  فتهیکه ب یاتفاق ایپر سر بچیتوش مق من  یه ... اگه 
ه من ب دینفر با نیاول... چون ی... اگه ناقص بشــه... تو هم مقصــرادیب ییبال

 ...دی! بـــا؟یفهمی... میگفتیم
از جانب فرزاد،  یتیحما یپر اشـــک، ســرمو باال گرفتم و برا یچشــمها با

 ...انهیتکون داد و آهسته گفت:حق با پو یملتمسانه نگاش کردم... سر
باره منم هســت معذرت  ریانداختم و گفتم: باشــه... تقصــ نییســرمو پا دو

 ...خوامیم
ستار همراهش از اتاق، پو با شک و پر شدن پز ست انیخارج  س از جاش  یبا 

 از بلند شدم... تیکنده شد و منم به تبع
 ...دیرو از دکتر پرس دایبود که حال آ رزادف

 شیعقاب ینیب یرو نکشــویدســتش انداخت و ع یبه چارت تو ینگاه دکتر
ا افتاده بود، ام یزیبه خون ر ماریبه خاطر شــوک وارده، ب نکهیجابجا کرد: با ا

چه رو ب تونهیاز سرش گذشته... اگه استراحت مطلق داشته باشه، م یخطر اصل
ســخت  تیعاللبته هنوز هم خطر ســقط وجود داره... هرگونه فنگه داره... ا

سفر هوا ،یکیزیف سترس،  شار و ا سقط رو به هم تونهیم ،ینیو زم ییف راه خطر 
 داشته باشه...

 تکون داد و ازمون دور شد... یتشکر کرد و دکتر سر فرزاد
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س شو دنبال کردم و با بهت گفتم: خونر ریم شوک؟! مگه ا یزیرفتن ون به خاطر 
 قرصا...

 یدلکه باز به طرف صن انیتموم گذاشتم و متعجب و منتظر به پو مهیمو ن جمله
نشــســت و با پوزخند گفت:  یصــندل ینگاه کردم... رو رفتیســبز م یها

ستفاده کنه... پ ست از اون آ*ش*غ*ا*ال ا سفانه نتون شونیمتا  دایکردم و با آ دا
ــد... اونم بعد از  ــوک..  دادیداد و ب یکلبحثم ش  دمی... باههاز حال رفت... ش

 شوک بشه...
 !ش؟ینیبب یخوایگذشت... نم ریکردم و گفتم: حاال که بخ یپوف
 : عسل کجاست؟!دیتوجه به سوالم، از فرزاد پرس یب انیپو

 باال... ارمشونیکه ب شدی... نمنیماش یموندن تو ری_ با ام
 ...نهیاز فرزاد گرفت تا بره عسل رو بب نویماش چیتکون داد و سو یسر انیپو

 !نه؟یرو بب دایآ خواستیواقعا نم یعنیزده نگاش کردم...  بهت
: دیبه ســمت من چرخ یگرفت و عصــب انیحرکت پو رینگاهشــو ار مســ فرزاد

به تو چ خه من  به تو یآ هان؟! من  و ت یچ یبگم؟! برا یفکر چ یب ِی بگم...
 !؟یکنیدخالت م ستیکه بهت مربوط ن یکار

از صورت فرزاد دوختم: من ناخواسته وارد ماجرا  ریغ یینگاهمو به جا معذب،
 شدم...

ـا ای_ خواسته  ـ ـ خوب  انی... باز پویگفتیم انویجر انیبه پو دیناخواسته... ب
 دمیُبر یرو م دایمن ســر آ شــد،یعوض م دایتو و آ یطاقت آورد... که اگه جا

 س*ی*ن*ه ش... یرو ذاشتمیم
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نهید یحرص گفتم: از تو با کار وو  یزیکه چ دنی.... ســر برادیبرم یهر 
 ...ستین
 شدم و درو پشت سرم بستم... دایوارد اتاق آ و
 ...ـــایبا بغض گفت: پر دنمینگاهشو از پنجره گرفت... با د دایآ

 م...... چقدر بهت گفتدایتکون دادم و به طرفش رفتم: چقدر گفتم نکن آ یسر
 ...ـــایبا بغض گفت: پر دنمینگاهشو از پنجره گرفت... با د دایآ

 م...... چقدر بهت گفتدایتکون دادم و به طرفش رفتم: چقدر گفتم نکن آ یسر
ش دماغشو ستمیو با هق هق گفت: به خدا من نم دیباال ک شخوا ده ش مونی... پ

ستمیبودم... م ستیکه م یموقع انیبچه رو نگه دارم... پو خوا شوچم خوا  دون
 یوقت خواستمیبدم... وگرنه من م  یکرد... نذاشت توض دایببنده قرص ها رو پ

 م م... مبگـــــم  خواستمیبهش بگم... به خدا م گردهیاز سفر برم
بردن بچه هم  نیفکر از ب ی: حتدمیو خودمو از تخت باال کشــ دمیکشــ یآه

حق  انی... پویکردیفکر م یزیچ نیبه همچ دینبا ی... تو حتدایاشــتباه بود آ
 افتاد... یاتفاقا نم نیا دیشا ی... اونطورگفتمیداره... کاش بهش م

ر من... انگا یمن بچه  یبچه  گهیفقط م انی... پوکنهیمنو درک نم چکسی_ ه
سخت ش ینه انگار که نه ماه  سال اول دنشیو درد ک سه   که یمال منه... تازه دو 

 به کنار... رهیذره جون بگ هیتا خودش  رهیگیجون منو م
عا نم ســرمو بگم... هر دوتون حق  یچ دونمیتکون دادم و گفتم: من واق

رت فکر ســقط هم به ســ یحت دیتو نبا گمی... بازم مشــتریب انیپو ی... ولنیدار
 ...زدیم
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 کرد و گفت: حاال کجاست شازده؟! ی... مکثیو طوالن قی... عمدیاه کش دایآ
 ...نیماش یموندن تو رحسامیام... با نهیعسلو بب نیی_ رفته پا

 !نه؟یمنو بب ومدین یعنیگرد کرد:  چشمهاشو
 ازت داره... یدل خوش یلی_ نه که خ

ــخت به ــ زیخ مین یس ــد: اون دل خوش ازش طلبکار  دیاز من نداره؟! من با یش
به خاطر داد و فر به ا انیپو یادایباشــم...  که من االن  نه  حال و روز  نیخا

 !شه؟یمن دست بلند کنه... باورت م یرو واستخیافتادم... تازه م
رو به  کنهیبشه نگاه نم وونهیکه د انی... پوشهیگفتم: معلومه که باورم م خونسرد
... که البته اگه بزنه تو رو شـــل کنه که کنهیشـــل و پلش م زنهی.. مهیروش ک

 با من دعوا کرد... ی... به خاطر تو فرزاد کلشووریحقته... ب
 یمونیو اظهار پشــ زدیداشــت زار م شیپ ی قهیدق هیانگار نه انگار که تا  دایآ
 یزیچ هیباهات دعوا کنه... حاال من داغ بودم  دمیگفت: با ییبا پررو کرد،یم

 ...یگفتیم انیبه پو دیکردم... تو با یگفتم... نفهم
 ...دایآ یهست یگرد کردم: عجب آدم  *و*ض*ی ا چشمهامو

شو سقف گفت: خ رهیبالش انداخت و خ یرو سر  یخب توام... به جا لهیبه 
شه  تیپرت و پرتا برو به اون داداش روان نیا شه گم شو چس نکنه پا بگو خود
ست شمیپ ادیب شده... حاال اگه خوا معذرت  ادیآ یبگ یتونیم یدلم براش تنگ 

شو برو  یخواه شو... پا  اریب ریهم بگ وهیچهار تا کمپوت و آبم هیهم کرده... پا
 ادتیخشــکه خشــکه پا شــدن اومدن ع ینجوری... همکنمیدارم ضــعف م

 ...هیزی... خجالتم خوب چماریب
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با حرص گفتم: آره... م یپوف ... یشــب تیتقو رمیبگ وهیبرات آبم رمیکردم و 
ا چر انیکه پو یبه مامان جواب پش بد دیبا یکل ،یکه در اومد نجایچون از ا

 سفرشو کنسل کرده و با بابا نرفته...
 سفرشو کنسل کرده... من به مامانت جواب پس بدم؟! انی_ پو

کنسل  سفرشو انیکه پو ی: تو باعث شددمیپر نییزدم و از تخت پا یشخندین
 کنه...

 ابروهامو براش باال انداختم... و
*** 

دختر  هیآورد...  ایو به دنبچه شـ داینسـبتا گرم اسـفند ماه، آ یاز روزا یکی یتو
 ...یمشک تینها یب یسبزه و تپل، با چشمها و موها

 ریشــ دایب*غ*ل آ یکه تو یکریحســام و عســل با تعجب به نوزاد غول پ ریام
 چاقش رو لمس یبا انگشــت بازو کبار،ی هیو هر چند ثان کردنینگاه م خوردیم
 مطمئن بشن... تشیتا از موجود کردنیم

به حرف  یا گهید یزود تر از هر بچه  دا،یو آ انیپو یها یبه خاطر وراج غزل
ست رو یلیاومد و خ ستقبال ستهیدو تا پاش با یزود تون طرف  از یو از چنان ا

سامیام شد که همه  رح سل رو به رو  شت به دهن موند یو ع  ی... تومیما انگ
سالگ ش غیج یکه برا یا یقو یغزل به خاطر حنجره  ،یدو  شت، هر  دنیک دا

به  م،یدادیم  یما ترج یآورد و همه  یبه دســـت م کردیرو که اراده م یزیچ
خواسته ها شو برآورده  عتریگوش خراشش، هر چه سر یها غیج دنیشن یجا
 ...میکن
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 یعالقه ا کرد،یشگفت زده م یزیاز هر چ شتریمدت منو ب نیا یکه تو یزیچ
ــون م ریبود که ام ــتن نش ــام به خوندن و نوش ــت و پا  دادیحس و با حروف دس

ته گرف ادی یآموزشـ یو جعبه ها ونیزیتلو یکه به لطف برنامه ها یشـکسـته ا
 رو بخونه... یزیهر چ کردیم یبود، سع

ــرو   ینجوریا و ــال زودتر از زمان معمول و مقرر ش ــتان رو دو س بود که دبس
 کرد...

ــامیام یچ هر ــل ه یریادگی یبرا رحس ــت، برعکس عس ــوق داش  چیذوق و ش
ا درس و بود ت یو دنبال عروسک باز شتریو ب دادینشون نم یریادگیبه  یعالقه ا

 خوندن و نوشتن...
سالگ دایآ و صه م یاز پنج  سل غ به قول خودش تنبل و  یبچه  نیکه ا خوردیع

 بفرسته مدرسه... دیبا یخنگ رو چطور
 یسبکسر... اما باز هم دست از رفتیو ما سنمون باال م شدنیها بزرگ م بچه

ش شتیهامون برنم طنتیها و  ستمو انیفرزاد و پو یکه گاه ی... طورمیدا ن از د
رو در اســر  وقت طالق  دایکه من و آ کردنیو با هم تفاوق م ومدنیبه تنگ م

 بدن...
سع میومدیچند روز به خودمون م یهم برا ما سنگ میکردیم یو   نیخانومانه و 

 از نو... ینو و روز... اما باز هم روز از میتر رفتار کن
 شد... یسپر میکردیکه فکرشو م یزیزمان زودتر از اون چ و

*** 
ست نمیشویپ یکه رو یسرد عرق سته بود رو با آ ش گفت:  دایپاک کردم و آ نمین

 روزا چته؟! نیمعلوم هست ا ایپر
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ــر ــله دونمیتکون دادم و گفتم: خودمم نم یس ــال حال و حوص  چیه ی... اص
امتحان  نی... اپرمیشــبا تپش قلب دارم.. همه ش از خواب م رو ندارم... یکار

 ... همه ش از استرس اونه...شمیبگذره خوب م یتخصص لعنت
باز نیزم یب*غ*لش، رو یغزلو از تو دایآ فت: برو  ـــت و گ کن  یگذاش

 مامان...
و کج و معوجش  یگزاکیبدو بدو ازمون دور شــد... با لبخند به راه رفتن ز غل

صدا سامیام ینگاه کردم... االنا بود که  سل درب رح ساله  ی... بچه ادیو ع دو 
 پدر همه رو در آورده...

نگاهمو از از بچه ها گرفتم... به طرفم خم شــد و با تاســف  دا،یآ یصــدا با
 نیشیمن ای نیشیقبول م ایامتحانه...  هیکه حاال  یکنیم حتیگفت: همه رو نص

 یدید نهیآ یحال و روزته... خودتو تو نیا رســـهیبه خودت که م ... بعدگهید
 !ا؟یپر

ندازه  دایکردم و کالفه گفتم: آ یپوف به ا نق  یکاف یول کن تو رو خدا... فرزاد 
 دست بردار... گهی... تو دکنهینق م

شو شت ابروها زد: حق داره به خدا... من دو روز  هیمبل تک یباال انداخت و به پ
تناش... گرف رادیبا ا ارهیپدرمو درم کنهیتحمل نم انیباشم، روز سوم پو ینطوریا

 امتحان مسخره... هی! به خاطر ؟یهست ینطوریاونوقت تو چند وقته ا
 هی تونهیمنه... فرزاد هم م ی ندهیآ یامتحان همه  نیا دای_ امتحان مســخره؟! آ

 مدت تحمل کنه...
 بخور... تویی... چاینداخت: خود دانسرشو تکون داد و شونه هاشو باال ا دایآ
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بلند  لیتق تق وسا یزود صدا یلیاز جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت و خ و
 شد...
ــتم و بلند گفتم: آ میچا فنجون ــت نک دایرو برداش  ادیها... فرزاد م ینهار درس

 خونه... میریدنبالمون م
 راه انداخته... میریم میریاز آشپزخونه داد زد: زر نزن بابا... م دایآ

 ابروهامو باال ناداختم: بفرما... حالل زاده اومد... فون،یزنگ آ یصدا با
 ...ایپر یشعوریب یلیاومد؟! خ یجد یاومد: جد رونیبا دو از آشپزخونه ب دایآ

شدم: من که از همون اول گفتمفقط  یباال انداختم و از رو یا شونه مبل بلند 
 ...نممویسر بزنم، ظهر نم هیاومدم 

ــم غره ا دایآ اقعا ! َاه و؟یچ یعنیباال فرزاد....  ایرفت: ب فونیبه طرف آ یبا چش
 که...
 ... تحفه...نییبرو پا ایو گفت: ب دیرو محکم کوب یگوش

شتن مانتوم به اتاق م یکه برا ینیح سامیگفتم: ام رفتمیبردا ش رح شو پا و آماده 
 مامان...
 اومدم... رونیو از اتاق ب دمیپوش مانتومو

 !م؟یبمون گهیکم د هیجلو اومد و آروم گفت:  رحسامیام
 ...ارمتیفردا دوباره م می... االن برگهید می_ از صب  اومد

سا با سرت به و سرشو به طرفم چرخوند:  ینگاه شیباز لیح  هیانداخت و باز 
 ...گهیکم د

 بمونه... ریگفت: خب حداقل بذار ام دایکردم و آ یپوف



wWw.Roman4u.iR  686 

 

ــک نگاش کردم و آ دو ! ؟یکن کاریخونه چ شیببر یخوایگفت: االن م دایبه ش
 ...خونه رو نگاه کنه واریدر و د دیطفلک با نیا ن،یخوابیم نیریگیشما دو تا م

شو رو و ست سامیام یشونه  ید سباب باز رح شت و به طرف ا  که ییها یگذا
 برو...... زمیکن عز یشده بود هلش داد: برو باز ختهیر نیکف زم

 منتظر نگام کرد: بمونم مامان؟! رحسامیام
 دنبالتا... امیسر تکون دادم: برو... عصر م ناچارا

س و شو ب*و* صورت شدم  شحال ریو ام دمیخم  سام با خو سل  یح به طرف ع
 رفت...

شدن دوباره  با  یبا غر غر گفت: اوووه... چه عجله ا دایزنگ، آ یصدا یبلند 
 داره... انگار چه خبره...

 زدم... رونیاز خونه ب یخداحافظ هیزدم و با  یلبخند
شدم و برا یاتاقک فلز وارد شور  سان شون تک دایآ یآ  هیکه از پهلو به در واحد

 تکون دادم و در آسانشور بسته شد... یزده بود، دست
*** 

و جواب  باال انداخت یینشــســتم و ســالم کردم... فرزاد ابرو نیماشــ یتو
 حسام پس؟! ریسالممو داد: کو ام

 : موند همونجا...دمیبستم و به طرفش چرخ کمربندمو
شق با شاره ش، کنار  شت ا ش قهیناخن انگ  یعنیگفت:  طنتیشو خاروند و با 

 االن فقط خودمم و خودت؟!
 کردم: منظور؟! زیر چشمهامو
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 !ت؟سیاومد: واض  ن رونیب*غ*ل، از پارک ب ی نهیبه آ یزد و با نگاه استارت
بازوش کوب یکم جون مشــتمو فاده کن  یلی: خدمیبه  منحرف و ســو  اســت

 ...یهست
شه  فرزاد شم ن یاز گو ستفاده کن؟! م ینگاه میچ سو  ا  یدونیبهم انداخت: 

 !؟یخوش به ما نشون نداد یرو هیچند وقته 
 نهار توپ بهت بدم هیجا  هی میاز داخل گاز گرفتم و فرزاد گفت: اول بر لپمو

 باهات کار دارم... یخونه... امروز حساب میریبعدم م ،یبش تیتقو یحساب
*** 

شد با ش هی... چند ثاندمیاز خواب پر یدیتپش قلب  ان تا زمان و مک دیطول ک
 بدم... صیرو تشخ

شکمم منفجر شد و به گلوم هجوم آورد... شتابزده از تخت  یاز گرما تو یموج
 نییرو به پا هریدستگ نکهی... اما قبل از ادمیدو ییو به طرف دستشو دمیپر نییپا

ــرگ ــدت س ــو یجلو جه،یهل بدم، از ش ــتش زانوهام افتادم و به  یرو ییدر دس
 شدت باال آوردم...

ستمو شت ب د شو یجون یباال آوردم و م ست جون  ی... حتدمیکوب ییبه به در د
 رو بکشم تا در باز بشه... رهینداشتم دستگ

 !ا؟یر_ پ
 یحال ســرمو به طرف تخت چرخوندم... فرزاد با عجله، مالفه رو از رو یب

 ...دیپر نییپاهاش کنار زد و از تخت پا
 شده؟! یچ ای_ پر

 کمرم حرکت داد... یرو یدستشو دوران و
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و موهامو  دیبسه باال گرفتم... دست از ماساژ کمرم کش یدستمو به نشونه  کف
 تو؟! یشد یکنار زد: چ میشونیگردن و پ یاز رو

تازه اون موقع بود که متوجه  مویشــونیلباســم عرق پ نیآســت با پاک کردم و 
 که به بار آورده بودم شدم... یافتضاح

شو یجلو یپادر یبلوز خوابم، بعالوه  نییشلوار و پا یرو ست ه گند ب ییدر د
 ...ی: واادمیشده بود... با بغض نال دهیکش

... زمیعز ســـتین یزینداخت و از جا بلندم کرد: چدســـت دور بازوم ا فرزاد
 ...ستین یزیچ
به  و  یرو یتخت نشــوندم... دســتمال از جعبه  یبه طرفم تخت بردم و ل

ه ظهره ک یو دور دهنمو پاک کرد: احتماال به خاطر غذا دیکشــ رونیب یپاتخت
 ...ختهیمعده ت به هم ر

 ...دیگفتم: شا فیتکون دادم و ضع سرمو
 ت...رف رونی، از اتاق ب گردمیداد و با گفتن : االن برم یشونه مو فشار فرزاد

ســرم گذاشــتم و چشــمهامو  ریو بازومو ز دمیتخت دراز کشــ یضــعف لبه  با
 بستم...

 در دوباره چشمهامو باز کردم... یبعد، با صدا ی هیثان چند
حال هم زدن محتو یوانیبا ل فرزاد، مد  اتشیکه در  به طرفم او بات بود  : ن

 ...کنهیداغه... حالتو بهتر م
المو نبات ح ی... بونمیشدم و فرزاد کمکم کرد تا کامل بش زیمخیآرنجم ن یرو

 جا آورد...
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 هی... گذاشــته بودم یپاتخت یرو رو یخال وانی... لکردینگام م یبا تگران فرزاد
 ...کردیمثل خوره داشت مغزمو سوراخ م یفکر

 !؟یریدوش بگ یخوای: مدیآروم پرس فرزاد
: از من باشه، به طرف کمد رفت یمنتظر جواب نکهیتر کردم و فرزاد بدون ا لبمو

 ...کنمیلباساتو برات حاضر م
 گفتم: فرزاد؟! یآروم یصدا با
 !؟یخوایم یزی: جان؟! چدیشرت به دست، به طرفم چرخ یت

به من  وخودش یبلند یهم قفل کردم... فرزاد با قدما یاسترس انگشتامو تو با
 !ا؟یشده پر یزیرسوند: چ

 رو گرفتم: فرزااد؟! شرتشیت نیراستمو به بازوش رسوندم و آست دست
 شده؟! ی... چی_ جانم؟! تو که منو کشت

ست چپ، چنگ با شکمم زدم... لبمو گز ید شمها رهیو خ دمیبه   فرزاد یبه چ
 زمزمه کردم... زد،یدو دو م یکه از نگران

 شده... ییخبرا هی_ فکر کنم 
*** 

هام، به  هیرو، به وســعت حجم ر یبهار یتازه  یو هوا دمیکشــ یقیعم نفس
 ...دمیس*ی*ن*ه کش

سا ییجابجا یصدا صداشدیلحظه هم قطع نم هی لیو  یشاد یها ادیفر ی... 
 بشنوم... تونستمیبچه ها رو م

نداشت... و دو تا ساختمون  ییکه انگار انتها یاطیزدم... ح اطیح یتو یچرخ
 خودش جا داده. بود... یرو با فاصله از هم تو دیسف



wWw.Roman4u.iR  690 

 

که شــامه م رو نوازش  یشــونه م قرار گرفت... با اســتشــمام عطر یرو یدســت
 ...دمیلبخند زدم و به عقب چرخ کرد،یم

بود:  ادهستیپشت سرم ا زد،یبرق م یکه از خوشحال ییبا لبخند و چشمها فرزاد
 !شون؟ینیبب یخوایشد... م دهیچ لیوسا

هر دومون رو از  ،یا هیبه گر ختهیآم غیج یزده ســر تکون دادم و صــدا جانیه
 چا پروند... با وحشت صدا زدم : آوا...

 ی... از رودیحســام به طرفش دو ریبه طرفش بردارم، ام یقدم نکه،یقبل از ا و
 به صورت یدست ندارش،یدامن چ یبلندش کرد بعد از تکوندن خاک رو نیزم
 یب عیکه مط یرحسامی... با تمام وجود، لبخند زدم به امدیاز اشکش کش سیخ

 خواهرش بود... یچون و چرا
 دادم و هیفرزاد تک یبه س*ی*ن*ه  یدور کمرم حلقه شــد... با آســودگ یدســت

شــکمم به هم قفل شــده گذاشــتم : آراد  یدســتاش که جلو یدســتامو رو
 کجاست؟!

ــب  خ ریزبه  خوردیداغش م نفس ــده  یلیگوش و کنار گردنم: از ص ــته ش خس
 بود... باال خوابه...

 بستم و وزمزمه کردم : خوبه... چشمهامو
 !د؟یداشت ییدو قلو زا یخانواده تون سابقه  ی_ تو »

صدا دِن یشن جاِن یکرده بود... ه خی جانیاز فرط ه تنم گرومب گرومِب  یاون 
 ...یدوست داشتن
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باال یو فقط تونســتم در جواب خانم دکتر دمیگز لبمو دون ب نکیع یکه از 
 سر تکون بدم... کرد،یمنتظر نگام م مشیفر
 «داد خواهر و برادرم هم دو قلو هستن...  یفرزاد بود که توض و

 !؟ییعروسک... کجا ی_ ه
 ...نجایفرزادو از دور کمرم باز کردم: هم یزدم و دستا لبخند

 نداخت...ابروشو باال ا یتا هی
 !ـــه؟یبراش گرد کردم: چ چشمهامو

 ...یچی_ ه
 ن،یبا زم نیماش یها ریباز شدن در و برخورد تا یرفتم و با صدا یغره ا چشم

 ...دمیبه عقب چرخ
گذاشــته بودن و حرکتشــو دنبال  نیزم یرو که رو یو آوا الک پشــت رحســامیام
 ی... صــدادنیدو انیپو نیچمن ها رها کردن و به طرف ماشــ یرو کردن،یم
 رو برداشته بود... اطیگفتنشون، ح ییدا ییدا
ش یبلند یقدمها با ش نیبه طرف ما سل و غزل همزمان از ما  نییپا نیرفتم، ع
 ...دنیپر

 تموم شد؟! لیوسا دنیشد: سالم... کار چ ادهیپ نیاز ماش دایآ
شم یتو دیخر یها سهیک دایتکون دادم و آ سر شو باال گرفت: پس تا  ست  هی اد

ستراحت ... کنمینهار درست م یبرا یزیچ هیمن  د،یو لباس عوض کن نیبکن یا
 اونور... نیاینهار ب

شحال ایحرفش انگار دن نیا با رف به ط دایقبول کردم و آ یرو بهم دادن... با خو
 ساختمون خودشون رفت... ما ساختمون دست چپ، اونا دست راست...
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 و فرزاد ساخته شده... انیپو ی هیبابا و با سرما شنهادیکه به پ ییها خونه
 اطیح یتو ی... بچه ها حاضر نشدن دست از بازمیفرزاد وارد ساختمون شد با

 بکشن...
 رفتم... خچالیمانتوم رو باز کردم و به طرف  یها دگمه
 ! بندازمش دور؟!ه؟یچ نیا ای_ پر
ــت خچالی یآب رو تو یبطر ــمیخ یچونه  ریز یبرگردوندم و دس ــ س  :دمیکش

 !؟یچ
 کانتر اشاره کرد... یرو یبه جعبه  فرزاد

 گرفتم سمت جعبه: نـــــه... زیبستم و خ خچالویهول در  با
 گرفتم سمت جعبه: نـــــه... زیبستم و خ خچالویهول در  با

 به عقب برداشت: خب بابا... یقدم فرزاد
. دوم باال رفتم.. یبه طبقه  یشــکل منته رهیدا مین یکردم و از پله ها یشــیچ

 توئه... نیمن ا یزندگ یبندازه دور... همه  خودیمنو م زیعز یجعبه 
گذاشتم و وارد  نیزم یدر رو یدر اتاق آراد مکث کردم... جعبه رو جلو یجلو

شدم... قدم شتم و با د یاتاق  صوم و غرق  یچهره  دنیبه طرف تخت بردا مع
 خواب آراد لبخند زدم...

 ...نی_ آ آ آ... آر »
 ...ادیخوشم نم نیانداختم: نه... از آر مینیبه ب ینیچ

 کرد... یپوف فرزاد
 _ آوا...



 693 گذشته ام مپرسدرباره 

سامیخنده به ام با سم آبج رح سم دختره مامانم... قراره ا  تینگاه کردم: آوا که ا
 ...میهم اسم انتخاب کن تیداداش یبرا دیباشه... با

 لباشو جمع کرد... رحسامیام
 باز گفت: آرش.. دفرزا

 _ نوچ...
به؟! به ام میذاریبابا... اصــال م ی_ ا و  ری.. امخورهیحســـامم م ریاکبر... خو

 اکبر...
 ...تیترب ی: خودتو مسخره کن... بدمیدستم به سرش کوب یخودکار تو با

 _ آراد...
 و زمزمه کردم: آراد؟! رحسامیام یزده  جانیه یدادم به چهره  نگاهمو

ــونه ا به ــرمو به طرف ام یفرزاد نگاه کردم... ش ــام  ریباالانداخت و باز س حس
 چرخوندم: آراد... آراد... خوبه...

ستمو رو یلبخند و شتم و زمزمه کردم: آوا... و  یزدم... د شکم برآمده م گذا
 «آراد... 

شاره به گونه  یخواب تکون یتو آراد شت ا شت انگ ته گل انداخ یخورد... با پ
ش ش نییرو که احتماال فرزاد روش انداخته بود، پا ییو پتو دمیش ک ... دمیتر ک

 ...کردیبچه م عرق م
ــو ــونیاز پ یبه آروم موهاش ــه ماه د شیش ــه  گه،یکنار زدم... کمتر از س تولد س

براشــون  دیجد یخونه  یتو یجشــن حســاب هی دیبچه ها بود و با یســالگ
 ...گرفتمیم
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دوباره به صورت غرق خوابش،  یو با نگاه دمیب*و*س شویشونیشدم... پ خم
 اتاقو ترک کردم...

شدم... با د یرو از جلو ییمقوا ی جعبه شتم و وارد اتاق خوابمون   ندیدر بردا
ــا ــکم رو رون،یب یفرزاد که با همون لباس  بود، ابروهامو دهیتخت خواب یبه ش

 نی. بب..زمـــــیلبم نشست... عز یرو یقیباال انداختم و بالفاصله لبخند عم
 چقدر خسته بوده که انقدر زود خوابش برده...

شالمو رو مانتو شه  یکاناپه  یو  شتن جعبه  یگو  یاتاق انداختم و بعد از گذا
 نشستم... زیم یگرد جلو یصندل یتوالت، رو زیم یدستم رو یتو
به رو برداشــتم... برگه  اطیاحت با ما یدر جع ها ،یباردار شیآز  یبرگه 

 یچولوروشن که موقع تولد به مچ کو یآب یکیو دو تا دستبند پالست یسونوگراف
شده بود رو کنار زدم و دفتر خاطراتم رو ب سته  ش رونیاوا و آراد ب  یست... ددمیک

و  دفتر، امروز نیا ی هو بازش کردم... پروند دمیکشــ شیقهوه ا یبه جلد کتاب
 ...شدیساعت بسته م نیهم یتو

 کاغذ ی... کف دســتمو رودمیآخر رســ یبه صــفحه  دفترو بر زدم و یها برگه
ترو دف یسطر ها نیسبز رو به دست گرفتم و آخر سی... روان نودمیکش یکاه

 پر کردم...
 بار عشقو تجربه کردم... نیاول یبرا ،یسن چهارده سالگ یمن تو »

ست خوردم... زم ،یسالگ جدهیه یتو شدم... و باز  نیشک سرده  خوردم.. اف
 بلند شدم...
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سالگ ستیب یتو شق گرفتم و  نیب یو دو  شدم... ع سم معلق  سا عقل و اح
 عادت کردم... عشق گرفتم و وابسته شدم... عشق گرفتم و عاشق شدم...

ــت همون موقع، باز زم و ــ نیدرس خواهرم... هم خونم...  ی لهیخوردم...به س
... اما دهیرو به مامان م شیو خبر سالمت رهیگیتماس م یکه هر از گاه یخواهر

سال، کوچکتر نیا یتو شده... خ نمونیب یکالم نیچند   یعس یلیرد و بدل ن
 ...شهیکردم... اما دلم باهاش صاف نم

 ... تالشومدمیکردم... فرار کردم... اما شکست نخوردم... اما به زانو در ن هیگر
 ساختم... با فرزاد... و در کنار فرزاد... مویکردم و زندگ

 ی... تلخهیداره... خنده و گر یداره... آسون یداره... سخت بیفراز و نش یزندگ
 داره... ینیریو ش

... میزی... اشک برمیبخور نی... ممکنه دوباره زممیدو باره سقوط کن میتونیم ما
 ...میزانو بزن میدوبازه مجبور بش دیو شا

 احوال... نیا یبا همه  اما
 .... «میداریبه جلو گام برم ما

*** 
م بد ه ادیز نیوقفه... خب... ا یو ب ـــقی... عمکشمیو نفس م بندمیرا م دفتر

 بد نبود... کردمیآنقدر ها هم که فکر م قتیحق دنیفهم یعنینبود... 
ــن ها م یرو میرا کنار پا دفتر ــت دور  یرا باال م می... پاهاگذارمیش آورم و دس

 دوزمیو چشم م گذارمیزانو م یکاسه  ی... چانه ام را روکنمیحلقه م میزانو ها
 ...ایدر یانتها یب یبه آب
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پل زرِد ت یجوجه  ری... تصوچرخانمیسرم را م ی... کملرزدیوقفه م یب لمیموبا
 ریآورد... ز یلبخند به لبم م زند،یچشــمک م نیاســکر یکه رو ییو اخمو

 ...خوردینوشته شده به چشم م نیهم نام غزل که به الت ریتصو
به پنجاه و هشـــت  سیو تعداد م شــودیاز جانب غزل قطع م تماس کال ها 

سدیم سرم را رور صورش را هم نم چی... هکنمیشانه کج م ی...   کردمیوقت ت
 هوادار داشته باشم... نهمهیکه ا

شت شاره ام را برا انگ .. .دهمیصفحه حرکت م یرو ل،یباز کردن قفل موبا یا
 غزل و آراد... ،ییعسل، آوا، دا... مامان، بابا، کنمینام ها را رد م

 ... آراد؟!پرندیاراده باال م یب میابروها
 هم نگران من شده... الیخ یآراِد ب ی... حتخندمیم اریاخت یب

با به آســمان  شیکه انتها ییایبه در دهمیو باز نگاهم را م کنمیرا رها م لیمو
 ....رسدیم

 وا نــــه... یام کرده اند... د ووانهی... دکندیکالفه ام م ام،یتک بوق پ یصدا
 ...کنمیاز جانب غزل را باز م دهیرس اِم یپ

شوم..  ی... الهادیخبرت ب ی... الهیریگور مرگ بگ ی" اله سنگ قبرتو ب خودم 
خاک بر ســرت کنن  ؟یدیجواب نم تویکه دو روزه گوشــ یرفت یباز کدوم گور

 نکبت" ینقطه بفرست بفهمم زنده ا هیحداقل 
ــته مرده  یعنی ــتم... ب یمن کش ــاتش هس ــاس ــتریابراز احس  کونیاز ده تا آ ش

 گذاشته... امشیپ یانتها تیعصبان
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، بفمم چه شده نکهی... و قبل از اکندیرا لمس م کی یاراده، شماره  یب شستم
تپل  زشت یجوجه  نیدر برابر ا نکهیغزل... از ا یبرا شودینقطه فرستاده م کی

 ...ردیگیاراده ام حرصم م یغرغرو انقدر ب
.. دفتر .تکانمیو شن ها را م کشمیبه پشت لباسم م ی... دستشومیجا بلند م از

ــر  وقت بهش برگردانم... موبا دی... بادارمیمامان را برم را  ملیامانتش را در اس
 ....رومیم الیبه طرف و ا،یشلوارم و پشت به در بیج یتو دهمیسر م

سامیمن... ام » ستانه رهام. رح سالگ ستیب ی.. در آ  نی... از بزرگتریو چهار 
سط هم یزندگ قتیحق شدم... تو گاه  ست دارم... هم یدفتر نیام آ  نیکه در د

به دستم داد و فقط گفت  شمارم،یب یکه مامان، در جواب تمام سوال ها یدفتر
 ..."یفهمیم زوی" بخون... همه چ

به  ی... حتیو چهار ســالگ ســتیب یحســام رهام... در آســتانه  ری... اممن
ش وا در که آ یصفت دمیفکر کردم، فهم یهم فکر کردم... و بعد که کم یخودک

واقعا برازنده ام اســت... من واقعا خرم که به  دهد،یاکثر موارد بهم نســبت م
 فکر کرده ام... یحت یزیچ نیهمچ

ــتانه  ری... اممن ــام رهام... در آس ــتیب یحس ــالگ س  که ی... وقتیو چهار س
 نکرده... رییام تغ یهم در زندگ یادیز زیچ نمیبیم کنم،یفکر م یعقالن
 بابا پشتم است... هنوز
اندازه دوســت  کیرا به  میکه من بچه ها زندیبه گوشــم م یمامان گاه هنوز

 ...کنمیم شیتار مو کی ی... و من جانم را فدایتر زیدارم... اما تو عز
 ...رودیام در م یاحساسات یآوا یجانم برا هنوز
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ــر به هوا را کتک  خواهدیاوقات دلم م یگاه نکهیبا ا هنوزهم تا حد مرگ آراِد س
 از اندازه دوستش دارم... شیبزنم،اما ب

 آورد... یغزل با تمام حرکاتش لبخند به لبم م هنوز
 ریام یشویآدم م یکه پس ک زندیو غر م ردیگیحرصش م میعسل از کارها هنوز

 حسام؟؟!!
 چکسیه یبرا ایو من در دن دهدیدر همه حال راه درست را نشانم م ییدا هنوز

 ...ستمیقائل ن ،ییدا یبه اندازه  یاحترام
صب ، به ام و صب  به  صدف را دارم... که  شم م دنش،ید دیهنوز   گردانمیچ

. و ..شودیو از جمع دوستانش جدا م ندیبیدانشگاه... بعد مرا م یمحوطه  یتو
 ...فتدیها بهمان ن یاز حراست کیچیکه چشم ه ییبه جا میبریپناه م

ـــا... اما نه آنقدر ها که من در ابتدا  رییتغ یادیز زیچ ــــ نکرده... البته کرده هـ
 ...کردمیتصور م

و به  شــومیم داریدارم...، بعد ب اجیاحت یخواب طوالن کیبه شـــدت به  االن
 دفتر مامان را بهش برگردانم... ...اورمیدر ب یتا همه را از نگران گردمیتهران برم

 ...رمیروزانه ام را از سر بگ تیبعد فعال و
شگاه و ب بروم ض یها هیاز کنار کنا شهی... مثل هممیایدان س یبع ها ،  یهمکال

به من م یب فاوت عبور کنم...   یدانشــجو نیِفنچ... چون کوچکتر ندیگویت
 پسر ها... نیارشد انشگاهم... البته ب
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نامه ام کار کنم که خدا را خوش  انیپا یهم رو یبچرخم... کم خانه ول یتو
... ســر به ســر آوا بگذارم و رمیبگ رادیمامان ا یغذاها ی... به حبوبات تودیایب

 ...ارومیجبغ غزل را درب
 کنم... یاز ظهر ها را هم با صدف سپر بعد

ندازه  یحفره  کینکرده... فقط  رییتغ زیچ چیه به ا چک...  ســوراخ  یکو
ــده... هر چقدر هم به خودم تلق یقلبم خال یجوراب مورچه.... تو کنم،  نیش

 ام عوض شده... یدر زندگ ییها زیچ کیباز هم 
 را دوست دارم و ندارم... رییتغ نیا

ست ست ندارم چون  میدارم چون ارزش خانواده ام، برا دو شده و دو هزار برابر 
ــانینگاه ها کنمیحس م  که من از آن یزیترحم گرفته... چ یرنگ و بو یکم ش

 ...زارمیب
ــت نیا یاحوال... با همه  نیا یبا همه  اما  یتلخ یها... با همه  یو بلند یپس

 «دارد...  انیهنوز جر یها... زندگ ینیریها و ش
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  KiMiYa_Shاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


