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 ی باز وونهید 

 احساس  یبانو

 : مقدمه

 !  میکن یعاشق م، یکن  ی باز وونهید  م،یبر ایبا هم تا ته دن ایب

 نه جدا از هم...  میهم قشنگ  ش یکه ما دو تا با هم و پ میآدما نشون بد  نیبا هم به ا  ایب

 بدون مجنونش!  میل یل ه یبلکه   ستم،یمن ن  گه یاگه از تو جدا باشم دلبرم د من

 تلخه! مگه نه؟!  ستین  ن یریاون وقت که ش  نیریبدون فرهادش! ش  نمیریش  مثله 

 ! مید یقصه جد   کیما   می ستین یداستان تکرار  ک یما   میآدما نشون بد  نیو به ا  میبا من بر ایب پس

 : خالصه

 !  کننیدانشگاه از دستش گله م   کی طون، یش  یایاز دست مان یوا  زنن،ی م ر یرو با ت گهیهم د هیکه تو دانشگاه سا پ یتا اک  دو

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 باشه؟   گوش یخانم باز نیمهسان خانم و باوقار و آروم قصهء ما دوست ا شهیباورش م یک

 .  ی! خب برو رمان رو بخون بدونیدونی نم ؟ی! اگه گفتا؟یسراغه ک میبر حاال

 طنز_:عاشقانهژانر

 

 نام خدا به

 

 * ای*مان

 گفتم:   یبلند و کشدار یها رفتم و با صداسمت بچه  به

 سالم بر و بچ.  -

 متعجب نگاهم کرد و گفت:  مهسان

 !ایمان-

 کنن؟ی چرا مثله بز نگاهم م نایا وا

 ها؟چته؟ -

 با خنده گفت:  آرسام

 ات.مقنعه -

 چشم غره توپ به همشون رفتم و گفتم:  ک یحناق چتونه! ی خنده؛ ا ر یدفعه همشون زدن ز کی

 کوفت مقنعه ام چشه؟ -

 !د یآب بخند  یرو  د، یبگه که نتونست دوباره خند  یزیخواست چ مهسان

 !گهیبه خودم انداختم اوه اوه حق دارن بخندن د  یدر آوردم و نگاه  فمیرو از ک امنه ییآ عیسر
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  شه یم نیهم  یبسته کار انجام بد  یبا چشما یزده بود! وقت  رون یکج و چروک بود، موهام هم شاخ شده بود از مقنعه ب اممقنعه 

 واال.  گهید

و مقنعه ام رو با شال عوض   یی داشتم رفتم تو دسشو  امفه ی شال تو ک ک یبه همشون رفتم خداروشکر  گهیچشم غره توپ د کی

 کردم! 

سرش تو جزوه و کتاب   شه یمهسان که مثله هم ش یاخم کردم و نشستم پ دنیخند ی سمت بچه ها که داشتن هنوز م  برگشتم

 بود.  

 خر خون جونم.   م یامروز که امتحان ندار-

 گفت:  ی الیخیکرد و با ب نگاهم

 ! میچرا دار-

 .  یسر کالس خواب شهیکه هم ایمان  یریدرد بگ  ی! ا میامتحان ندار یعنیخدا  ای

 :میبا هم گفت  ایو آرسام و ارم  من

 امتحان؟ -

 ! د یدونستی نم گه یآره د-

 نچ.  -

 زد تو سرش و گفت: یکی ایارم

 .ماین پ یهفتهء اک کیء سوژه  م یشیاوقنوقت م ،ی اوف لعنت-

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 که.   شه یمجعزه نم  ممینیبش نجای ! اد یچرند نگ  م،یبر د یبلندش -

 !میاستاد اومد همه به احترامش بلند شد  میو ته کالس نشست  م یهم به سمت کالس رفت با

 کالس بلند داد زد:   یاز خرخونا یکی 

 ! مایاستاد امروز امتحان دار-
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 !  یش  کهیت  کهیچرخ ت  جدهی ه یلیتر  ر یز یبر شاالیخرخونه بد بخت؛ ا یاله ی خاک تو سرت الل بش یا

 که گفت:  میو سرمون رو به طرف استاد چرخوند   مینگاه کرد  گهیهم د به

 تا برگه ها رو پخش کنم.  د ینیبش د ییبله بفرما-

 ترم فکر نکنم پاس بشم!  نیبگذرون ا ر یخودت بخ ایخدا

کارم تموم شد برگه رو   ی مشغول شدم وقت  ع یسر د،یبه ذهنم رس  یدفعه فکر دبش ک یروبه روم که  د ی شده بودم به برگه سف رهیخ

 دادم!  ل یبه استاد تحو

 آروم محل حادثه رو ترک کردم! ی لیپوشه اش، منم خ یبدون نگاه بهش گذاشت ال اونم

 

آروم و با آرامش به سمت بوفه قدم برداشتم؛ فقط دوست دارم عکس العمل    یلیآخرم رو به در کالس انداختم و بعدش خ نگاه

 .  نمیاستاد رو بب

جلو در دهنم رو گرفتم تا به فنا نرم، رفتم تو بوفه نشستم منتظر بچه ها    ع یسر د یچی خنده که صدام تو سالن پ ری م زتصورش زد  از

  تابیبود که بهش ت ی مثله خر  افشیدرب و داغون اومدن به سمت بوفه، البته بگما مهسان ق یهاافه یبا ق قه ی دق  شیبعد از پنج ش 

 دادن.  

 .  خوندنی م یقبل  ی دوتا نخاله واسه امتحانا  نیحاال انگار ا دنیکشی آه م ی نشستن و ه های صندل ی رو

 پکر نگاهم کرد و گفت:  افهیبا ق ایارم

 ؟ یکارش کرد  یچ-

 خوردم و گفتم: کم یرو  امنسکافه

 خونه.   میتیگذاشتمش -

 با حرص گفت:  ایارم

   ؟یکار کرد   یرو چ ز یکو  ه؟ی زهرمار، االن چه وقته شوخ-

 و گفتم:  دمیخند 
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 از خودشم نازتر شد جون تو!   دم، یاستاد رو کش کاتوریکار-

 گشاد شده گفت:  یبا چشما آرسام

 نداره!  ی شوخ یبا کس هیجد  ی استاده جد  نی! اهایشیدرست رو پاس نم ن یدختر ا-

 . گهیبالخره باس نرمش کرد د-

 گفت: با حرص  مهسان

   ؟ یجور نیاخه ا-

 ؟ یپس چه جور  د یببخش-

 !ستیراهش ن نیا یول  دونم ی چه م-

 !  میبلند شد  م،ی از غذا در آورد یقشنگ دل  ی نگفتم وقت  یزی باال انداختم و چ یاشونه 

 استاد رو ندارم. نیحوصله ا امیرو نم ی ها من کالس بعد بچه -

انجامش دادم نشستم تو   ی!  وقت د یس به ذهنم ر ی طانیفکر ش   کیقبلش  ی شدم ول نم یکردم؛ رفتم و سوار ماش   یها خدافظبچه  از

 و به سمت خونه خودمون حرکت کردم.  نمیماش 

 *** 

  یی ای! انگار نه انگار مان کردنی منم آدم حساب نم کردن ی پچ م که داشتن در گوش هم پچ  شد ی مامان و بابا رد و بدل م نیب نگاهم

 هم اونجا وجود داره. 

 کردن  دامیشک ندارم از دبه ماست تو جوب پ ایعنیخونه منم؛   ن یسرم تک دختر ا ریخ

 ازشون!   ترسمی دارم کم کم م   گهیبه بابام گفت و بلندشد رفت تو آشپزخونه، د  یزی نگاه بهم کرد، چ کی مامانم

 واال!   اد، یم  رمی شوهرم گ ک ی یشوهر  یب  نیندارم تو ا یمن که مشکل ادیخب ب اد؛یقراره خواستگار ب نکنه

 و مشغول چت کردن با مهسان شدم. باال انداختم  یاشونه 

 

 *سپهر* 
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 . ییخدا دمیفهمی ازش نم یچیشدم ه  رهیرو تو دستم جا به جا کردم و کالفه به مسئله خ  جزوه

نگاه به گروهمون انداختم و   کی م یاز اتاق و رفتم سر گوش  ی گوشه ا کی پرتش کردم  نیسر اعصابم رو خورد کرد، بخاطر هم آخر

 ! رونیدم اومدم ب بعدش هم نتم رو خاموش کر 

 : د یدفعه از من پرس   کیمبل نشستم که مامان  ی زدم و رفتم رو رون یبعد از ظهر  بود؛ از اتاقم ب یهفت و س  ساعت

 ؟ی خبر دار مایسپهرجان از ن-

 !میاگه یکال باهم د رون یدانشگاه و ب  یدونی آره تو که م -

 رو تکون داد و گفت:  سرش 

 عاشقش باشه؟  مایهست که ن یکس  نم یآره اصال حواسم نبود.بب-

 نگفتم که گفت:  یزیتعجب به مامان زل زدم و چ با

 مامانش گفت بپرسم ازت !  ، یکنینگام م  ی جور ن یا ه؟چرایچ-

 اها.-

 فکر کردم و گفتم:  یکم

 آره اسمش مهسانه.  -

 زد و گفت:  یبشکن مامان

 !  ولیا-

 که گفت:  تعجب مامان رو نگاه کردم با

 ه؟ یچ-

 ! یچیه-

خبر   سوزهی م ماین ی اوف دلم از االن برا  گه، یخوان زنش بدن د یداره؛ البد م  چارهی ب یمایواسه ن ی انبود مامان چه نقشه   معلوم

 پختن!   ی نداره براش چه آش 

 !  کنهیبفهمه بد بختم م  مایحاال ن انیبهم م یل یگفتم مهسان، چون خ ی طور نیمن هم  البته
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بهشون مشکوک شدم   گه یگفت! د  یزی شام مشغول خوردن شدم مامان نگاهم کرد و دم گوش بابا چ زیشدم و رفتم سر م بلند 

 !  رنیبگ  خوانی توام زن م ی برا چاره یتو سرشونه.سپهر ب  یفکر  کی مطمئنم 

 اماده شدم! دنیخواب ی گفتم و به اتاقم رفتم و برا  ریبخ شب

 هان خوابم برد. هر دو ج الیخیب د یسرم به بالشت رس  تا

 ** 

 خونه نبود.  یکس  نییو رفتم پا رون یاسپرت زدم از اتاق زدم ب  پیت  کیشدم؛ آماده شدم  داریب م یزنگ گوش  یصدا با

 اومدم.   رون یصرف صبحونه از خونه ب بدون

 رو پنچر کرده بود !  مایمن و ن نی نفر ماش  ک ی روزید  ،یلعنت  اه

 و به دانشگاه برم!   رمیبگ  ی . مجبورشدم تاکسارمیپدرش رو در م ه، یبفهمم کار ک  اگه

 ! خوننی تقلب درس م  یکه سرشون تو جزوه بود؛ چه عجب! دارن به جا دمیو دوستاش رو د  ایراه مان تو

 ! جالبه

 

 *  ای*مان

 ! میکردی تقلبامون رو مرتب م  مینشسته بودم و سرم تو جزوه بود داشت مکتین ی رو

  اومدنیو دار و دستش خورد داشتن م   مایهمون موقع چشمم به جمال ن م؛ یخونی درس م میدار کرد ی فکر م د یدی م ی ک هر

 ما!  پیسمت اک

 سمت ما. انیدارن م ماین پیاک د یبچه ها جمع کن-

 متعجب گفت:  ایارم

 نجا؟ یچرا ا-

 دارم.   بیمن علم غ یانگار

 چه بدونم آخه! -
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 طلبکارانه نگاهم کرد که اخم کردم!  ماین دن،یرس  پش یو اک مایموقع ن همون

 . ناییپا ارم یبلند بشم بزنم فک و دهنش رو ب گه یم طونه یپر رو انگار کلفتشم؛ ش  ءپسره

 رو ازم گرفت و به مهسان دوخت و گفت:  نگاهش

 ؟  رمیوقتت رو بگ   قهیپنج دق شه یم-

 بهم کرد که گفتم:  ینگاه مهسان

 . یبه اجازه ندار ازی!تو نیهرطور راحت-

 حرکت کردند.  گهید مکتین کیبه سمت  مایزد و همراه ن  یخند لب

 بهم کرد و گفت:  ینگاه سپهر

 اصال درست نبود! روزت یکار د -

 گفتم:  یی ایکلمب جیمحل ندادم و روبه اون دوتا هو بهش

 ! میدرس بخون  زارهی پشه ها نم یتو کالس صدا م یبر د یایبچه ها ب-

 کالس!   میری سمت کالس تو راه هم به مهسان گفتم ما م  می نگاه بهشون راه افتاد بدون

 ! می انقدر تقلب رسونده بود می کار تقلبمون حرف نداشت، توش استاد بود  شییخدا میرسوند  انیامتحانمون رو هم با تقلب به پا نیا

 که استاد گفت:   م یداد  لیهامون رو تحو برگه 

 ! کنمیهم قبول نم  ی اعتراض چیکردم، ه  تونی. من گروه بند د یرو ارائه بد  یانامه  انیپا د یه و با!شما سال اخرتوند ینیلطفا بش-

جا مگه   کی  ی خشک انداخت ریپن نی. آخه استاد نونت کم بود، آبت کم بود؟ من رو چرا با امیبا هم افتاد مایبسم اهلل من و ن اول

 کردم.   ی چه گناه

 و سپهر با هم !  مهسان

 و آرسام هم با هم!  وا یبا هم و ش  ایو ارم ایدر

 !بیزشته بد ترک  اد یدر ن گه یموهات د شاالیاستاد کچل، ا ینش ی بگم چ ی انداخته بود؛ ا مای ن پیمن و با اک پ یاک درست



 دیونه بازی 

11 
 

 

 * مای*ن

ها درست من مهسان رو دوست دارم اما از حس مهسان به خودم که خبر  انداخت یمن رو تو چه هچل  نیسپهر بب نیدست ا از

 ندارم!

 باهاش در مورد ازدواج صحبت کنم واقعا؟  یحاال چجور اوف

 تو گوشم، بگه برو گمشو پسره االغ!    نزنه

 و گفتم: دم یکش یاپوف کالفه  

 .د یبهم کمک کن د یکه با  هیموضوع مهم   یوقتتون رو گرفتم! ول  د یببخش ان یریخانم ام-

 و گفت:   د یاش کشبه مقنه  یبهم انداخت و بعد دست ینگاه مهسان

 !  د ییبفرما  کنم؛ ی خواهش م-

 کردم و گفتم:  نگاهش

کنم   ی ازدواج جعل ک ی خوامی م ستم، ی! من اهل ازدواج کردن ندهیم ریدوست داره من ازدواج کنم، همش بهم گ  ی لیمادر من خ-

 !  تا دست از سرم برداره 

 که گفت:  دم یآرومش رو شن یصدا

 به من داره!  ی مسئله چه ربط نیخب، ا-

 !  کنمی موهات رو دونه دونه م رمت یبابا؛ خدا لعنتت نکنه پسره احمق بگ  ی بگم؟ ا یبگم، اصالً چطور ی حاال چ اوف

 ! یکن ی تو نقش عروسم باز ی تونی که م  یهست ی تو تنها کس ن یاوم، خب بب-

 تعجب نگاهم کرد و گفت:  با

 من انقدر احمقم که قبول کنم؟   د یفکر کرد د؟ یفکر کرد  یواقعا شما چ-

 .  برهی جمعش کن؛ اه!  دل صاحاب مردمم االن آبروم رو م ایب حاال

 ؟ یبعد قضاوت کن، اوک گمیم  یچ ن یلحظه ساکت باش؛  بب ک ی نینه بب-
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 اخم گفت:  با

 بگو.-

 !  خورهی ه من رو مبگذرونه؛ با اخمش دار ریبخ خدا

  ی هم کار گهیبا هم د میکنی م  یزندگ  ه یشش ماه با هم مثله دو تا همسا ایسال  کی د یمدت شا  کیما   انیریخانم ام  د ینیبب-

 ! د یفقط خواهشا قبول کن  دمیبهتون م د یکه بخوا ی زیبابتش هر چ م؛یندار

 فکر کرد وگفت:  یکم

 فکر کنم؟  کمی د یفرصت بد  شه یم-

 دادم و گفتم:  رون یب یرو با آسودگ  نفسم

 البته! -

 

 *مهسان* 

 موضوع متمرکز بشم رفتم خونه!   نیا یرو  شتر یکه ب نی ا ی مشغول بود. برا ی لیکار کنم، فکرم خ یچبودم   مونده

که گرفته بودم شک داشتم اخه من چطور    یمیبالشت فرو کردم هنوزم به تصم یتختم رها کردم و سرم رو تو  یرو رو   خودم

 بهش اعتماد کنم؟  

 .... ایکجا معلوم که بهم دست نزنه  از

و آرسام هم از اون بدتر؛    ایمخالف صد در صد من، ارم شهیبگم که م ایبهش اعتماد کنم، اگه به مان یطور  نیهم تونم ی که نم من

 بسوزه نه کباب !  خ یکنم که نه س   کاریموندم چ

نه باشه. بحثه    دمیبله باشه، شا د یفکر کردم که شا م یدوش آب به تصم ر یمخ داغ کردم اروم بشه ز کمیرفتم حموم تا و  بلندشدم

 ازدواجه!  

 بخوره!   میشونیپ ی ماه مهر طالق رو  کیبعد از   ی الک خوامینم

براش شرط   د یبهش بدم و البته با یجواب درست و حساب ک ی د یبا خواد،ی هر چه زودتر از من جواب م مایتا شب فکر کنم ن د یبا

 کنه!   تونهی نم یکار  چیه ی طور نیو پاش رو امضا کنه ا  سه یمتن تعهد هم بنو ک ی د یبزارم، با
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 تعهد نامه براش مهم نباشه؟!   ن یهم اصالً ا د یشا البته

 !  یگ یچرت م ی دار  گهیبخواب که د ر یمهسان بگ  اه

 **** 

کردم با سرعت به   یاز گروه ماکان رو پل  ستمیرنگم شدم و آهنگ بچه که ن یو شش مشک ستیو سوار دو  رون یخونه زدم ب از

 سمت دانشگاه روندم. 

که   شد یزده بوداصال باورم نم خیو راه افتادم دست و پام از استرس  دمیکش  یقی شدم نفس عم ادهی پارک کردم و پ نگ یپار ک تو

 رو بکنم!   ی کار ن یروز بخوام همچ کی

 !کنمی نم ی رو ازشون مخف یکار  چیباهاشون بودم و مخصوصا مامان و بابام که ه یکه از بچگ  یی از دوستا یکار  ی مخف

 انجامش بدم.  د یکه با گه یبهم م یحس کی فقط  دونم ی دختر! نم یمتی چرا؟ آخه به چه ق کنم،ی رو م  ی کار ن یاالن دارم همچ اما

 خودت کمکم کن.   ایخدا

 . دمیرو از پشت سرم شن ماین ی زدم که صدا ی فکر بودم و داشتم با خودم حرف م تو

 ! انیریخانم ام-

 تو!  د یبه ام ایخدا، خدا ا ی اوف

 

 برگشتم!  مایحبس شدم رو آزاد کردم و به سمت ن نفس

 بله؟ -

 ن؟ یفکر کرد-

 چپ زدم و گفتم:  یرو به کوچه معروف عل   خودم

 ؟ یدر چه مورد -

 شکر خوردم.   ایخدا زد، ی موج م یبهم انداخت که توش خر خودت  یگاهن

 ! گهیازدواج با من د -
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 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم

 .انیجهان  یآقا گمیبهتون م یاما شرط دارم که شب خواستگار کنم؛ی بله فکر کردم من قبول م-

 !  زنهی قلبم تو دهنم م  ایخدا یبچه ها؛ وا شی کنارش گذشتم و رفتم پ از

 * ای*مان

  ستیمعلوم ن  زی پسر چ شیا اومد؛ یکالس نه تنها مهسان بلکه اون شانپانزه هم ن  اومد یاون روزم که ن زدی مشکوک م یلیخ مهسان

 !  رمیمیم  ی دارم از فضول ی فکر کن یون یگفته، مد   یدختر چ  نیبه ا

 و گفتم:  ایارم یزدم تو بازو یکی

 من مشکوکم به مهسان.-

 و گفت:   د یرو مال بازوش 

 تو آخه؟   یشک کرد  یدوما به چ   ستما،یبوکست ن سهیاوال ک-

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

بهم   ییجورا کیحرف زده  مایپسره ن ن یبا ا یمهسان از وقت  ید یتو نفهم   یعنی من اوال دوما نکن بعدشم  ی بوکس برا سه یک-

 ! ختهیر

 ! میباره نگفت ن یدر ا  یز یچ گهیبگه که مهسان اومد کنارمون و ما هم د ی زیخواست چ ایارم

که ما هم   د یکش ی آه جانسوز ک ی می کردیما سه تا نبود که مثله بز نگاهش م   یکه حواسش به چشما ی تو فکر بود در حد  یلیخ

 : می پشت سرش گفت

 آه!  -

 افتاد!  ادمی یز یدفعه چ  کیوت کرد، دفعه به خودش اومد و با تعجب  نگاهمون کرد و دوباره سک کی انگار

 گفتم:  یکشدار و بلند  یباصدا

 اتون.نامه  انیدنبال پا د یبر د یتو سپهر با هم با ی دونستی مهسان م-

 بهم کرد و گفت:  ینگاه مین
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 گه ید  دمیاالن فهم-

 احساس! یحناق دختره پلشت، زد تو ذوقم، ب یا

 

 *مهسان* 

 !  دادی با دقت داشت درس رو گوش م فهمه؛ی زود م ای ر ید  دونستمی بود م  ز یت ی لینگاه کردم، خ ایمان به

 مجبورم.  ی ول  دمیکه دوستام رو از دست م دونم ی خوب م ؟ یچ میکنی م  ینقش باز مایاگه بفهمه من و ن یوا

 ا؟  چر تونم؟ی بهم بزنمش و تمومش کنم؛ اما چرا نم تونمی خودم تعجب کردم! من چم شده؟ چرا مجبور؟ م ازحرف

 ها توجه نکردم! استاد و بچه  ی به صدا زدنا رونیرو برداشتم و از کالس زدم ب فم یو ک  دمیکش  یهوف

 خودت کمکم کن !  ایخدا شم؛ یم وونه ید  دارم

 * ی*شب خواستگار

 بار به ساعتم نگاه کردم!  ن یهزارم یچک کردم و برا نهییآ ی رو تو  شمیو آرا پم یت  گهیبار د کی

 مامانم در اومد.  یتو اتاقم موندم که صدا  انقدر

 .هاان یم  گهی! االن دگهید ایمهسان دختر ب-

 چشم اومدم! -

 ! ی. لعنتستین  یبرگشت؛ اما راه برگشت مم یلحظه نود تصم  قایدق ممیشده بودم از تصم مونیپش

آخرش   دونم یکردم؛از استرس دستام سرد شده بود، نم  ی ط نییها رو تا پاآروم آروم پله  رون یو از اتاقم زدم ب دمیکش  یق یعم نفس

 خوشرنگ سرگرم کردم!  یهایی چا ختن یبگذرونه رفتم تو آشپزخونه و خودم رو با ر ریآخرش رو خدا به خ شه یم یچ

 زدم به اُپن .  ه یو تک  دمیکش  یپوف گن،ی م  یچ دمیشنی اما واضح نم اومدن؛ ی حال م ی از تو صداها

 ؟ یمادر و پدرم  رو از دست بدم چ پمونیاگه بعالوه اک ؟ یاگه مامان و بابا بفهمن چ شه؟یم  یآخرش چ  یعنی

 ارزشش رو داشته باشه! دوارم یممکن پس بدم؛ ام ی سخت تاوان
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کردم   ی سع دنیلرزی م  یدستهام کم رفتم، ی اومدم آروم آروم راه م رونیرو برداشتم از آشپزخونه ب هایی مامان چا یصدا با

 !  تونستمی کنترلشون کنم اما نم

 خانم به خودم اومدم.  کی یصدا با

 هستند؟ شونیبه به! عروس خانم ا-

 با لبخند گفت:  مامان

 بله -

 تعارف زدم !  مایو بعد به خانواده خودم و در آخر به ن  مایرو اول به خانواده ن یباشه، چا  مایمادر ن د یکه با زدم  حدس 

 درست رفت سر اصل مطلب.   مایپدر ن یمتفرقه حرف بزنند، ول  ی زایاولش از چ کردمی مادرم نشستم فکر م  شیپ

 ! یباز نیبودم که نامعلوم بود به آخر ا ندم یچون تو فکر آ  دمینفهم یز یحرفاشون چ از

 بابا به خودم اومدم:  یصدا با

 . د یهاتون رو اون جا بزنکن حرف ییهنمارو به اتاقت را انیجهان ی دخترم بلند شو آقا-

 ! میرو به عالمت مثبت تکون دادم و بلند شدم، به همراه هم به اتاقم رفت سرم

 من قفل شد! ی نگاه به اتاقم کرد و بعد نگاهش رو کیاولش  شمیآرا  زیم  یصندل ی تخت نشست و من رو ی رو اون

 سرش به کاره خودشه!  ی هرک میا به ی تا غرندارم فقط بهت بگم که تو خونه مثله دو  ی خب من که حرف-

 انگار من عاشق چشم و ابروشم!   گه یم چنان

 رسه؟ ی م ی بگم فقط، به من چ خواستمی رو م ن یمنم هم-

 زد و گفت:  یپوزخند 

 در ضمن پخت و پزم با توعه!    ؛یام باش تو خونه  د یسال با ک ی دمیبهت م یبخوا ینگران اون نباش هر چ-

 گردشده گفتم:  یچشما با
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 ندارن؟  یاگه ید ش یفرما ی نه بابا حضرت عال-

 .یندار  یاگه حرف م،یرو بزار کنار لطفاً بلند شو بر  اتیباز ی! کولیکنی رفتار م ی جور نیازت نخواستم که ا ی ادیز  زهیچ-

  ر یبزن ز ی کیجا  نیهم گه یم طونه یزدم اونم پشت سرم اومد !ش  رون یبه نشانه تاسف تکون دادم و از اتاق ب یشدم سر بلند 

 گوشش پسره پر رو.  

 با لبخند گفت: مایمادر ن مید یرس  ی وقت

 م؟یرو بخور   ینیریش  زم یخب عز-

 انداختم و به عالمت مثبت تکون دادم . ریزدم و سرم رو به ز  یخجول لبخند 

 ! یپسرشه، آخ فینقشه کث نیا دونه ی نم چاره یرو به همه تعارف کرد، زن ب ین یریو ش  د یکل کش  ماین مادر

 

 * ای*مان

 !ستیتحمل کنم؛ اصال قابل تحمل ن   الرویگوز نیخدا من چطور ا  ی . وامینامه شروع به کار کن  انیپا یبرا  مایامروز با ن قراره

چقدر مارمولکه، اونوقت من   ماین نیا یدون  ی! آخه بگو استاد تو که م شه یخشک م ایبرم در ایشانس من لب در نیتو ا ز یچ یعنی

 بگذرونه!  ری . خدا آخرش رو بخیمظلوم  نیبه ا

 .میهفته آقا بشم، واال شانس که ندار کی  یپسره ندم که مبادا سوژه  نیبزنم آتو دسته ا پیگرفتم مثله آدم ت م یتصم  امروز

 و رژ .  مل یفقط ر شممیرو زدم آرا تونستمی که م ی پیت نیبهتر

 رفته شمال، مامان خونه خاله است، باباهم سرکار! یخونه نبود مان  ی زدم؛ کس  رونی رو برداشتم از خونه ب امکوله 

 قرار داشتم رفتم.  ال یکه با اون گودز  یبه سمت پارککردم، با سرعت نور    ادیآهنگش رو تا ته ز ی شدم و صدا نمیماش  سوار

 کرد!  ی م  یباز  چشییپارک نشسته بود و با سو  مکتین یرو  دمشیرو پارک کردم د نیماش 

 دانشگاه! طون یپسر ش  ما؛ین ن یاونم ا ما؟یتعجب داشت ن  یکرد برام جا  یکدوم رو نگاه نم چیاما ه شدنی رد م ی ادیز  یدخترا

 نگاهم بهم نکرد! پسره پشمک. چ،یشدم و به سمتش رفتم و سالم دادم جواب نداد ه ادهیپ

 خجالت بکشه.  د یبهش سالم کردم شا گهیبار د کی
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 کفشش و فشار دادم!   یروگذاشتم رو  مینه انگار نه انگار حرصم گرفت؛ محکم کتون  دمید

 ! دمیپام رو عقب کش ع یبرگشت سمت ما سر شد ی از اطراف رد م  ی که هر ک د یکش  یدفعه داد  کی

پسر خوب   گهیخودته د ر ینکردم؛ خب تقص ی نه هنوز قهوه ا دم ینگاه به شلوارم کردم د کیکرد؛   ینگاهم م  یببر وحش کی مثله 

 کارا بکنه.   ن یاز ا شه یآدم مجبور م ی و مغرور ی انقدر غد باز

 زدم و گفتم:  ییکردم لبخند دندون نما رون یرو از دلم ب ترس 

 جواب سالم واجبه خب! -

 

 گفت:   یو عصب  د یکش ی حرص دار پوف

 حاال؟ ی خب که چ-

 .  هیشعوری پر رو! انتظار داره دوباره من سالم کنم عجب آدم ب پسره

 ؟ یبه جمالت! گشنت بود سالمت رو خورد -

 تعجب نگاهم کرد و گفت:  با

 !  ده یسالم م کتر یاول کوچ-

 گذاشته بشه. خوبه سالم کردما خودش جواب نداد!   نیکه اسمش رو ا  الی گوز ف یح  ال؟ی گوز نیبگم به ا  یخدا االن من چ یا

 ! یدار دنیگوشات مشکل دارن عادت به نشن  یانگار ی من سالم دادم ول-

 و گفت:  د یبه موهاش کش یدست

 شد! رید  م یبر ایب ی باشه بابا تو خوب-

 .  واریبره تو د زدمی که االن حسش رو ندارم وگرنه م ف یآورده؛ ح ر ی بکش! مظلوم گ ایبزن، ب ایب

 بزن.   ایب-

 بهم انداخت و گفت:  ی زیآم د یتهد  نگاه
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 االن حوصله ندارم دختر سرتق.   فیح-

 نشده ام که کمر به کشتن خودم ببندم واال!  ر یهنوز از جونم س  دمید  یول  ؛ یخورد  ی م یچه شکر یبگم اگه داشت خواستم

 گفت.   ی م مایکه ن ی کارگاه م یتا بر  می راه افتاد می برمن  نیبود با ماش  قرار

 **** 

 !میگذاشت  گهیروز د ک ی ی و ادامش رو برا می عصر بود، کارمون رو تموم کرد می و ن  شیش  بایتقر ساعت

 شد!  یکه نم  فی ح ینا نداشتم؛دوست داشتم بخوابم ول گهیانقدر کار کرده بودم که د 

آماده شدم   عی خونمون سر ادیدوشام برداشتن. امشب قرار بود مهمون ب   یاز رو  نیبار سنگ  کیخونه دوش گرفتم؛ انگار  دمیرس 

 ساعت هشت شد .

 . دونهی خدا م  اد؛یخانواده بدم م نیمن چقدر از ا یمهمونا اومده بودن وا   نییپا رفتم

 

 *سپهر* 

  یداد. هرچ ی ار داشتم؛ اما مامان انگار نه انگار اصال به حرفم گوش نماسر یلینداشت! خ ی با مامان سر خونه مستعقل تموم بحثم

 کن؛    شیبا بابا حرف بزن راض زم،یمامانم، گلم، عز گمیم

 : گهیو م  کنهی هام گوش نممامان اصال به حرف  اما

 توش.   یاریدختر ب ، یریبگ  ی خونه مجرد یخوای م  یشد  ر یتو از ما س -

 !  یشما تاج سرم  ه؟یچه حرف نیمامانم آخه ا  گفتم ی م  یچ هر

 .گهی بچه نبودم؛ حق داشتم د گهی کالفه شده بودم! خب من د گه ید زد، ی خودش رو م حرف

 نه!  ایبا خودم خلوت کنم  یخونه داشته باشم واسه خودم، که گاه ک یو چهار سالم بود، حق داشتم  ستیب

 به بعد ازش خبر نداشتم!  شبیز دبود. ا مایاومدم ن رون یاز فکر ب م یگوش  یصدا با

 الو -

 تو گوشم: د یچیشادش پ یصدا



 دیونه بازی 

20 
 

 به سالم داداش سپهر! -

 کوکه؟   فتی ک ه؟ ی سالم، چ-

 و گفت:  د یخند 

 بله رو از مهسان گرفتم. -

 که کنترلش دست خودم نبود گفتم:  یاد یحرفش با فر نیا با

 ؟ یگ یم یجد -

 گفت: ی کشدار یبا صدا ماین

نگم! از دهنت نپره   ی بفهمه، گفته منم به کس ی زیچ پشون یاک  خوادیاوه چته بابا گوشم کر شد! مگه دروغ دارم فقط مهسان نم-

 وقت.   کی رون یب

 سرم گذاشتمو گفتم:  ر یرو ز دستم

 تخت داداشم.  التیخ-

 ! یگند زد  یگفت  یتخت چون هر سر  التیلطفا نگو خ-

 کردم و گفتم:   یا خنده

 ؟ یندار ی باش کار-

 ؟ ینه تو چ-

 شدم و گفتم:  الشیخیبزنم مردد بودم آخرسرم ب خواستمی که م  یحرف  تو

 . ینه با -

 .یبا-

 

 .  خوادی وارد دانشگاه شدم؛ حال و حوصله درس و استادا رو نداشتم دلم خواب م دمیکش  یپوف
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 بود واقعا!   ب ینبود، عج یکه کنارهم نشسته بودن از اون دوتا پسر خبر دم یرو د ایو مان مهسان

 نشستم که خودش رو جمع کرد، با تعجب نگاش کردم!  ایکنار در مکتین یها روبچه  ش یپ رفتم

 کنه؟ ی چشه؟ چرا خودش رو جمع م نیا

 ؟ یکنی چرا خودت رو جمع م ا؟یچته در-

 گفت: ی حواس پرت با

 ؟ یها؟ چ-

 اصال حالش خوب نبود.  یفرو رفته بود؛ انگار  یقی که تو فکر عم ایبه در م یزل زده بود وا یت خودش نبود! من وش کاراش دس  انگار

 اومد. مایهمون موقع ن د یفهمی نم ی زیها چکالس چون مطمئن بودم از درس  اد یاشاره کردم نزاره ب وا یش  به

بعد   قه ی چند دق  مینشست مونیشگ یهم یسر کالس و تو جا می هم رفت مای کالس من و ن   اد یب ایمختلف نذاشت در یهابا بهانه  وایش 

 !سیاستاد اومد و شروع کرد به تدر

 **** 

 .نایعقد و ا د یبره دنبال مهسان و برن واسه خر د یکه گفت با  م؛یزد رون یاز دانشگاه ب مایاز کالس با ن بعد 

چه   دونم ینواخت شده نم ک ی م یزندگ گهی گرفتم و رفتم خونه د  ایخبر از در ک ینداشتم،  رون یب یمنم کار  میکرد ی خدافظ ازهم

 کنم واقعا!  یغلط

 

 * ای*مان

 که تو گروه دانشگاه بود افتاد!  ی امیسر رفته بود، رفتم تو تلگرام که چشمم به پ ی بدجور حوصلم

خل و چل جمع کرده داده   ی من؛ خدا هر چ ی دوستا  نیخاک بر سر ا ، یقی براش جشن گرفته بود؛اوه چه رف مایسپهر بود و ن  تولد 

 به من!  

 خونه خودشون بود و همه رو هم دعوت کرده بود، جشن فردا شبه که!  تو
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کدوم   ستینه پس زنگ زدم به مهسان؛ اما جواب نداد، دو سه بار زنگ زدم اما بازم جواب نداد. پشمک معلوم ن ایبرم  دونستم ینم

 !  هیگور

 زدم به آرسام، دوتا بوق خورد تا برداشت.  زنگ

 ها؟-

 ننت باشه! د یکنا شعور نداره بگه بله، شا نگاه

 ؟مثله آدم بگو بله!  گهید  هی زهر مار، ها چ-

 ؟ یگ یم  یچ نم یخوب حاال!بنال بب یلیخ-

 .ستیآدم بشو ن ال یگودز نیا

 تولد سپهر؟   یر یاوف! م-

 ؟ ی ریآره، مگه تو نم-

 رو خاروندم و گفتم:  سرم

 !شهی م ی چ نمیحاال بب دونم،ینم-

 دختر.   شهیکه اصال نم ی ایاگه تو ن-

 گفتم:   متعجب

 ان؟ یب خوانی هم م هی مگه بق-

 آره بابا.-

 شل مغزا.   رسم،ی از قبل خبر داشتن به من نگفتنا؛  حساب تک تکشون رو م ناینامردا پس ا یا

   د؟ یو به من نگفت د یشما از قبل خبر داشت-

 و گفت:  د یخند 

 اوم، آره! -
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 خدافظ اصال!  ؛ی بهم گفت  ریکه انقدر د ی شن و ماسه بخند  ی رو-

ها بچه  یبرم وقت د ی! پس چرا نرم؟ بایچی داره اگه برم؟ ه  ینه.خب چه اشکال ا یبرم  دونستمی کردم و به فکر فرو رفتم، نم قطع 

 !ستین  یپس مانع رنیم

 

 *مهسان* 

 !  کردمینم دایتولد سپهر پ ی برا یلباس مناسب م،ی بود رونیب مایبا ن  د یخر یبرا

 و اون باشم. نیتو چشم ا ادیز خواستمی باشه، نم دهیلباسم پوش  خواستی م دلم 

 رنگ چشمم رو گرفت؛ محشر بود.  یلباس طوس  کی  بالخره

 با ترس برگشتم و گفتم:  اومد ی که از پشت سرم م   ماین یلباس شدم، با صدا  رهیو خ  ستادمیاونجا ا هم

 ؟یمثله جن ظاهر نش  ی تونینم-

 حرص نگام کرد و گفت:  با

 خانم!  ید یشنی که اصال نم  یتو انقدر محو لباس شد  زنم،یساعته دارم صدات م کی-

 براش رفتم و گفتم:  یغره ا  چشم

 ؟یگفت ی م ی خب حاال، چ شیا-

 تکون داد و گفت:  یسر

 ! مشیریبگ  ادیو خوشت م  یاگه انتخابش کرد -

 ازش بگذرم.  تونستم یبود نم  ی خوب ی لیلباس خ فی ح یخواستم لج کنم ول  یم

 باشه!-

 !د یدرخشی که چقدر تو اندامم م ی رفتم تو اتاق پرو، وا م یداخل مغازه و از فروشنده لباس رو خواست  میرفت

 . رونیاز اتاق پرو زدم ب دمیخودم رو پوش  یرو تو کاورش گذاشتم لباسا لباس 
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 ! میکلمه هم با هم حرف نزد ک یتو راه  م،ی شام دعوت بود نایا مایامشب خونه ن  م یخونه شد  یتموم شد و راه دهامونیخر بالخره

زد و    ی انقدر حرف م خورد،ی رو م   مایء نمن بود کله   یجا ایاگه مان م، یزدی کم با هم حرف م ی لیطور بود خ نیهم شهیهم

 بزاره!   ابون یکرد که از دستش سر به ب  یم  یطونیش 

 آروم تر از اونم.  یل یخ ام،یمن برعکس مان ی ول

 

 * ای*مان

  گر یهم د دنی! گر چه من و سپهر چشم دمی ریخوب بگ  ی کادو کیسپهر   یو برا   میبر  ایخواهر ارم سا،ی و ال  ایبود با آرسام و ارم قرار

 .شکنهی دلش م  گهیخب تولدشه د  یول م؛ یرو ندار

 مامان طبق معمول خونه نبود بابا هم که سر کار بود.    رون، یشدم و رفتم ب آماده 

 ! میکه همه اونجا متوقف بش م، یرو با هم انتخاب کرد یهماهنگ  یجا ک یزدم به بچه ها و  زنگ

 .ارنیسفارش دادم برام ب یشکالت  ی بستن ک یشاپ و  یکرد؛ زدم کنار و رفتم تو کاف یبستن ی راه ناخود آگاه دلم هوا تو

 .  کردمی م ریابرا داشتم س  یاوردن با لذت مشغول خوردن شدم به به از طعمش نگم براتون؛ رو  ی وقت

 اومد! نیو هم زمان از تو داشبورد ماش  میگوش   یکه صدا دم، یکش قینفس عم ک یو  نیحساب کردم نشستم تو ماش  نکه یاز ا بعد 

 .  کشنمی ساعته منتظر منن. مطمئنم بفهمن م  می البد بچه ها هستن، اوه اوه اصال حواسم نبود اونا ن یوا

به   تیکه با عصبان  دمیها رو دبچه  دمیرس  ی روندم؛ وقت میکه هماهنگ کرده بود  یی پدال گاز فشار دادم و به سمت جا ی رو رو پام

 شده بودن!  ره یمن خ نیماش 

 دم و گفتم: ش  اده یپ نیلبخند از ماش  با

 . د یاوفتیراه ب د؟یکنی بابا چرا منو نگاه م  ی ! اگهید د یزود باش  د یستادیوا  نجایچرا ا د؟یسالم چطور-

 جلوتر از اونا راه افتادم؛ اونا هم با غر زدن پشت سر من راه افتادن.   خودم

 **** 
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 . رمیکه بگ  اومد ی به نظرم نم ی جالب زیکادوهاشون رو گرفته بودن اما من چ  هی دنبال کادو، بق م یگشت ی م  میبود که داشت یساعت دو

 افتاد.   یمغازه کادو فروش  ک یدفعه چشمم به  کی که   م یزدی طور قدم م نیهم

 مورد نظرم هم اونجا بود.  ی کادو

 

 . میمبل کنار  یرو هم گذاشتم رو میمشک  یمبل پرت کردم و کوله پشت  یخودم رو رو  یخستگ  با

سپهر رو برداشتم و به سمت اتاقم رفتم لباسام  هیدر شد بلند شدم، کولم رو با هد   میو خستگ  دمیدراز کش  قهیچند دق نکه یااز  بعد 

 !  نییو عوض کردم و رفتم پا

  کی کردم تو   یو پفک برداشتم خال پسیچ نتایرفتم آشپزخونه از کاب دن یترسناک د لم یواسه ف داد ی خونه نبود؛ جون م یکس

 بزرگ!  یل یخ یکاسه

 . کردمی و هم نگاه  م لم یف خوردم ی م پسیکه پفک و چ ی کاناپه نشستم در حال  یرو گذاشتم و رو  لمیف

 قرمز شد! ایو  در د یخونه پاش  یاش رو بعدشم کل گهیزنه رو گرفت پاش و خورد و بعد دست د  یکوسه پا  لمیف  یجا کی

  کیدفعه  کی خونه جن زده؛  کیبه  دنیفرار کردن رس   ایکه از در ییبود اونا ده یترسناکش رس  یبه جا لمی شده بود ف کیتار هوا

 !  اومد یدختره ن یصدا گه یبعدش د د،یدختره رو گرفت و کش  ینفر موها

  ی کیتو تار یگشتم حاال هع  میو قطع کردم و دنبال گوش   لمیف ع یسر اومد ی در م ر یج ریج یصدا شدمی از ترس زهر ترک م داشتم

 رد. رو بگرد اونور رو بگ  نوریا

خوردن   زیکه بعدش به چ  یکنی نگاه م لمایجور ف نیچرا از ا یتو؟ آخه بگو دختر تو که جرعت ندار یی پس کجا یر یکوفت بگ  یا

 .  یافتیب

 که دستم خورد زنگ زدم !   یشماره ن یکردم به اول  داش یپ بالخره

 :د یچیتو گوشم پ  مایخسته ن یصدا

 وقت شب؟ نیا ی خوا ی م یها؟چ-

 ترسناکه.    لمی پا ف کیخودش  ن یپسره چرا؟ ا نینبود، آخه ا شکسیخدا حاال ه یا

 گفتم:  د یلغزیم  ی بغض دار که کم یصدا با
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 لحظه گوش کن.  ک یتو رو خدا   مایالو، ن -

 و بدو بدو رفتم تو اتاقم. دم یکش غ یدر اومد ج یادامه بدم چون صدا  نتونستم

 بود با وحشت گفت:  ده یکه صدام رو شن ماین

 ؟ یبا توام هست ایمان  ؟ی! هستایالو مان-

 و با لکنت گفتم:  دمیکش  یق یعم نفس

 ! نجامیا نجام،یا-

 گفت:  یبا نگران ماین

 شده؟ حالت خوبه؟  یچ-

 .  یدی آتو دستش م یبدجور ی د یبفهمه ترس  نیاالن ا ا،یزنگ زدم؛ اه خدا لعنتت کنه مان نیمن چرا اصال به ا  اوف

 .  یمزاحمت شدم. با د یاهوم، ببخش-

قلبم گذاشتم و مدام نفس   ی رو بشکافه! دستم رو رو نمیس  خواستی انگار م زد،ی رو قطع کردم. قلبم تند تند م  یگوش  عیسر

 ! دمیکش قیعم

 . یزنیچته المصب، مگه دنبالت کردن انقدر تند م  گه یتو د شیا

 

 *سپهر* 

 ! بهیعج یل یخ نیو ا ستین  ادش یکس   چ یه شهیدانشگاه نداشتم و روز تولدمه بر خالف هم  امروز

اومدم به سمت بام تهران حرکت کردم هر وقت   رونیزدم از خونه ب پیهم بهم نگفت، ت  ی خشک و خال کیتبر ک ی یحت یشکیه

 اونجا.  رفتم ی گرفت م ی دلم م

پخش رو روشن کردم؛ شروع کردم باهاش   ن،یو نشستم تو ماش  دمیکش ی پوف دنیشانسم همون موقع بارون شروع کرد به بار از

 زنگ خورد!  میدفعه گوش   ک یلب زمزمه کردن که  ریز

 بود.  مایداشتم ن  برش 
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 ه؟ یچ-

 خنده گفت:  با

 تو پسر؟  ییبه اقا سپهر کجا-

 کوکه ها. فش یک  نمیا اوف

 ! گهیباشم؟ بام تهرانم د ی خواست یکجا م -

 گفت:   یکشدار یصدا با

 تو؟   یشیم  یحاال چرا عصب-

 و گفتم:  دمیداخل موهام کش   یدست  کالفه

 بگو کارت رو.  ستمین یعصب-

 باهات داشتم!  یکار  کی-

 بدم. اشونیدلشون موقعه خوش  ز یعز شمیکه کار دارن من م یاموقعه  فقط 

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 ؟ یکار دار  یچ-

 خونه ما!  ایب نمت،یبب د یبا-

 . یبا یهوف؛ اوک -

 .یبا-

 رو بردم داخل !   نیو ماش   دمیساعته رس  کیحرکت کردم،  ماین یرو بستم و به سمت خونه  نیماش  در

ها دفعه چراغ  ک یرو صدا زدم که  مایقدم رفتم جلو و ن ک یبود  کینبود؛ همه جا تار یرو باز کردم خبر  ی شدم و در ورود ادهیپ

 شدن!  انینما پمونیاک ی روشن شد و بچه ها

 :خوندنی صدا م ک ی همه
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 .تولدت مبارک -

گفتن همه اومده بودن به جز   ک یجلو اومدن و تولدم رو تبر یکی یکیبه خودم اومدم، همه   ماین یتو شک بودم؛ اما با صدا اول

 ! ایمان پیاک

 .  میبر د یایمنتظرمونن ب یپشت اط یهم تو ح هی بق ان، یاالن مهمونا م گه یخب، آقا بسه د-

 من لباس ندارم.  ماین-

 بردار.  یخواست ی من هر چبرو باال اتاق -

 تکون دادم و رفتم باال وارد اتاقش شدم و مشغول آماده شدن،شدم.  یسر

 * ای*مان

 : دمیبا حرص بهش توپ ن؛ییپا ان یبانو افتخار دادن ب اری و مهسان رو صدا زدم بالخره با ناز و افاده بس  دمیکش  یاوف

 شد. ر ید گه یعجله کن د-

 و گفت: د یکش  یپوف

 تو؟    یچرا انقدر خشن گه، یخب حاال اومدم د-

 زر نزن.  -

 !  م یشد  ادهیرو پارک کردم و پ نیماش  مید یبعداز دو ساعت رس  م یو به راه افتاد میشد  نم یسوار ماش  باهم

 !میدر مانتو شالمون رو به مستخدم داد  ی جلو اط،یپشت ح می با مهسان رفت اومد ی م شونی پشت اط یاز ح ک یموز یصدا

 بودم.   دهیپوش  د یسف–ی اس یو شلوار  ن رهیپ کی من

 منه!  بی که قصدشون تخر  رمیقرار بگ   ایلیاونجا مورد تمسخر خ خواستمی دخترونه زدم، نم پی ت  کی  شهیبرعکس هم امروز

چشمشون به ما   ایکه آرسام و ارم  می به سمتشون رفت  لونبوندن؛ ینشسته بودن طبق معمول م ز یم کی سر  دمیرو د ایو ارم آرسام

 و گفتن:   دن یکش ی که افتاد باهم سوت

 همه راه رو؟  نیا ره یم  یاوالال!ک-
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 *سپهر* 

 !  میو مشغول بگو بخند شد  میها. دور هم جمع شد بچه  شی لباس رفتم پ ضی از تعو بعد 

 ! میکردی رو نگاه م گه یهم با تعجب هم د مایگفت که بلند شدن رفتن؛ من و ن ی چ وایبه ش  ا یدر دونم ینم

 شد؟   یچ-

 رو نگاه کردم و گفتم:   مایرو باال انداختم و ن ابروهام

 ! دونمینم-

مکث   کی دفعه مکث کرد،  ک یبودم که  مایشدم. غرق حرف زدن با ن مایخنده، مشغول گپ زدن با ن ر یز می با هم بلند زد بعد 

 !  یطوالن

 چشماش زدم که دستم و پس زد و با چشماش به در اشاره کرد.   ی جلو یبشکن

 بودمش!  دهی ند  یلیو استا ی پیت نیوقت با همچ چیشدم ه ایمان یو مهسان افتاد، محو تماشا  ایبرگشتم که چشمم به مان متعجب

شونم قرار گرفت از   ی رو که ی با دست زد، یم  د یرژ اونم شا ک ینداشت اگر هم داشت فقط  شیآرا پاش،یاسپرت بود ت شه یهم یعنی

 چشم برداشتم! یبه سخت  ایمان

 بهم زد و گفت:  یچشمک ماین

 ! یدختر مردم رو خورد-

 کردم؛ پسش زدم و گفتم: یاخم

 .ستی هم ن ی مال ن یبرو بابا همچ-

 از ابروهاش رو  باال انداخت و گفت:  یکی

 ؟ ینیبیآها، داداش رو سر من شاخ م-

 و گفتم:  دمیخند 

 .نمیبی نم یز ینه واال من که چ-

 زد پس کلم و گفت:  یکی
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 !سیس -

 بپرسم منم بلند کرد و گفت:  ی زیکه بزاره ازش چ ن یشد و بدون ا بلند 

 ! ایبدون حرف پشت سرم ب-

 بلند شدن.  میشد  کینزد زشونی به م ی کج کرد وقت نایا ایمان ز یباال انداختم و باهاش رفتم، راهش رو به سمت م یاشونه 

 *  ای*مان

 ! اومدنی طرف م نیکه به ا  دمیو سپهر رو د  مایکه از دور ن مید یخند یبه جک آرسام م  م یداشت م؛یگپ زدن با بچه ها شد  مشغول

 بچه ها!-

نگفتن، خودشون رو مشغول   ی زیچ گهی ها ساکت شدن و د بودن اشاره کردم، بچه  زمونیم  کیابروهام به اون دو که حاال نزد با

 کردن.   یکار

 سپهر به خودم اومدم!  ی با صدا کردم،ی م ی بشقابم باز  ی تو وه یبا م منم

 !د یاریب فی انتظار نداشتم تشر-

 براش رفتم و گفتم:  یچشم غره خفن  د،یاریب  فیانتظار نداشتم تشر گهی م  د یکه بگه ممنون که اومد  ن یا یپسره پر رو به جا ش،یا

 ! یدعوتمون کن  مینداشت ما هم انتظار-

 شده بودا!  ب یعج یلیهم امشب خ مایرفتار ن د،یبه موهاش کش ی زد و دست یپوزخند 

که به خونه ما تشنه است،   ماین م؛ یکرد یما نشستن! با تعجب بهشون نگاه م  شیو پ د یبود که دست سپهر رو کش نیتر ا جبیع

 ما نشسته؟  شیشده که اومده پ یحاال چ

 ما کجا؟  پیکجا و اک ماین  پیاشونه حتماً؛ وگرنه اککاسه  م ین ر یز یاکاسه  کی

 اوردم !  رونیبراش باال انداختم و زبونم رو براش ب ی ابرو مید یکشیخط و نشون م  گه یهم د یبا چشم برا م یو سپهر داشت من

 ! شعوریب ی رو آب بخند  ش یچرخوند. ا یاگه یکرد، نگاهش رو به سمت د یاتعجب نگاهم کرد و تک خنده با

 

 *مهسان* 
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 بود!  ماینگاه کردم، ن میاومد نگاهم رو از جمع رقصندها گرفتم و به گوش  میکه به گوش   یاس ام اس  با

 بود:  نوشته

 !ایبلند شو دنبالم ب-

 داخل خونه!  م یو رفت  میزد می ج نشونیاز ب  ع یحواسش به ما نبود،  سر یزد و بلند شد کس یکردم چشمک نگاش 

 نگاش کردم و گفتم:  مینشست مبل  ی رو

 ؟ یکارم دار  یچ  ه؟یچ-

 به پشت لباسم اشاره کرد و گفت:  تیعصبان با

 ؟ ید یپوش  ه یچ نیا-

 شده بود، نگاه کردم و گفتم:   یقرمز بهشون قاط یهاکه االن رگ  ش یطوس  یچشما به

 ! گهیلباسه د-

 زد و گفت:  یپوزخند 

 لباسه، زود برو عوضش کن!   نیا دونم یدرست جوابم رو بده منم م -

 گفتم:  ی لجباز با

 ! کردمی ندارم؛ داشتمم عوض نم یاگه یلباس د-

 کرد و گفت:  ی عصب خنده

 بازوهات و کمرت!  ی بنداز رو  ر یبگ  یز یچ یچرند نگو. زود باش برو از اون دوستت شال-

 . گهیبه جوش اومد د خونم

  می که بخوا نی به حال ا ی وا ی کنی رفتار م  ی دار  یطور  نیباره نه به داره ابابام؟ هنوز نه به  ای یمامانم ؟یکارم  ی به توچه؟ تو چ-

 !می مشترک رو شروع کن  یزندگ

 رد شدم.   ی تا حرفاش رو بشنوم و اعصابم رو خرد کنم، از کنارش به تند  نموندم
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 ام گرفته بود! بس خنده ام از  یرفت عصب ادم یرقصن اصال  ستیتو پ دم یبود، سرم رو برگردوندم که د یخال ایسپهر و مان یجا

 ان! به خونه هم تشنه یعاشق هم باشند انگار کنم ی فکر نم  کنن؛یکه بهم نگاه م  ی و سپهر! البته اونطور ایمان  نیخدا رو بب کار

 * ای*مان

  دم، یبرگردوندم در کمال تعجب سپهر رو د ارو یسرم رو به طرف  دم؛ یرو دراز شده جلوم د یبه جمع رقصنِدها بود که دست  حواسم

 خنده و گفتم: ر یدفعه زدم ز کی

 ! دمی افتخار نم-

 زد و گفت:  یپوزخند 

 بودم!  میخواست با تو برقصه من با شم یک-

 .  الغوزمیبا توعه  دن یرقص  فتهینه که من ش  ش یبود؛ ا م یدختر کنار میشم

 دستش طرف اونه.  گه یآره راست م دم یکه دقت کردم د یکم

 و نباختم و گفتم:   خودم

 اصال مگه من با تو بودم؟ -

 خنده کرد و گفت:  تک

 ؟ یبود ی اوه، چه جالب! پس با ک-

 خفنا.  یداد  ی ! سوتستین نجایا یکه کس   مینره غول و شم نیخاک تو گورت به جز تو و ا یا

 . گهیرفتش د-

 و گفت:  د یخند  انه یموز

 ؟ ینبود تو اصالً مگه رقصم بلد  ادمیعه -

 حرص گفتم:  با

 ؟ی فکر کرد   یبله که بلدم؛ چ-
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 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش 

 نشون بده. ی اگه بلد  ، یپس بلد -

 باشه!-

 پخش شد! ک یآهنگ فوقالعاده رمانت ک یمن   زهیشانس چ از

 و گفت:   شمیپ اومد 

 گه؟ ید ی خب حاال تانگو بلد -

 ما رو آفتابه.   ره یگی دلم بزارم، همه رو برق م ی رو کجا خر  نیبا ا دن یتانگو رقص حاال

 اهوم خوبشم بلدم. -

 و گفت:  د یخند 

 ! کنمی من که فکر نم-

 حرص بدون فکر گفتم:  با

 . هیامتحانش مجان-

 باشه!-

خم به   ی از قصد پاش رو لگد کردم که دستم رو فشرد دستم درد گرفت ول می کرد  دنیو شروع به رقص م یرقص رفت ستیهم به پ با

 ! اوردمیابرو ن

 گوشم اروم گفت:   دم

 ! یدست و پا چلفت -

 . کردنی که داشتن نگاهمون م  فی اما ح واری اش رو بکوبم به دکله  خواستمی رو بدجور در آورده بود م حرصم

 سر جامون!  میرو شکر تموم شد و ما هم برگشت من و سپهر، آهنگ خدا  ن یجدال ب یبعد از کل بالخره

 ! د یگلوش کش  ری کنان دستش و ز د یابروهاش رو برام باال انداخت که با پام زدم تو زانوش از درد صورتش جمع شد و تحد  مهسان
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 *سپهر* 

 اش رو قورت داد و گفت: خنده  دنمیبا د ماین

 که داداشم عاشق شده؟  نیبه به مثله ا-

 زدم تو بازوش و گفتم:  ی کیشروع شد،  ش یدازپر ایرو نیا دوباره 

 ام.تو   یزنی چه حرفا م ؟یچرت و پرت نگو! من و عاشق-

 زد تو بازوم و گفت:  ی کی اونم

 ! ستایخوشگلم ن ن یمعلومه! دختره خامت کرد، اره؟ همچ-

  کردمی دادم ساکت بمونم چون اگه دفاع م  حینگفتم ترج یچی زد، ه  ایدرمورد مان  مایکه ن ی چرا حرصم گرفت از حرف دونم ینم

 بده.  لم یتحو ییمعلوم نبود چه چرت و پرتها

 **** 

از برادر    یکه حت  یرو داشته باش  ی کس یوقت   هی خوب ی لی! حس خستادیکنارم ا   مایها باال رفت؛ ن غیهمه دست و ج کی اوردن ک با

 باشه!  ترک یهم بهت نزد

 که دلت رو بزنه، از ته دل آرزو کردم به عشقش برسه!  ستین  یجور شینیریعسل؛ البته ش  ن یریطعم ش  مثله 

 جعبه بزرگ بود!  کی ایمان  پیاک ی به کادو دم یکادو هارو باز کردم که رس   یکی یکی

 !شد ی بازم تموم نم کردمی باز م ی ادامه داشت هرچ ی نطوریهم کتر،یجعبه کوچ ک ی توش 

 بعدش با خنده جمع منم به خودم اومدم!  ی درش رو باز کردم اول تو شک بودم؛ ول کی جعبه کوچ ک یبه  دمیرس  تا

مثله گوجه شده   کردم ی بود! حس م ییدونه شکالت کاکائو ک یجعبه  ی هم نبود تو الشونیخ نیحرص نگاهشون کردم، ع با

 ام گرفت.خنده  امه ی صورتم! از تشب

 با خنده گفت:  ایمان

 ! می نکرد دایپ ی تربه ی کادو ؟ یشد؟ دوستش دار یچ-
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  خوادی رو داشتم که م ی! حس اون آدم اومد ی خونم در نم ی زدی کارد م د،یرس ی زدم و جوابش رو ندادم خون به مغزم نم یپوزخند 

 . نییخودش رو از سخره پرتاب کن پا

 *مهسان* 

   د؟یدختر رو آفر ن یخدا که چرا ا نیبودم تو کار ا مونده

 ؟ یبود که کرد ی چه کار ن یمن ا زی آخه خواهر من، گل من، عز-

 نگاهم کرد و گفت:  یبار  طنتیبا نگاه ش  ایمان

 ؟ یقشقرق به پا کرد  یجور  نیشده ا ی حاال مگه چ-

 آدم رو ممکن بود بشکنه!  کی که غرور  ستیو خونسرده، اصال براش مهم ن الیخی دختر چقدر ب  نیکه ا  یوا

 ! یکنترلش کن ی که بتون  نیبدون ا ، یکن طنت یش  یخوای م ی تا ک ا؟یشده مانن یز یواقعااز نظر تو چ-

 حرص گفت:  با

  شونیشده طرفدار ی ! حاال چیگرفتی حالت تهوع م اومد ی عطرشون م یبو  ،یو سپهر متنفر بود  مایشد؟ تو که از ن ی شد؟ چ یچ-

ترم،   کیکردند استاد بندازتمون؛ اونم نه   یکار  ک یمگه پارسال  ستین ادت ی! مایکم مورد تمسخرشون قرار نگرفت ؟یکنی رو م 

 دوترم! 

 هم از درس هم از دانشگاه. می ! دو ترم افتادگفتی م راست

 !کنمی م  ی حاال من چقدر احمقم که ازشون طرفدار م،یشد  خ یسرزنشمون کردن و توب چقدرهم

 سپهر بود!  ر یکه نبود، بود؟ تقص  ماین ریتقص  اما

ممکن بود فکر کنه حاال    کردمی م یطرفدار مایاگرم از ن اد؛ یوجود ب به   یممکن بود ناراحت گفتم ی م ی زیون اگه چنگفتم چ یزیچ

 شدم! ماین یمن عاشق چشم ابرو 

 !شد ی قطع م   ایکرد و ارتباطم کامل با مان شیکار شد ینم گه یامون هم با خبر بشه اون وقت دبود از نقشه  ممکن

 کنه.  ر یآخرش رو بخ خدا

 **** 
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 * مای*ن

 ! میریبود، البته اگه اون جر و بحث من و مهسان رو در نظر نگ  یشب خوب بایتقر

 نزنم !  یفوقالعاده شده بود به زور خودم رو کنترل کردم تا دست به کار اشتباه امشب

 شتم پنهون کردم! بال ریو عکس مهسان رو ز  دمیکش  یسپهر نبود تا حاال لو رفته بودم، پوف کشدار اگه

 

 خش دار و خسته گفتم:  یشدم؛ با صدا داری در اتاقم از خواب ب یصدا با

 د؟ ییبفرما-

 مواجعه شدم.  نای دختر خالم ال غو یج غی ج یبا صدا که 

 خودم!  یآلوخواب یسالم بر پسر خاله -

 خستم کرده! خواد؟ی م  یاز من چ ی اوله صبح نیخدا ا یا

 شد؟ داتی محل تو دوباره پ ی خروس ب-

 ! رهیگی دستم رو گاز م ی ال دم یخدا دستم فلج شد، سرم رو برگردوندم که د ای

 نجات دادم و گفتم:  زش یت ی دندونا ر یرو از ز دستم

 ؟ یچته آمازون-

 گفت: ی کرد و با دلخور اخم

 بهت بگم، درباره مهسان جونتم بود.  ی مهم ی لیخ ز یچ کی. اومده بودم یخودت  امی واقعا که اصالً ازت انتظار نداشتم، آمازون-

 اش گرفته بود گفت:حالتم خنده  نی که از ا  نایجست بلند شدم ال  کی اسم مهسان با  دنیشن با

 نگاش کن توروخدا. ؛ یداد تابیبه خر ت یانگار-

 و گفتم:  دم یو کش لپش

 ؟ یدار  یدلقک بگو چه خبر   یدختره -
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 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ! یکن یازم عذرخواه د یاول با گمینچ، نم-

 و گفت:  دمیمحکم کش لپش

 حاال بگو. د؛یخب ببخش یلیخ-

 و گفت:  د یخند 

 .د یرو انجام بد  تون یعروس  یدایخر  د یمنتظرته بر نییمهسان پا-

 و گفت:  گشاد شده پسش زدم  یعجله و چشما با

 ؟ یدخترچرا زودتر نگفت نم؛ یبرو کنار بب -

 گفت:  طلبکارانه

 !ایشد ی نم داریخوبه خودت ب-

 ذوقم رو کنترل کردم تا  لو نرم!  دم یها که رس به پله  نییآماده شدم و رفتم پا  ع یکردم، سر رونش یاتاقم ب  از

 گفت:  نایگفتم که ال یابلند و با جذبه  سالم

 بابا جذبه!-

 گفتم که حاال از دستم ناراحته؟  یبهش چ شبی بهم زد و روش رو برگردوند، مگه من د یپوزخند  مهسان

 رو بپوشه!  ییلباسا ن یپسرا همچ یزنم جلو ادیمن خوشم نم خب

 ؟ ی صبحونه بخور یخوای نم مایداداش ن-

 تکون دادم و گفتم:  یسر

 قهوه، تلخ باشه!   کیچرا -

 گرد شده گفت: یبا چشما نایال

 م؟ اریمن ب-
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 و برم رو نگاه کردم و گفتم: دور 

 بدو زود باش! اره؟ یب ی پس ک-

 بود با مهسان صحبت کنم! یکرد و با حرص رفت تو آشپزخونه، فرصت خوب ی مصنوع اخم

 لباس عروس و داماد!  د یخر م یامروز بر-

 گفت:  زنه ی داره با خودش حرف م  یکه انگار  یطور  رلبیز

 خشک! لیگور ایبه قول مان م؛یو مجنون  یل یواقعاً ل  یعروس و داماد انگار گه یم  نیداماد! همچ  یچه اعتماد به نفس ش،یا-

  شه یبدتر م ت یدوسته خل و چلش بگرده وگرنه وضع ن یبزارم با ا د ی نبا گه یخشک! د لیبخندم! گور  ا یبشم  ی بودم عصب مونده

 ! رمیگی م  ید یالقاب جد 

 *** 

 فقط به خاطر مهسان اومدم!   دکردنیدختر؛ متنفرم از خر  نیاز پا افتادم چقدر سخت پسند بود ا اوف

  ی تختم ول یلباس افتادم رو  ضی خونه، همه خواب بودن، آروم آروم رفتم اتاقم بعد از تعو دمیدوازده شب بود که رس  بایتقر ساعت

 کردم خواب نبرد!   یکارهر

 شدم! رش یسان رو در آوردم و خ بالشتم عکس مه ر یز دم،ازیکش  یپوف

 چقدر باهام لج بود!  ریبخ ادش یو رو کرد؛   ریقشنگش از همون اول دلم رو ز یچشما

 ! هیمیمهربونه و صم ی لیانگار االن باهام خ ر یبخ ادش ی گمیم نیهمچ

 خواب رفتم. هم افتادن و من به  یکم رو  چشمام کم  بالخره

 

 * ای*مان

 کردم و با حرص رو به استاد گفتم:  نگاهش

 استاد! کنمی نه، عمرا من قبول نم-

 گفت:  ی با خونسرد استاد
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 اس.کلمه  کی که گفتم! حرفمم  ینیهم-

 زر زر نکن!  گم ید  ا،یاشو مانخفه  یعنی نیا

 گفتم:  مایو رو به ن دمیکش  یپوف

 ! یاریوقت به روت ن  کیها شماست ر یحضرت آقا همش تقص-

 واال!  رونی ب ادیاونوقت جنازمون از خونه م م؛ یخونه کار کن کیداخل  م یبر نکه یش سخت بود چه برسه به اتحمل  رونشیب تو

 زد وگفت:  یپوزخند 

حداقل تو   ای کالسا بود   نیاز هم یکیعاشق چشم ابروتم! اشتباه به عرضتون رسوندن؛ من منظورم تو  ی خانم رو باش! فکر کرد-

 خونه!  ک یتو   نکهینه ا ییجا ی کارگاه کی

 بود؟  ی اصال هدفت چ ؟یبشر رو خلق کرد  نیا یفقط موندم واسه چ  خداجون

 گفتم:   یکشدار یصدا با

 ! یگفتی استاد منظورت رو م یجلو  ی مردی م ز،خبی! از خداتم باشه پسره چکنمینه که من واست غش م  ی وا-

 ت!و سوارش شد و رف  نشیزنگ خورد و رفت طرف ماش  شیجوابم رو بده که گوش  خواست

گور به گور شدها هم که   نیکه تو خونه جا گذاشتم!ا ممیکنم حاال؟ گوش  داش یپ یرفت! حاال کجا رفت؟ اوف من چجور  یوا

 امروز !  هی کجان؟ اه چه روزه نحس ستیمعلوم ن

 رفتم و سوارش شدم راه افتادم سمت خونه!  نم یسمت ماش  به

 ** 

ابزارم رو آوردم و شروع   نگیو رفتم تو پارک   دمیرو پوش   کمیمکان یرفتم تو اتاقم و لباسا ؟یچرا خراب شد  گهیگندت بزنن تو د یا

 ! نمیماش  ر یکردم به تعم

 بود.  یکیگرفته بودم که شغلش مکان ادی  کمیکوچ یی کار رو از دا نیا

ور که کالهم رو دور  و همونط نمیرو جمع کردم و گذاشتم پشت ماش  هامله یاومدم وس  رون یب نی ماش  ری از دو ساعت از ز بعد 

 رفتم خونه!  زدمیو سوت م  چرخوندمی انگشتم م
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 ! کننی نبود همونطور رفتم داخل خونه که حس کردم چند تا چشم باهم نگام م حواسم

 ... اوه

 

 شت آبروم رفت، مامان چپ چپ نگام کرد و باباهم با لبخند گفت:  اوه

 ه؟ یاچه وضعه  نیدخترم برو لباسات رو عوض کن! ا ا؛یمان-

 گفتم:  شناختمی که نم  ییزدم و رو به مهمونا یاعه ی! لبخند ضااومد یخونش در نم ی زدی خندش گرفته بود؛ اما مامان کارد م بابا

 . کردمیم  ر یرو تعم نم یداشتم ماش  دای! ببخشد یسالم خوش اومد -

 خنده!  ر یزدم ز یخودم پق دن یبا د نه ییآ  یدر اتاقم رو قفل کردم و رفتم جلو  اد یمامان ب نکهیزدم تو اتاقم قبل ا  م یج عیسر

 نگام کنن خب.  ز یبود حق داشتن مثله چ ف یشده بود لباسامم کال کث ی مشک لپام

 ! دمیرو پوش  میو مشک  د یاسپرت سف یشدم رفتم دوش گرفتم، لباسا بلند 

قبل    ریبخ ادش یبخورم!  زینبود که ازش ل  ینردهامون جور  فیح ن؛ییرو خشک کردم و در آخر ساعتم رو بستم و رفتم پا موهام

 . یه دادمی کار رو انجام م  نیبابا نردها رو عوض کنه چقدر ا نکهیا

 به خودم اومدم!  زدی مامان که صدام م  یصدا با

 دخترم!  ا،یمان-

 بله، اومدم. -

دادم به    هیتک لکس یر یل یم! خبودن  ده ید ی چجور  ش یپ قهیکه چند دق   اوردم یبابا اصال به روم هم ن ش یتو سالن و نشستم پ  رفتم

 شدم.  بیمبل و مشغول خوردن س 

 بگذرونه!  ری خدا بخ اد؛یمامان چشم غره م یه حاال

 آروم در گوش بابا گفتم:  ان؟ی ک  نایا میبگذر نایاز ا حاال

 هستن؟  یک  نایا ،ییبابا-

 هم آروم گفت:  بابا
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 !تیهم کارم. مثال اومده بودن خواستگار-

 دفعه؟  ک یچرا ساکت شدن   نایمشترک؛ ا  یو زندگ یاز خنده! آخه من رو چه به خواستگار دم یحرف بابا ترک نیا با

 خل شدم! کننی البد فکر م ی آخ کردن،ی به جمع انداختم همه با تعجب من رو نگاه م ینگاه

 ! کنهی کنه مامان کلم رو م   ریامشب رو بخ خدا

 ********** 

 *سپهر* 

که   دمیبرگشته بود رو د کایخواهرم که تازه از آمر دهیسپ ن، ییو رفتم پا رونیبا دو از اتاقم زدم ب یز یشکسته شدن چ یصدا با

 ! کردی رو جمع م  وان یدرشت ل یهاداشت تکه 

 سمتش رفتم و بلندش کردم و گفتم:  به

 ! یبری ت رو ماالن دست  ؟ یکنی کار م یچ-

 و گفت:  د یخند 

 !گهی د  کنمی نه بابا دارم جمع م-

 پنهونش کنه انگار! تونستی نم یاخنده  چیچشماش بود که با ه  یتو  ی غم ک یکردم ناراحته،  حس

 

 !رفتی تو فکر فرو م قیعم شهی هم تونست،ی بخنده و خوشحال باشه اما نم کرد ی م یسع

 نه!   ا یطور بود  نیهم هم کایتو آمر  دونمی نم  زد؛ی باهات حرف نم ی زدی اگه باهاش حرف نم شد ی م الش یغرق فکر و خ و

 :د یدفعه پرس  ک یکه   کردمی صحبت م ده ینشسته بودم و داشتم با سپ ییرایپذ  ی تو

 ؟ی داداش  یتا حاال عاشق شد -

 ؟ ی نبود بپرس  گهیسوال د  کیسواله خواهر من    نم ینگاش کردم! آخه ا شوکه

 چنده  لو ینه بابا عشق ک-
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 باال انداخت و گفت:  یابرو

 !ینداره، اگه واقعا عاشق باش  متیعشق ق-

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 باشه.  ؛ یول  دمیمن که نفهم-

 و گفت:  د یخند 

 ! ولیا ا،یهنوزم شوخ بودنت رو حفظ کرد-

 بهش زدم و با خنده گفتم:  یچشمک

 ! گهید م ینیما ا-

اول   ششیکرده بود؛ بلند شدم و رفتم پ د ی خر ی کل  دمیشد که مامان و د رهیخ یر دومون به سمت در ورود باز شدن در نگاه ه با

 و بعد گفتم:   دمیرو بوس  شیشونیپ

 ! زمی برم بخرم عز یآخه فدات بشم چرا به من نگفت-

 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 ! برو کنار برو اونور بچه.یکن  د یخر ی شدم که تو بر ریمگه من پ  د یچشم سف یپسره-

 واال!    شدم؛ی له م  زدی م  نیهمچ شدمیگرد شده به مامان نگاه کردم، حاال اگه بلند نم  یچشما با

 پاش زد به پام و از کنارم رد شد تو همون حالت و گفت:  با

 هم به من زل نزن زود باش.   یکنه بچم، مثله چ د یخر کمی رون یبرو با خواهرت ب-

 * مای*ن

 امون!نامه  انیپا  یدنبال کارا  می بر ادیب ایدختره،  مان  نیتا ا  ستادمیوا نییاست منتظر پا قه ی بابا ده دق یا

! رفتم سمت در تا  دادی م  ادیدختره شلخته   نیبه ا کمی کاش ی اوف ا  ، یو خوب ی آخه مهسان به اون خانم ما؛یافتاد  یر یگ عجب

 گفت:   یزنگ در رو بزنم که خودش اومد و با شاد

 ! گهید  می سالم بر-
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 شدم! نیکوبوندم و سوار ماش   نیزم ی پر از اخم من توجه نکرد، پام رو رو یهاشد و اصال به نگاه  نیپر رو پر رو سوار ماش  خودش 

 گفت:   متعجب

 ادب!  یب ، یعه جواب سالم واجبه فرزندم! ادب ندار-

دهن به دهن نشم که اگه دهنم باز   نیبه من بده من با ا  یخدا صبر  یدختره لجباز؛ ا  ن یا د یدویمخ من م  ی داشت رو درست

 ! شهی بد م ی لیبشه خ

 لب گفتم:   ریحرص و ز  با

 سالم!  کیعل-

  ستینحالش خوش  یدختره روان   کرد،ی زمزمه م یی زهایچ کیداشت با خودش   رلبی رو باال انداخت و سکوت کرد ز ابروهاش 

 داره!   یر یخود درگ

 . میکارهامون رو انجام بد  شاپی کاف  ک یآخر راه ساکت شد و اعصاب داغون من هم آروم گرفت! قرار شده بود تو  تا

 !د یرو بهم کوب  نم ینازن نیمحکم در ماش  ایدفعه مان ک یکه  میشد  ادهیپ شاپی به کاف مید یرس 

 کردم:  یداد سرش خال ک یتو دلم بود و از صبح تو دلم مونده بود رو با   تیحرص و عصبان یهرچ

 !ستایبابات ن نیدر ماش  ی چته؟ دختره وحش ،یه-

 رنگش رو از صورتش کنار زد و گفت:  ییطال یموها

 !گهید ونداستیهست؟ ه ی چ کنه ی ندونه فکر م یهر ک  نیماش   گهیابوقراضه م نیبه ا نیهمچ ش،یا-

 و گفتم:  دمیکالفه به موهام کش یدست

 کارش! ی بره پ م یکارمون رو تموم کن  نیبزار ا گه؛یشو د الیخی ب ؟ یشیدختر چرا آروم نم-

 بهش نگفتم! با تعجب رو بهش گفتم:  ی زیچرا بغض کرد؟ من که چ وونه ید  نیا عه

 ! حالت خوبه؟ ایمان-

  رم یدارم دنبالش م د ید ی کج کرد، وقت  یاگه یبه طرف د و راهش رو د یگونه اش چک ی حرفم اشکاش دونه دونه رو نیهم با

 ! دن یقدمهاش رو تند کرد و شروع کرد دو
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 * ای*مان

 متعجب از جاش بلند شد و گفت:  دنمیبا د یو مان  رونیاتاقم زدم ب از

 حالت خوبه؟  ا،یمان-

 و گفتم:  دمیخند 

 ! ارمینه دارم اداشو در م-

 .ایبهت رو دادم پرو شد -

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 . دمیگرخ  نایمامانم ا ی وا-

 و بلند داد زدم:  رون یب دمیسمتم که بدو بدو دو ادیشد ب بلند 

 .یجوجه رنگ -

رو   نیو ماش   کردمی زمزمه م شد ی رو که پخش م یلب آهنگ  ر یشدم و به سمت دانشگاه روندم! ز  نم یسوار ماش  اد یب نکه یا قبل

 پارک کردم. 

 ! دمید مایمراه ن شدم،مهسان رو ه ادهیپ

 کردم!   م یقا نمیزد خودم رو پشت ماش  مایکه مهسان به ن یرو صدا بزنم، با حرف ماین خواستم

 گفت:  یبا نگران ماین

 ! میماه ازدواج کن ن یتا آخر ا  د یبا یفهمی مهسان، چرا نم-

 ! می بعد ازدواج کن مینه؛ حداقل شش ماه نامزد بش-

 کانادا!  م یندارم قراره  بر یاد یمن فرصت ز-

 ؟ یچ یعن یشک به ادامه حرفاشون گوش دادم؛  با
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 .مایکانادا ن  میبر  د یبا ی نگفت ی! شب خواستگاریکانادا؟ بهم نگفته بود-

 سر کالس!  می فعال بر میزنی بعدا حرف م الیخیاوف ب-

 گفت:   یعصب مهسان

 جواب من رو بده!  ما؟ین ی چ یعنی-

 . دمیبعد کالس جواب م -

 ؟ یخواستگار ه؟ یچ ؟کانادایچ یعنی! شدنی که دور م   دم یهاشون رو شنقدم  یصدا

حس مختلف تو   ی شدم، کالفه شدم کل ی درونم شکست پکر شدم، عصب ی زیچطور تونسته بود بهم نگه؟ حس کردم چ مهسان

 قلبم مخلوط شد!

 *مهسان* 

 چرا؟  دونم ی نم دادی هم که بهم محل نم ایمامان رو نداشتم؛ مان یهابودم حال و حوصله غر زدن  یعصب

  تونستم یاون وقت م  د یکانادا؟ شا م یبر د یبهم نگفته بود با مایکه ن یچ  ی عنیتخت انداختم!  ی شدم رفتم اتاقم خودم رو رو بلند 

 ! رمیبگ  م یبهتر تصم

  ی کار نیهمچ تونم ی آبرومون وسطه نم ی پا ؟یو بابام چمامان   ی دختر! بهمش بزنم؟ آبرو  یبهمش بزن یتونی نشده م   رید  هنوزم

 : گهیم شهیکه هم رسمی م ایبه حرف مان ما؛حاالیبکنم! خدا لعنتت کنه ن

 .رسهی نم  یبه کس رش یپسر فقط دردسره! خ نیا-

 !  میانگار نه انگار با هم دوست دهی بهم محل نم ه؟ی چ ایمان ی رفتارا رییتغ  لیدل ی عنی!ایگفتم مان  آخ

 و کانادا که چشام گرم شد و بخواب رفتم!  مایو ن ایفکر کردم به مان انقدر

 ** 

  وونهیداشت صبح تا شب صداش تو خونه بود هممون رو د  یدختر چقدر انرژ  نیخدا ا ی ! وادمیاز خواب پر ایمح  یسر و صدا با

 هاش!  یباز وونه یکرده با د

 رفتم.  رونیاز اتاقم ب رو مرتب کردم و   خودم
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 گفت:  یبا خوشحال  د یتا من رو د ایمح

 اومده دنبالت! مایمهسان، عمو ن یآج-

بشه؟ اخمام رو تو هم کردم و به سمت   یاومده دنبالم که چ  ا؟ یاز خجالت برده آ ییبو یعن یبشر چرا انقدر پر روعه  ن یخدا! ا یوا

 سالن قدم برداشتم.

 من رو حرص بده!  ده یرو آفر نیانگار نه انگار من باهاش قهرم! خدا ا خورد، ی م ی بود داشت چا نشسته

 

 *مهسان* 

 ! کردی م  هیمثله ابر بهار داشت گر ز یر کی چش بود که  ایمان دونم ینم

 :دمیپرس ی چقدرم ازش م  هر

 زده؟  یبهت حرف یسک شده؟ی چته؟ چ -

 ! کنهی م ه ی گر کنه یفقط نگاهم م  زنهی الم تا کامم باهام حرف نم  زه، یری اشک م صدای نه انگار فقط ب انگار

 طاقتم طاق شد، موهام رو از صورتم کنار زدم و گفتم: گهید

 . یخواهر گه ینکن د هی ! لطفا گرزهیریبودنت اعصابم رو بهم م خته ی! رفتارت و بهم رگهید  یکاف  ایمان ، یوا-

 شد،اشکاش رو پاک کرد وگفت:  مونیبزنه اما انگار پش یحرف خواست

 مهسان!-

 زل زدم و گفتم:  نشیغمگ  یچشما تو

 جان دلم؟ -

 تو قلبم فرو رفت!  ی نگاه غم دارش بدجور ریت

 رو کنترل کرد و گفت: اشکاش 

 ؟ یدم، باشه خواهرکر  ه یگر شتیصحبت نکن نگو اومدم پ یموضوع با کس  نیمهسان، درباره ا-
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 تکون دادم و گفتم:  یسر

 ! یکه تو بخوا ی هرطور-

 ! بلند شد و صورتش رو پاک کرد و گفت: د یچیغمش داخل اتاقم پ  ی بهم زد که بو یتلخ لبخند 

 مزاحمت شدم! د یببخش رم یم  گهیمن د -

 رو بهش گفتم: یاخم مصنوع با

 !کشمتی م ا،وگرنه یبد  لم یچرت و پرتا تحو نیاز ا نم ینب گهید  هی چه حرف نیا-

و با لحن   شمی خواهر چهار سالم بدو بدو اومد پ ا یکرد و رفت در رو بستم وارد خونه شدم، مح یکرد و خداحافظ ی مصنوع یخنده

 گفت: یاکودکانه 

 کرده بود؟  ه یگر  ایخاله مان یآج-

 که شک نکنه گفتم:   نیا یبرا

 !سوختی اش، چشماش مرفته بود تو چشم  یزی چ کینه گلم -

 بپرسه که مامانم صداش زد و اونم رفت!  ی ا گه یسوال د خواست

 * ای*مان

 بود!  خته ی رو هم نداشتم؛ عصابم بهم ر چکس یه کردم،حوصلهی م یپوچ احساس 

 چرا؟  زنه؟ ی صدام زد فکر کردم قشنگ صدام م یسرم داد زد بغض کردم، چرا وقت  ماین ی چرا وقت دونم ینم

  رفتی ! دلم ضعف مسوختی بکوبم بدتر از اون  چشمام بود که م واریهر آن ممکن بود سرم رو به د  شد ی م داشت منفجر  سرم

 رنگ به رو نداشتم. تیم  کیشده بودم مثله  

 باش! ی چت شده؟ بلندشو، قو تو

 گفتم:   یخش دار  یزانوهام بلند کردم و با صدا  یدر اتاقم سرم رو از رو یصدا با

 بله؟ -

 که تو صداش مشخص بود گفت:   یبا نگران مامان
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 ؟ یمامان؟ چرا غذات رو نخورد ی جان خوب ایمان-

 نداشتم!  لیخوبم، م-

 آخه... -

 گفتم:  یعصب

 نداشتم؛ من خوبم! لطفا برو.  ل یمامان گفتم م-

 و گفت:   د یکش یآه

 ! زمیباشه عز-

 زنگ زد!  م یبار گوش  نیزانوهام گذاشتم که ا یسرم رو رو  دوباره 

 توگوشم:  د یچیشاد و شنگولش پ  یکه صدا فون ینقش بسته بود زدم رو آ ی رو گوش  ا یلقک ارمد  یافه یق

 ! یسالم بر خواهر گرام-

 تمام گفتم:   یحوصلگ  یب با

 تا حاال من شدم خواهر تو؟  ی از ک ک،یعل-

 گفت:  ی لحن متعجب با

 تو چته؟ چرا صدات گرفته؟ -

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 خدافظ!  ال،یخیب-

 . نهییآ یتخت بلند شدم و رفتم رو به رو  ی رو قطع کردم و انداختمش رو یگوش 

 !نیپس؟ اصال داد زد که زد به درک السفر و السافل ی ختیبهم ر یجور  ن یچرا ا ا؟یمان یی تو نیا

 ! اوفتادهین یفراموش کن اون روز رو اصال، فکر کن اتفاق خاص ر یدوش بگ   برو

 !رسمی رو م  یکیواال! پسر گوالخ حساب تو   رمیعذا بگ  ی طور ن یدادش ا  کیکه من به خاطر   هی اون ک اصال
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 * ای*مان

 متعجب از جاش بلند شد و گفت:  دنمیبا د یو مان  رونیاتاقم زدم ب از

 حالت خوبه؟  ا،یمان-

 و گفتم:  دمیخند 

 ! ارمینه دارم اداشو در م-

 .ایبهت رو دادم پرو شد -

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 . دمیگرخ  نایمامانم ا ی وا-

 و بلند داد زدم:  رون یب دمیسمتم که بدو بدو دو ادیشد ب بلند 

 .یجوجه رنگ -

رو   نیو ماش   کردمی زمزمه م شد ی رو که پخش م یلب آهنگ  ر یشدم و به سمت دانشگاه روندم! ز  نم یسوار ماش  اد یب نکه یا قبل

 پارک کردم. 

 ! دمید مایمراه ن شدم،مهسان رو ه ادهیپ

 کردم!   م یقا نمیزد خودم رو پشت ماش  مایکه مهسان به ن یرو صدا بزنم، با حرف ماین خواستم

 گفت:  یبا نگران ماین

 ! میماه ازدواج کن ن یتا آخر ا  د یبا یفهمی مهسان، چرا نم-

 ! می بعد ازدواج کن مینه؛ حداقل شش ماه نامزد بش-

 کانادا!  م یندارم قراره  بر یاد یمن فرصت ز-

 ؟ یچ یعن یشک به ادامه حرفاشون گوش دادم؛  با
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 .مایکانادا ن  میبر  د یبا ی نگفت ی! شب خواستگاریکانادا؟ بهم نگفته بود-

 سر کالس!  می فعال بر میزنی بعدا حرف م الیخیاوف ب-

 گفت:   یعصب مهسان

 جواب من رو بده!  ما؟ین ی چ یعنی-

 . دمیبعد کالس جواب م -

 ؟ یخواستگار ه؟ یچ ؟کانادایچ یعنی! شدنی که دور م   دم یهاشون رو شنقدم  یصدا

حس مختلف تو   ی شدم، کالفه شدم کل ی درونم شکست پکر شدم، عصب ی زیچطور تونسته بود بهم نگه؟ حس کردم چ مهسان

 قلبم مخلوط شد!

 *مهسان* 

 چرا؟  دونم ی نم دادی هم که بهم محل نم ایمامان رو نداشتم؛ مان یهابودم حال و حوصله غر زدن  یعصب

  تونستم یاون وقت م  د یکانادا؟ شا م یبر د یبهم نگفته بود با مایکه ن یچ  ی عنیتخت انداختم!  ی شدم رفتم اتاقم خودم رو رو بلند 

 ! رمیبگ  م یبهتر تصم

  ی کار نیهمچ تونم ی آبرومون وسطه نم ی پا ؟یمامان و بابام چ ی ختر! بهمش بزنم؟ آبرود  یبهمش بزن یتونی نشده م   رید  هنوزم

 : گهیم شهیکه هم رسمی م ایبه حرف مان ما؛حاالیبکنم! خدا لعنتت کنه ن

 .رسهی نم  یبه کس رش یپسر فقط دردسره! خ نیا-

 !  میانگار نه انگار با هم دوست دهی بهم محل نم ه؟ی چ ایمان ی رفتارا رییتغ  لیدل ی عنی!ایگفتم مان  آخ

 و کانادا که چشام گرم شد و بخواب رفتم!  مایو ن ایفکر کردم به مان انقدر

 ** 

  وونهیداشت صبح تا شب صداش تو خونه بود هممون رو د  یدختر چقدر انرژ  نیخدا ا ی ! وادمیاز خواب پر ایمح  یسر و صدا با

 هاش!  یباز وونه یکرده با د

 رفتم.  رونیاز اتاقم ب رو مرتب کردم و   خودم
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 گفت:  یبا خوشحال  د یتا من رو د ایمح

 اومده دنبالت! مایمهسان، عمو ن یآج-

بشه؟ اخمام رو تو هم کردم و به سمت   یاومده دنبالم که چ  ا؟ یاز خجالت برده آ ییبو یعن یبشر چرا انقدر پر روعه  ن یخدا! ا یوا

 سالن قدم برداشتم.

 من رو حرص بده!  ده یرو آفر نیانگار نه انگار من باهاش قهرم! خدا ا خورد، ی م ی بود داشت چا نشسته

 

 * مای*ن

 ! هیعاد ینشده و همه چ  یز یزدم انگار که چ ی الیخیو خودم رو به ب به مهسان کردم  ینگاه

 گفتم:  ع یسر دنشید با

 خودم!  یِ خواب آلوخانمم سال-

 اخم گفت:  با

 . یخوش اومد -

 اومد بلند شدم و گفتم:  وهیبود که بگه گورتو گم کن! مامانش همون موقع با م نیمثله ا ی خوش اومد  نیا

 . د ید یچرا زحمت کش-

 غلطا! ن یها وگرنه من رو چه به ابگم  یطور  نیالبته خودش گفت ا ؛یمام گفتم ی به مامان مهسا م من

 خنده گفت:  با

 جان.  ماین ی چه زحمت-

 باال انداختم و گفتم:  یی! براش ابروکردی بود بر و بر من رو نگاه م ستادهیا مهسان

 ! زمیعز گهید نیبش ایب-

 بهم کرد و گفت:  یعصب نگاه
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 ! زمیراحتم عز-

 نکنم!   از حد  ش یدادم اسرار ب حیگفت که ترج  یرو جور  زمشیعز

 ما دوتا رد و بدل کرد و گفت:  نیب ینگاه مامانش

 د؟ یقهر کرد-

 گفتم:  ی خونسرد با

 زحمت برو آماده شو.  ی ! مهسان جان بستین  یز یجون چ ینه مام-

 پنهونش کنه گفت:  کرد ی م ی که سع یناراحت با

 ! شمیباشه االن آماده م-

 بودم!   ده یتو تنش ند   د یتا حاال سف اومد؛ی بهش م  د یچقدر رنگ سف  شد ی ساعت اومد باورم نم  میبعد رفت اتاقش بعد از ن و

سکوت رو اصال   نیپر از سکوت بود ا ن یتو ماش  میشد  نیسوار ماش   رون یب میو اومد   می کرد  یخدافظ ی و مام ایشدم از مح بلند 

 دوست نداشتم! 

 و ناراحت بود!  ی عصب یلیخ  یانگار ی سکوت رو مهسان بشکنه ول نیا خواستی م دلم 

خوانندها بود که سکوت   ی! فقط صدایشیآهنگ از ماکان بند پخش شد به اسم عاشق که م  ک یرو روشن کردم که  نیماش  پخش

 .شکستی رو م نیماش 

 

 *مهسان* 

 ! میو وارد شد  میبه سمت ساختمان پاساژ رفت م،یشد  اده یپاساژ معروف نگه داشت باهم پ ک ی یجلو

 .دمیهم دلم خواست خر ی رستوران اصال باهاش حرف نزدم، هر چ کی تو  می و بعدشم رفت  میکرد د یتا ساعت ده شب خر  بایتقر

کارش پر شد   ن یو بره! دلم با ا ره یبرم خونه بعد گازش رو بگ  نستادیوا  یشب هم من رو به خونه رسوند و بالفاصله رفت حت آخر

 ! نهیازحس تلخ خشم و ک
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من   ی وارد خونه شدم مامان که تو آشپزخونه بود وقت ی و چشمام فکر کنم خون شده بود، چون وقت  د یلرزی دستام م تیعصبان از

 گفتم:  د یرو د

 چرا چشمات خون شده؟ زمیعز-

 ! دونمی من؟ نم یچشما-

 . دمیلباس خواب  ض یتو اتاقم و بعداز تعو  رفتم

 **** 

 بعد دوباره زنگ زد.   قهیچند دق دمیبالشتم و خواب ر یرو چپوندم ز یداده بود! گوش   امیپ ایشدم، مان داریتلفنم ب یبا صدا صبح

 جواب دادم:  تیعصبان با

 ؟ یگ یم  یهان؟ چ-

 سرد گفت: یلیخ

 دانشگاه؟  ی ایب یخوای نم -

 اسم دانشگاه مثله مونگوال گفتم:  با

 دانشگاه چرا چرا فقط...  ؟یچ-

 عادتا نداشت! نیاز ا ایمان ؟ یچ یعن یقطع کرد؛  دمین فهمبوق ممتد اومد و م یادامه بدم صدا نکه یا قبل

 خدا رو شکر کالس هنوز شروع نشده بود!  دمیساعت بعد رس  میزدم، ن  رون یشدم با عجله حاضر شدم و از خونه ب بلند 

 جواب سالمم رو هم ندادن با حرص گفتم:  ی کدوم حت چیها نشستم هبچه  ش یو پ  رفتم

 سالم دادما! -

 گفت:  شخند یبا ن ایمان

 .مید یشن-

 صحبت نکردم!  یها شد، سر جام با حرص نشستم  تا آخرش هم با کس دوباره مشغول حرف زدن با بچه  و
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 *سپهر* 

 .دنی رو فهم ه ی ! فکر کنم قضکردی سرد با مهسان برخورد م یل یخ ایشده بود، چون  مان یچ  نایا اینبود تو گروه مان  معلوم

 ! کردی م  یباز نیداشت ماش  د یکشی بود خرس گنده خجالت نم  شیکردم سرش تو گوش   مایبه ن ینگاه

 زدم تو سرش و گفتم:  یکی

 تو االن بچه دارن!  یهاخجالت بکش هم سن -

 ادامه داد و گفت:  ش یباز به

 بابا بزرگ نشو. -

 .میه به پاش بلند شد جوابش رو بدم که استاد اومد هم  خواستم

 متعجب گفت:  ایبه اسم مان د یکرد رس  ابیشروع به حضور غ استاد

 خاله سوسکه -

 ! طنتاش یش  نیاز  ا داشتیوقت دست برنم  چیدختر ه  نی رفت رو هوا،خود استاد هم خندش گرفته بود ا هو ی کالس 

 :می استاد همه به سمتش برگشت ی جد  یبا صدا گرفتن ی رو گاز م ن یهمه داشتن زم گهید

 .د یسیبارتون باشه خانم اسمتون رو درست بنو ن ی! آخرگهید ه یکاف-

 و با همون لبخند گفت:  رون یب  ختیدندونش ر یاو خورده  ی زد که هر س  ییلبخند دندون نما ایمان

 ! کنمی م یسع-

 *** 

 اشون!نامه  انیپا ی برا ق یبرن تحق ایو بعدشم با مان  د یبا مهسان بره خر خواستی م  مایاز کالس ن بعد 

دختر رو   نیا ی اعصابه و مخش حرفا  ی ب یل یخ مایو تا االن نزده لهش کنه؛ چون ن اد یدختر کنار م  نیبا ا ماین ی چجور موندم

 ! کشهینم
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 واسش داره.  یجواب  کیبگه  ماین یخودمون بمونه، هر چ ن یزبونش درازه ب یل یهم خ ایمان  البته

براش بوق زدم دو تا که بعد از چند   دم؛ی رو ند  نشیاما ماش  دمیرو د ای مان رون، یدانشگاه اومدم ب نگیشدم و از پارک نمیماش  سوار

 : د یبهم توپ تیسرش رو باال اورد و با عصبان قه یدق

 ؟ یگ یم  یها؟ چ-

 تعجب گفتم:  با

 اگه برسونمت!  یندار نیاومدم بهت بگم ماش  ؟ی ریگی چته بابا؟چرا پاچه م-

 زد و گفت:  یپوزخند 

 هات باش، بعدشم الزم نکرده! پس مواظب پاچه -

 ها.بره  ادهیبزار پ گه یم  طونهیکن دختره نمک نشناس! ش   یو خوب  ایب

 و راه افتادم، حقشه واال!   دمیکش  یپوف

 بزشه! پات علف و درخت س  ر یخانم که ز ایمان سایانقدر اونجا وا حاال

 

 * ای*مان

 باز شود!   موقع ی که ب یچرا رم کرد؟ لعنت بر دهان نیگفتم ا ی زیچ کی رفت، حاال من  نییعه پسره گاو سرش رو انداخت پا عه

 دختر. ی حرف بود زد نم یا آخه

 شدم رفت. جیحواس واسم نمونده، پاک گ رم؛یگی م  یبرم خونه؟ اوف خب تاکس یچجور حاال

  شهیم نمیپاکش کردم! بدتر از ا شیافتاد چند روز پ ادم یشماره آژانس رو ندارم،  دم یگشتم د یهرچ  یرو در آوردم ول  میگوش 

 مگه؟ 

 ! گهید  رم یم اده یپ ست،ین ی چاره ا ؛ یتاکس  کیاز  غی در  ن،یچه برسه به ماش  زنهیسگ پر نم نجایا شهیم  بله

برام بوق زد حال و حوصله مزاحم نداشتم پس  نیماش  ک یته بودم که قدم رف  شیرو راه افتادم به سمت خونه پنج، ش  اده یپ از

 ندادم!  یتیاهم
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بهش   ادیاز دهنم درم یشدم و برگشتم هرچ ی ندادم که دوباره بوق زد! عصب تیراهم ادامه دادم که دوباره برام بوق زد بازم اهم به

 سپهر دهنم رو بستم.  دنیبگم؛ اما با د

 و گفت:  د یخند 

 باال! ایب-

 . ید یخداجون شکرت! چه زود به دعاهام جواب م یوا

 اخم گفتم:  با

 ! خوامینم-

 . رمیباال وگرنه م ایندارما! ب دنیمن حوصله ناز کش-

 دفعه منفجر شد از خنده!    کیکه   نشینشستم تو ماش  عی نره سر نکهیترس ا از

 اخم و تَخم نگاش کردم و گفتم:  با

 ؟ ینیبی م  یخنده دار زهیچ-

 نه باال انداخت و گفت:  ی رو به معنا ابروهاش 

 نوچ -

 ؟ ید یپس چرا خند -

 و گفت:   کردنگاهم

 باحال بود.  ی لیچون حرکتت خ-

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 مگه من دلقکم -

 ! یدماغ قرمز کم دار  کی-

 حرص نگاهش کردم و گفتم: با
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 نگه دار! شم؛یم ادهینگه دار پ-

 و گفت:  د یخند 

 ه داشته باش! کردم جنب یبابا شوخ-

 ! مید یساعت رس  می بعد از ن د،ی نگفت فقط آدرس رو پرس  یز یچ گه ینگفتم اونم د یزیچ

 .شد ی که دور م  دمیرو شن نشیماش  ی در رو بستم صدا ی شدم و وقت اط یشدم! وارد ح اده یتشکر کردم و پ ازش 

 

 *مهسان * 

داشت   یقشنگ   یکه لباس عروسا ک یمزون ش  کی  میاول رفت ره، یلباس عروس و کت و شلوار و غ دنی خر یپاساژ برا م یرفت ماین با

 چشمم رو گرفت! یبدجور شیکی

 رفته بود!  ادمیقهرم  گهید خوامی اشاره کردم که اون رو م ماین به

افتاد تو جونم؛   ی حس خاص ک ی دنشیبرامون آوردنش! با د قه ی بعد از پنج دق ارن، یفروشنده گفت تا واسمون لباس عروس رو ب به

 بود!  یفی قابل توص ریاحساس غ

 ! دمیرو برش داشتم تا برم پروش کنم؛ وارد اتاق پرو شدم لباس عروس رو پوش  لباس 

 !ایآخ گفتم مان کنه، ی نم فی تو آدم که از خودش تعر یافته ی چه خود ش  گفتی بود م  ایاگه مان اومد ی بهم م چقدر

 طور شدن! نیهم هم هی بلکه بق ا،ینه تنها مان ده یچشه؟ باهام سرده بهم محل نم ستین  لوممع

 : گفتی به خودم اومدم که م ماین یصدا با

 ! نمتیبب زم،یعز-

 بهم کرد و گفت:  یپرو رو آروم هل دادم چشمش که به من افتاد نگاه در

 ! اریخوبه، درش ب-

  ش یزدم و رفتم پ رونیکردم، از اتاق ب ضی خودم تعو یهم رفت تا حساب کنه؛ لباس رو با لباسها مایرفتم تو اتاق پرو و ن  دوباره 

 !ماین



 دیونه بازی 

58 
 

  ز یر یبا خطا  د یسف راهنیو پ یاکت و شلوار سورمه  ماین ی برا میرفت  م،یزد رون یو از مغاز ب میلباس عروس رو برداشت  جعبه

 ! میگرفت یاسورمه 

 نامه.   انیبرن دنبال پا ا یمن رو رسوند خونه و رفت، قرار بود با مان ماین  مید یرو هم خر  نایکفش و ا نکه یاز ا بعد 

 **** 

 * ای*مان

 کردم خودم رو کنترل کنم!  ی دست و پام رو گم کردم، اما سع دنشید با

 شدم و گفتم:  نشیماش  سوار

 سالم. -

دستم رو   اد؛یی ساکت خوشم نم ط یپر از سکوت بود و منم که کال از مح نیرو داد و راه افتاد. چه عجب جواب داد، ماش  جوابم

 رو روشن کردم!  نیبردم جلو پخش ماش 

 برگشت و گفت:  ماین

 اهنگ شاد ندارم. -

 کفاثط.   یاصال مال خودت نگه دار پسره  اس،قه یعت یانگار شیدست نزن! ا  یعنی نیا

 

 کرد و گفت: نگاهم

 خب حاال قهر نکن، بزار کوچولو!  یلیخ-

 کردم و با حرص گفتم:  اخم

 !سیخس خوامی پدر بزرگ، دوما نم یاوال کوچولو خودت-

 ! مید یکه رس  کردمی آهنگ که حفظ بودم رو تکرار م  ک یلب با خودم  ر یبرگردوندم، ز شهیرو به طرف ش   صورتم

 **** 
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  دم یرفتم دستمالم رو بردارم که د م،یکه داشت ی کار عمل  یبرا میکردی م  زیکارگاه رو تم م یساعت گذشته بود و ما داشت کی  بایتقر

 !ستین

از   یکی ی نگاه به اطرافم کردم، چشمم به دستمالم افتاد که رو کیگذاشته بودمش  ی صندل یجا رو  ن یپس کوش؟ من هم عه

 پام گذاشتم! ر یرو ز ی صندل  د یرسی ها بود چون قدم نم قفسه 

لق زد و من فقط چشمام رو   ی که در کارگاه باز شد برگشتم که صندل ی صندل یدوباره رفتم رو  ، یلعنت د یرس ی بازم قدم نم اما

 بستم!

 ! یکیبه جاش رفتم تو بغل  فتادمین اما

 کنه؟ یم  کاری چ نجایسپهره، ا نکهیعه ا دم یکه د  رونیب دم یکش اروی یرو از حصار دستا  خودم

 گفت:  د ینگاه متعجبم رو د ی وقت

 زنگ زد.  ماین-

 نشون دادم و گفتم:  تفاوتی رو ب  خودم

 خواستم؟ حیمگه من ازت توض-

 ! خوب شد گفتا  کردمی دق م ی داشتم از فضول ی ول

 کجاست؟ ماین-

 کن!  داش یمن از کجا بدونم آخه برو بگرد پ-

 و گفت:   د یتو موهاش کش  ی دست ن، یرو گذاشت زم من

 ؟ یبا من دار  یتو چه مشکل-

 من؟ نه!  ؟ یک-

 خنده اش رو کنترل کنه گفت:  کرد ی م ی که سع ی حال در

 آره تو -

 که جواب بدم گفت:   نیا قبل
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 من رفتم کوچولو. -

 .لنیکوچولو؟ البته حق دارنا خودشون گور  گنیکه بهم م ننیبیم  ی دوتا من رو چ نیبابا ا یا

 

 کردن شدم! زیتالش دستمالم رو برداشتم و مشغول تم   یبعد از کل بالخره

 .ماین ی نش یبگم چ یتوالت عوض کردم؛ آخه توالتم شد جا؟ ا  ی کارم تموم شد، لباسام رو تو نکه یاز ا بعد 

 *** 

 سکته کردم باو!  شن،یمثله جن جلو آدم سبز م  نایخونه بالفاصله مامان جلو راهم سبز شد؛ جلل خالق چه خبرشونه ا رفتم

 مادر من چه خبرته آخه؟ سکته کردم. -

 واسم نازک کرد و گفت: یپشت چشم مامان

شمال واسه تولد   م یبر میافتی صبح راه م  ۴رو جمع کن امشب ساعت   لتیخب حاال، پس فردا تولد بهار دخترخالته وسا یلیخ-

 ! میاونجا باش 

 نه! کارت نک  یبهار  بگم خدا چ ی ا ستین ی چیآخه االن چه وقتشه؛ حس ه  اوف،

تخت ولو کردم انقدر خسته بودم که بالفاصله   ی که دوش گرفتم لباسهام رو عوض کردم و خودم رو رو  نیتو اتاقم بعد از ا  رفتم

 چشمام گرم شد. 

 *** 

 گفتم:  یچشمام رو باز کردم، با خواب آلودگ  یمان یصدا با

 ه؟ یهان؟ چ-

 خنده گفت:  با

 بلند شو خانم خرسه! -

 به بازوش و گفتم: دم یپام کوب با

 شو.  سیس -
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 و گفت:   د یو کش دستم

 ! میشام بخور نییپا ا یهات رو جمع کن، ب له یموهات رو خشک کن وس   یزلیریبلند شو خرس گ-

 و بلند شدم و گفتم:  دمیکش  یپوف

 برو.  گهید ی گفت  ؟ی ستادیچرا وا گه،ید باشه-

 بشر! نی چه پر روعه ا کنهی من رو نگاه م ستادهیهمچنان وا دمید

 ! یکنی مثله بز نگام م یستاد یچرا وا گهیبرو د ؟ یکر-

 و گفت:  خت یو موهام رو بهم ر د یخند 

 پر رو. -

داشتم رو همراه دو سه تا لباس    ازیکه ن ی ز یهر چ لم، یو رفتم سر وسا  دمیرفت، خند  رون یبالشت بهش بخوره از اتاق ب  نکه یا قبل

 جمع کردم! 

 . دمینشستم بعد از صرف غذا دوباره رفتم اتاقم و خواب ز یسر م نییبافتم، رفتم پارو خشک کردم و  موهام

 

 شدم. داریب ی مان ی با صدا نیماش  تو

 دختر ساعت هفت صبحه  یخوابی شو، چقدر م  داریب-

 کردم و گفتم:  نگاهش

 تو دهنت خفه شو. اومده یپام ن ،یمان-

 قربون ادبت!  دم، یترس  ی وا-

 کردم و گفتم:  ی مصنوع اخم

 بابا با ادب. -

 *** 
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 بودم!  یمیباهاش صم ی لیخ لیبود که تو فام یتنها کس نا، یخونه بهار ا مید یساعت رس  ک یاز  بعد 

 شاد و خندون بهار به گوشمون خورد:  یرو بابا زد و صدا زنگ

 ه؟ یک-

 گفت: طنت یبا ش  یمان

 ؟ یبه ی چطور-

 بهار در اومده بود!  غ ینقطه ضعفش دست گذاشته بود؛ ج یدرست رو   ینحاال ما ،یبهش بگه به یکس  اومد ی بدش م یلیخ بهار

 !کشمتی م  یمان-

  کیواستاده بودن، ب یدر به ترت  یجلو نیامیو بن ایخاله، شوهر خاله، بهار، برد  م،یرو باز کرد و همه با خنده وارد خونه شد  در

 تنگ شده بود!  ی لیهمشون خ ی و دلم برا دمشون یکه ند  شه یم یسال

 داخل خونه.   می و باهم رفت م یکرد ی همه احوالپرس  با

 ! می موقع ناهار باهم صحبت کرد  م،تایاتاقش و مشغول حرف زدن شد  م یبهار رفت با

 ناهار خاله اومد صدامون زد:  موقع 

 ناهار حاضره. د یایب ایبهار، مان-

  میقرار شد بعد از ظهر با بهار بر  میاستراحت کرد کم یباال و  میمد از ناهار دوباره او م،بعد ینشست ز یو دور م نییپا م یبهار رفت با

 .د یخر

 *مهسان* 

بود که به من خبر   ب یبودم، عج خبری بار ازش ب نیاول ینبود و منم برا یخبر  ایامروز رفتم دانشگاه از مان یکمال تعجب وقت  در

 نداده بود! 

که   د یافتاد چرا تا حاال به فکرم نرس  ادمی بپرسم که  یبودم که از ک  نی نداشتن، تو فکر ا ی خبر ی ول  دم یو آرسام هم پرس   ایارم از

 بهش زنگ بزنم؟ 

 بوق جواب داد:  نیرو گرفتم چهارتا بوق خورد اما جواب نداد، دوباره گرفتم که سر چهارم شمارش 
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 بله؟ -

 ؟ یاومد ی چرا دانشگاه ن ؟یسالم خوب -

 گفت: ی و با لحن سرد  د یکش  یهوف

 ؟ یون تو خوبممن-

 جوابش رو دادم و سوالم رو تکرار کردم:  تند 

 دانشگاه؟  ی اومد یچرا ن گمیم  ،یمرس -

 همون لحن که تا اعماق وجودم رسوخ کرد گفت:  با

 ! ستمیچون تهران ن-

 ! پس کجا رفته؟ ستین تهران

 ؟ییپس کجا یستیاگه تهران ن-

 گفت:  ی خونسرد با

 که بهت جواب بدم.   نمیبی نم ی لیدل-

 : دمیبهش توپ تیعصبان با

 چرا؟-

 ! زننیصدام م ؟یندار  یکار-

 وگفتم:  دمیکش  یپوف

 ! یبا ی پوف،هرجور راحت-

 یبا-

 گذروندم و بعدشم رفتم خونه.  یحوصلگ یکه داشتم رو با ب  ی کالس   دوتا

 تخت پرت کردم!   یلباس خودم رو رو  ض یرفتم تو اتاقم و بعد از تعو م یمستق  دمیبه خونه که رس  دم؛ یرو ند  مایاصال ن امروز
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 بود.  مایاومد، نگاه کردم ن ام یپ میگوش  ی که برا شد ی چشام داشت گرم خواب م تازه

 بود:  نوشته

 شام دعوتت کرده!  ی حاضر باش، مامان برا شیساعت ش -

 دادم اونم )باشه(بود  انیکلمه به مکالمه پا  کی با  فقط 

 

 *سپهر* 

در رو باز   ستیجز من خونه ن یعنی یشکی ه ن؛ ییبلند شدم رفتم پا یبودم که زنگ در به صدا در اومد با خستگ  ینیریخواب ش  تو

 کنه؟ 

 .نییرو تنم کردم و رفتم پا شرتم یسو نجا؟یبود، چرا اومده بود ا ایدر

 :د یتند و با عجله پرس   دنمید با

 ؟ یارخبر ند  وایاز ش -

 گفتم:   متعجب

 شده؟  ی زینه، چ-

  ستیشدن، معلوم ن یچش بود؟ همشون روان گه ید  نیشد و رفت؛ وا ا نشیکرد و سوار ماش  یکه جواب بده خدافظ  نیا بدون

 چشونه.  

 زد و گفت:  یلبخند  دنم یشده بود، با د داریهم از خواب ب دهیخونه سپ رفتم

 حالت خوبه؟  ،یسالم داداش -

 زدم و گفتم:   یلبخند 

 ؟ یممنون تو چطور -

 و گفت:  د یبهم پاش  ی لبخند  متقابال 

 ؟ی منم خوبم؛ صبحونه خورد-
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 ؟ ینه تو چ-

 منم نخوردم! -

 دوست داشت.  یل یهم خ دهی به سرم زد که سپ یفکر  کی

 م؟ یحل ایکله پاچه   می بر هی نظرت چ یآج-

 باال و گفت:  د یشوق پر با

 من هستم!   ه،یعال-

 و گفتم:  دمیخند 

 زود باش.  م یخب پس برو آماده شو بر یلیخ-

 اومد!  ی کم شی اسپرت و آرا پ یبا ت دهیسپ  قهی بعد از ده دق نییگفت و رفت اتاقش منم رفتم اتاقم و حاضر شدم، رفتم پا یاباشه

 ! یبپوشه واسه چه مکان یچ د یبا د یفهمی که م  ن یبزرگ بودنش بخاطر ا نی بهش زدم بخاطر ا یلبخند 

 .ارنیتا برامون کله پاچه ب می و سفارش داد م یرفت یکله پز  کی و به سمت   می هم راه افتاد با

 ! طونیشر و ش   ی ایبا مان کرد ی عاشق کله پاچه بود، چقدر فرق م دهیسپ

 بابا. ال یخیاون دختره افتادم حاال؟ ب ادیشد  ی چ ا؟یمان گفتم 

 

 * ای*مان

کار موهام   بایرو کنار گذاشتم و مشغول لخت کردن موهام شدم، تقر م یبود دهیکه با بهار ست خر ی لباس  ؛د یروز تولد رس   بالخره

 نکرده بود!  ی کار چ یکه بهار اومد داخل هنوز ه شد ی داشت تموم م

 گفتم:   دمیکشی آخر موهام رو هم اتو م که یکه ت ی حال در

 ! گهیوا دختر عجله کن د-

 و گفت:  د یخند 
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 باشه بابا تازه ساعت دوازده است.-

 بهش گفتم:  عیکه سر   یگود یبه سمت ب رفت

 اش رو بسپار به من. ه ی آخه؟ بعدشم فقط جلو موهاتو فر کن بق ی گودیدستگاهش هست چرا ب ی وقت-

 بهار، مثله ماه شد !  یکار خودم تموم شد شروع کردم کار کردن رو  نکه یاز ا بعد 

 کردم.  ف یاوف کمرم شکست انقدر از خودم و بهار تعر م،ید یدرخشی ه الماس م هردو مثل  مید یرو پوش  لباسهامون

 ساعت بعد همه جمع شدن تو سالن و جشن تولد شروع شد. کی ن؛ ییپا میهم رفت با

 . کردی آشنا م شناختمی که نم ییو با دوست و کسا چرخوند ی و منم با خودش م د یچرخی م  تیتو جمع بهار

 و گفتم:  دمیکش  یق ینفس عم می نشست میدور سالن رو دور زد  نکهیا بعداز

 هوف چه خبرته خواهرم؟ آروم تر باو از نفس افتادم. -

 و گفت:  د یخند 

 ها!مثالً تولدمه   م،یببند بزار خوش باش -

 ؟ یاریدر م   هیچ  یهول باز  نیتولدت باشه، ا-

 ازم گرفت و گفت: ی زیر شگونین

 !سیس -

 گفتم: شناختمی بهار رو م ی هم که من کلکا ییونجابه پشت سرم اشاره کرد، از ا و

 نداره بهار خانم. ی من رنگ  شی پ گهیزحمت نکش حنات د-

 اشاره کرد و گفت: دوباره 

 کدوم کلک؟ -

 خداروشکر؟  یگرفت   مرمیالزا-

 دوباره دهنم بازشه سرم رو چرخوند که دردم گرفت سمتش برگشتم و گفتم: نکه یا قبل
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 چته؟ گردنم شکست. یی ایهوشه خر در-

 از پشت سرم...  هوی

 

  یمردونه   یو لبا  دمیرو د یاقهوه  یله ی برگشتم که دوتا ت یناگهان دم؛یمرد رو شن ک ی یخنده  یدفعه از پشت سرم صدا کی

 خندون!

 .چشم غره ازش گرفتم  ک ینداشتم با چندش نگاهش کردم و نگاهم با   ارو یبه  یو حس خوب اومد یخوشم ن اصالً

 و بعد گفت:   د یآروم خند  د یحرکتم رو د نیکه ا بهار

 ! هی کیدختر باز هر شب با  که یاصالً بهش رو نده، مرت-

 آره!   ارو؛یباشه! پس بگو چرا حسم بهش بد بود نگو  -

* 

 بالخره وقت کادو دادن شد! م،ید یو خند  م یو پسرا رو سرکار گذاشت  مید یرقص یبهار کل با  میخوش گذروند  ی آخر شب کل تا

 خوشگل بودن.  یلیبا دستبند ستش خ دمیبراش خر  ی بافت صورت رهن یپ کی من

 و بغلم کرد و در گوشم گفت:   د یخند  د یرو که د کادوم 

 . یخواهر  یمرس -

 بغلم محکم فشردمش و گفتم: تو

 نکردم که، تولدت مبارک.  یمن کار   زمیعز-

 سال عاقلتر و بزرگتر شده بود.  کیو    یسالگ  ۲۴تو   رفتیاومدم بهار م  رون یبغلش ب از

 دلش برسه!  یرو براش آرزو کردم و از خدا خواستم به خواسته  هانیبهتر

 انقدر خوش حال شدم که حد نداشت! میهم اونجا باش  ه گ یبهار هم بالخره تموم شد؛ قرار شد چند روز د تولد 

 ! دارهی مزاحم فکرش دست از سرم بر نم یبه من داره! پسره  یچه ربط  ماین ما؟ین ؟ یتنگ شده بود! چ مایدلم واسه ن اما
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 بشم؟    یباهاش هم گروه د یکردم با ی من چه گناه آخه

 . رش یکه افتاد گ  قمیاون رف فی ح آخ،

 * مای*ن

 . میرو پخش کن مونیعروس  یهابا مهسان کارت  میرفتی م د یبود که با یروز   امروز

 !شدنی دوستاش فرستاده بود من هم با پست فرستادم واسشون، فقط اقوام مونده بودن که امروز تموم م   یبرا مهسان

 سپهر. شیغروب بود که کارمون تموم شد و مهسان رو رسوندم خونشون خودمم رفتم پ یکاینزد

 گفت:   فونیاز پشت آ یخانم ک ی قهیرو فشردم که صداش بلند شد و بعد چند دق زنگشون

 د؟ییبله، بفرما-

 هستم دوست سپهر، سپهر خونه است؟  مایسالم ن-

 که کامال تو صداش مشخص بود گفت:  یآرامش با

 !زنمی االن صداش م بله هست -

 گفت:  فون ی در اومد و در باز شد و سپهر از پشت آ کی ت ی صدا قهیاز چند دق بعد 

 تو نخاله. ایب-

 ! هیخوب  یلیخ ق یرف یول ستیپسر آدم بشو ن  نیو رفتم داخل، ا رمیخند 

 ! لهیدور از جون انگار اومده طو  زد،ی بود و داشت سوت م ستادهیسالن منتظر وا ی در ورود  یجلو

 بهش زدم و گفتم:  ی پس گردن کیبهش  دمیرس 

 پشمک؟ ی بود ینخاله با ک -

 دستم گذاشت و گفت:   یرو رو  دستش

 با خودم بودم، ول کن گوشم رو شکست! ی آ  یآ-

 کردم و گفتم:   ولش
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 بود جواب داد؟  ی دختره ک نیا ی آ راست-

 وگفت:  د یرو مال گوشش

 ! دهیخواهرم بود، سپ-

 مگه برگشته؟  ده؟یسپ-

 گفت:   متعجب

 هم اونجا بمونه؟  یخواستی ! مگهیاره د-

 امکان نداشت که اون دوباره برگشته باشه!  نیکردم، جرئت حرف زدن نداشتم ا سکوت

 

 * مای*ن

 شدم!  چمییکردن با سو ی پام گذاشتم و مشغول باز یرو رو  خم ی یهادست

 کرده بودم باهاش.  یدختر معصوم بشم، کار بد  نیلحظه چشم در چشم ا کی   یبرا یحت خواستی نم دلم 

 بهش بد کردم دلش رو شکستم! یل یخ ادمه؛یرو  ش یکه هنوز چهارسال پ هنوز

  دونه ی من و مهسان نم یه ی از قض یزیمطمئنم چ شم یو اون وقت من نابود م زنهی رو بهم م زیاگه مهسان بفهمه، همه چ یوا

 !حی اونم با لبخند مل شست؛یبا آرامش جلوم نم نقدریوگرنه ا

 که...  ی برگردم به دوران خواستمی برگردوندم نم یاگه یرو به طرف د سرم

 *** 

 *مهسان* 

 بوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق کی

 الو، بله؟ -

 و گفتم: دم یاز حرص کش یپوف
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   ه؟ یچ ایبچه باز نی ا ا؟یمان یی معلومه کجا چیه-

 چند وقت سرد گفت:  نیو مثله هم د یکش  یپوف

 به تو جواب پس بدم که کجام؟  د یبا-

 گفتم:  تیحرص و عصبان با

 ؟ یار یبهونه م گه ینگو خب، چرا د یاگه دوست ندار ؟یجواب پس بد  د یگفتم با  یمن ک -

 بدم بهت! حیتوض نمیبی نم یاز یفقط ن اوردم، یمن بهونه ن-

 و گفتم:  دمیکش  یپوف

 باشه؛ خدافظ.-

 .یبا-

 ! دهیرو جواب نم شیگوش   زنمی بهش زنگ م ی هم که هر چ ماین شدم؛ی داشتم کالفه م  هگ ید

 کجا رفته!  م یدونینم گنیمامان و باباشم که م  ه؛ی کجاست و با ک  دونهیم خدا

 * ای*مان

 .ایبا بهار برم لب در یگرفتم کم م یدلم گرفت، تصم  یل یکه مهسان قطع کرد؛ خ  نیاز ا بعد 

 زدم و بهار رو صدا کردم:  ی اسپرت پیت

 بهار بهار!-

 به سمتم برگشت و گفت: یاغورباقه  یچشما با

 ها! چته؟! -

 . ایلب در  میآماده شو بر ؟ یکنی تو چرا هول م-

 زد تو پهلوم و گفت: یکی

 شده!  یتو رو، فکر کردم چ ی ریبگ  گریجز ج-
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 و گفتم:  دمیکش ی پوف حوصلهیب

 ؟ یایم-

 نگام کرد و گفت: ه یاندر سف عاقل

 ! امیم یی چون تو-

 اش و گفتم:زدم پس کله  یکی

 زر نزن برو آماده شو، واسه من آدم شده. -

 سمتش که فرار کرد رفت تو اتاقش!  دم یآورد، دو رونیو زبونش رو واسم ب د یخند 

 خنده!  ر یزدم ز دمشیخانم سانتال مانتال کرده اومد، تا د قهیاز پنج دق بعد 

 تعجب گفت:  با

 ؟ یچته روان-

 در کنترل خندم داشتم گفتم:  ی که سع ی حال در

 رستوران که!  مینگفتم بر ا،یلب در  می گفتم بر-

 رو هم کم کرده بود.  ششیاسپرت زده بود آرا پیت  یسر نیاومد؛ اما ا رونیب قه ی گفت و رفت اتاقش بعد از چند دق یشیا

  ی هدفونم رو از کولم در آوردم و گذاشتم رو گوشام آهنگ سارن رو پل م،یرداشتقدم ب  ایو به سمت در  می زد رون یاز خونه ب باهم

 :  کردمی م یکردم و باهاش آروم هم خون 

 رهیآرزو کرد امشب دلم بگ  یک

 رهیگ ی م  میداره گر  د یآرزوش رس  به

 و نبودم فرق کرده برات   بود

 اد یسمت من ن د یبگ  یهمه سپرد  به

 آرزو کرد امشب اشک من دراد  یک
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 دوباره چشم من برات باره یم که 

 هرشب و تنهاس  وونه ید  نیا آخه

 ندادم تقاص  یبگ  ه ینامرد

.... 

 

 * ای*مان

 و نامحدود نگاه کردم ی آب یِایگوشام برداشتم و به در  یتموم شد، هدفون رو از رو  آهنگ

 افتادم، دلم براش تنگ شد! مایه اسم نب  یپسر چشم طوس  ک ی طونیپسر ش  کیپسر مغرور   کی  ادیدفعه  کی

 عشق اشتباهه اون مهسان رو دوست داره!  ک ی ن یمن دوستش دارم؛ اما ا تونم؟ ی دروغ بگم، م تونم ی خودم که نم به

 کردم.  انتیبهش فکر کنم، اون وقت به مهسان خ د یاالن شوهر دوستمه من نبا اون

 . زارمی از حالم با خبر بشه حاال هم نم یوقت نزاشتم کس  چیندارم، ه ایدن ن یا ی تو  یمن اصال شانس هه

 گرفتم دلم رو باهاش صاف کنم.  م یبه خودم اومدم؛ مهسان بود تصم لم یزنگ موبا یصدا با

 الو سالم! -

 با تعجب گفت:  مهسان

 جونم؟  ایمان یسالم خوب -

 گفتم:  ی لحن گرم با

 ؟  یتو شطور  سی-

 ذوق گفت:  با

 ؟یبگ  شه یم  ؟ییکجا  یخوبم، آج-

 شمال!-
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 د؟ یگردی بر م   یک-

 مکث کردم و بعد گفتم:  یکم

 امشب!-

 زدنش تموم شد گفت:  غی ج یرو از گوشم دور کردم وقت  ی با خنده گوش  د یکش ی غیج یخوشحال با

 گه؟ ید م یعروس  ییایپس م ،یچقدرم عال ی وا-

که دوستش    ی دوستم و کس  نیبهتر یتو عروس  تونمی من چطور م   ره،یاسکار بگ  زهیجا تونه ی که م یخبر  ن ی! بدترمایبا ن شیعروس 

 کنم، لبخند بزنم، قهقه بزنم، خوشحال باشم و از همه مهمتر ساق دوش عروس بشم! شی دارم حاضر بشم، برقصم، آرا

 !ایمان ؟ ییکجا-

 تته پته گفتم:  با

 شد؟ یها..ها..چ-

 گفت:   متعجب

 ؟ یندار  یکار-

 گفتم:  منگ

 . ینه، با-

 .یبا-

 و گفت:   بهم کرد ینگاه بهار

 ؟ یزدی حرف م ی با ک-

 و اون سرک نکشه!  ن ینگرفته تو کار ا ادیدختر    نیا موندم

 به تو چه فوضول؟ -

 زد و گفت: یی دندون نما لبخند 
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 .میبر  م یتونی نم شهیخونه، االن شب م میخب بابا بلند شو بر -

 . میاشون رفتشدم و با بهار قدم زنان به خونه  بلند 

 

 راحت باشم!  نیماش  ی تا تو دمیهم پوش  ی راحت یرو هم شارژ کردم، لباسا میرو جمع و جور کردم گوش  الم یوسا همه

 بلند شدم!  ی دست مان یچرت زدم، با تکونا کیشب  تا

 .شدم  نیکردم و سوار ماش  ی خداحافظ هی بقاز بهار و  م،یشد  یراه  نییبرداشت و با هم به سمت پا یرو مان چمدونم

 هم بلند نشدم!  یخوردن خوراک  یبرا  یحت دمی سره خواب کی خود تهران  تا

 روشن شده بود؛ اما کامال روشن نبود!  باًیهوا تقر مید یبه تهران رس  ی وقت

 فرو رفتم .  ی قیتخت و به خواب عم یتا اتاقم آورد و بعدش رفت؛ با همون لباسا ولو شدم رو   یرو دوباره مان چمدونم

 ** 

 رو ازش گرفتم و گفتم:  کارت

 ! یخوشبخت بش دوارم یام-

 و گفت:  د یکش  یق یعم نفس

 . یممنون خواهر-

 !می نشست مونیشگ یهم ی و جا م یبا هم به سمت کالسمون رفت دمش،یکردم و بوس  بغلش

حرف بود که دوست داشت من   یو نگاهش انگار کلچرا ت  دونم یکه نگاهم کرد سپهر بود؛ نم یکس  نیورودم به کالس اول  با

 بفهممشون!

 بود.  مایسرکوب عشق ن ریشدم؛ اما ذهنم سخت درگ رهیرو ازش گرفتم و به جزوه رو به روم خ نگاهم

 گفت:  دنمیاستاد با د م،یگفت همه  به احترامش بر پا شد  یاستاد که سالم بلند  یصدا با

 به کالس!  د یمد سرمست؛ خوش او  ایبه به سالم خانم مان-
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 زر زر نکنه.  گهیبزن تو برجکش تا د ایمان گهیم  طون یحوصله دارها! ش  نمیا

 زدم و گفتم:  یپوزخند 

 . هیبهتون بگم من جوابم منف  د؟یخوای م  د یزن جد   ایشد استاد؟ دلتون واسم تنگ شده؟  یچ-

 کنه.   عهیکه بخواد من رو ضا  ی نگفت، از مادر زاده نشده کس یزیچ  گه یسرخ شد و د تیعصبان از

 ! میواسه من لباس بخر میتموم شد قرار بود با مهسان بر کالس 

 نشسته بود تو گلوم که به زور قورتش دادم  یبغض بد  کی

 !ردمکی تنم نم  یلباس مشک ایوقت واسه مهمون  چیبود، من ه یلباس چشمم رو گرفت رنگشم مشک کی مغازه  نیاول تو

 مهسان عمراً بزاره!  شد ی نم یبپوشم، ول   یمشک خواستمیم  ی سر نیبپوشم؛ اما ا یلباس مشک ی تو مهمون اد یم بدم

 .خوام ی لباس رو م  نیمن هم-

 بهش کرد و بعد گفت:  ینگاه مهسان

 هم باشه!  گشید  یرنگا د یداخل شا  میبر-

 رو برداشتم !  ش یمهسان رنگ گلبه شنهادیبه پ میتکون دادم و وارد مغازه شد  یسر

 شدم بود!  اهیگرفت سوخت و خاکستر شد، اون قلب س  ش یشد مثله پالسکو آت  ش یتو وجودم آت ی زیچ کی

 * ی*روز عروس 

  یو با خانوادم به عروس   دمیهم نرفتم، موهام رو خودم فر کردم، لباسم رو پوش  شگاهیآرا یکردم حت  شی آرا شهیحوصله تر از هم یب

 . میمهسان رفت

 اصال خوب نبود.  میکردم شاد جلوه کنم چون حال روح  یمانتو و شالم رو در آوردم و موهام رو مرتب کردم سع مید یرس  ی وقت

هم   مایالماس درخشان شده بود، ن  کهیت کی  هی دست تو دست هم وارد سالن شدن، قربونش برم مهسان شب مایمهسان و ن  بالخره

 شده بود!  شهیکه بهتر از هم

 ...!فی باشه اما ح م یشب زندگ نیکردم بهتر  یصورتم گذاشتم و سع یرو رو  م یخوشحال نقاب

 و لبخند زدم!   دمیرقص  شیکردم، به عنوان خواهرش تو عروس  ی خوشبخت ی رفتم و مهسان رو بغل گرفتم براش آرزو جلو
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 ! یبرنامه داشتم؛ اما...ه ی که براش کل ی روز

از پشت   ی کس یهاقدم  یصدا دنیآروم شم با شن کم ینتونستم تحمل کنم رفتم تو باغ تا  د یرس به رقص عروس و داماد   نوبت

 ! دمیکه سپهر رو د ه؟ ی ک نمی سرم، سرم رو چرخوندم تا بب

 

 *مهسان* 

 اش نه یس  ی خجالت نکشم سرم رو رو شتریکه ب  نیا ی رقص دونفره گرفت؛ حرارت بدنم از شرم باال رفت، برا ی رو که برا دستم

 گذاشتم!

 !د یش یمدت از هم جدا م کی بعد از  ه یدختر، همش صور هی همش الک ستین ی که واقع ن یتو؟ ا چته

 دم گوشم آروم زمزمه کرد:  م یخوردی طور که با آهنگ تکون م  نیهم دمیکش  یق یعم نفس

 ندارم!  ی نباش، من باهات کار ی چینگران ه-

 .گهی د ه ی همش الک نایا دونم، یم-

 بود.  ب یخودمم عج ی قلبم رو گرفت! برا  یحس بد  کی گفتم ی جمله رو م نی داشتم ا ی چرا وقت دونم ینم

 نکردم، تو جمع نبود!  دایرو پ ایچشم چرخوندم مان م، یو نشست می رفت گاهمونیرقصمون تموم شد، با هم به سمت جا  بالخره

 بود زودتر  ازدواج کنم تا سنگ تموم بزاره!  نیکجاست؟ کجا رفته؟ اون که عاشق ا پس

زدم که سرش رو به   ایبه مان ی معنا دار یباهم به سمت ما اومدن چشمک  ه، ی خبر نکهیاومد تو! مثله ا ی با سپهر از در ورود دمید

 تکون داد، نامحسوس به سپهر اشاره کردم که اخماش رفت تو هم!   ه؟ی چ یمعنا

قلبم با هم مخلوط شد دستم رو آروم از دستش   یچند تا حس مختلف تو  د،یلبام ماس   یده رودستم رو گرفت و فشار داد خن ماین

 ندادم!  یتیاهم یصورتم حس کردم ول  ینگاهش رو رو  دم؛ یکش رون یب

کار رو بکن اون کار رو بکن   ن یا یبردار کوفتم کردا ه لم یف ن یرو به موت بودم البته ا  یوقت شام شد من که از گشنگ   بالخره

 شدم!  یسرش عصب یاز فشار گرسنگ  آخرشم

برم خونه و بخوابم واال داشتم پس   ترعیهر چه سر خواستی نداشتم و فقط دلم م یحس خاص رفتن،ی کم کم همه داشتن م   گهید

 !یخوابی از ب  افتادمی م
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 * ای*مان

اصال   ع یبرخالف بق  رن؛یبرامون بگ  لیشدم و طبق معمول به سمت دانشگاه رفتم. امروز قرار بود جشن فارغ التحص نمیماش  سوار

 نداشتم!  یذوق و شوق

 : گفتمی تو دلم م  اومد ی از خودم بدم م  کردم، ی م یحوصلگ ی و ب ی چرا؛ اما حس پوچ دونم ینم

 اعتقاد نداشتم حاال... یشد من که به عشق حت  یچ-

 شدم!  ادهیپارک کردم و پ نگ یرو تو پارک نیزدم، ماش  نیبه ماش  یو ضربه محکم  دمیکش  یهوف

 جفت واسه خودش داشت؛ جالب بود!  ک ی ی هر ک دمیرو د هابچه 

 اون وقت تنها نبودم حداقل! اومدمی م  یکاش منم با مان دهیرس  خوادی که م یبه اون  ی هر ک یمن تنها بودم، انگار فقط 

 !مایو آرسام ، مهسان و ن وایش  ا، یوارم  ایناز بود، در ی لیدختره اومده بود که خ  کیبا  سپهر

آروم   دمیحاال خودم تنها موندم بهشون که رس  ما،ین پ یبرن طرف اک  نایکدوم از ا چیه ذاشتمی که نم  یطرف من  ک یافتادم  تک

 سالم کردم! 

 ! یو شوخ طنتی ندارم واسه ش  یاحال و حوصله  چیواقعاً ه  گهید ی ول  زم؛یآروم باشم و کرم نر  ی جور نیا ده یعاز من ب ایبه قول ارم 

 با شوق جلو اومد و بغلم کرد و با خنده گفت:  مهسان

 تموم شد!  شهیباورم نم یآج ی وا-

 ! شهیمنم، باورم نم-

 به چشمام کرد و گفت: ینگاه

 ؟یناراحت ی شده؟ انگار ی زیچ ا،یمان-

 بهتر بود!  یلیخ دمیخند یاگه نم ی کردم بخندم ول یسع

 . کنهی سرم درد م  کم یفقط  ستین ی چی نه ه-

 گفت:  ی قانع نشد ول  نکهیا با

 ؟ یخوای قرص م-
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 االن. شهینه گلم حالم خوب م-

 با لحن گرم و شوخش گفت:  شه یمثله هم ایارم

 خواهر؟  ییکجا ستیازت ن یخانم! خبر  ایبه به مان-

 بخند گفتم: ل با

 شماست! شیواال خبرا پ  د،یهر هر پسره چشم سف-

 زد و گفت:  ییبود اشاره کردم لبخند دندون نما ایابروم به دستش که تو دست در با

 بودم!  ی فقط منتظر جنابعال شیقرار برم خواستگار گه ید  یچیه-

 ابروم رو باال انداختم و گفتم: کی

 من؟ چرا من؟ -

 .یو ناراحت بش یبعداً بفهم خواستمینم-

 که همه برگشتن سمت من و من رو نگاه کردن.  دم یکش یسوت

 ها!  ارمیرو در ب نایادا غمگ  خواستمی م قه ی سرم دو دق ر یخ کردم ی خاک تو سرت مثال االن داشتم ناله م یا

 

 *سپهر* 

 زد و گفت:  ییزد همه برگشتن سمتش لبخند دندون نما ایکه مان  یسوت با

 ! د یبه کارتون مشغول ش  ست،ین  یزیچ-

 نشون نداد وکه دوباره گفت:  ی عکس العمل یکس

 ! گهید  د یباشه، برگرد-

 لب گفت:   ریخنده که ز  ریز  میزد  همه

 .  د یآب بخند  ی زهرمار رو-
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 .  ستیکاراش ن  نیبزرگ شده وقت ا گهیبود انگار نه انگار د ستیب یلیباحال بود، خ یل یدختر خ نیا

 با خنده گفت:  دهیسپ

 اس!چقدر ملوس و بامز  ه؟ی ک  گهیدختره د نیا-

 انداختم و گفتم:  ایبه مان یقیعم نگاه

با   رد کی م  تیرو اذ مایکه چقدر من و ن   شهیباورت نم ده یکه لنگه نداره، سپ هی طونی! ش هامیاز همکالس  ی کیسرمست  ایمان-

 دوستاش!

 زد و گفت:  یچشمک دهیسپ

 ؟   یکنی م ف یازش تعر یشده، تو دار  یاوالال چ-

 بسازه گفتم:  یالیداستان خ ک یذهنش بهم ربط بده و  ی رو تو زیکه همه چ  نیا قبل

 ! یطور نیهم-

 آره جون خودت منم گوشام درازه! -

 گفتم:  ی به گوشاش انداختم و به شوخ ینگاه

 بودم!   ده یدرازت رو ند   یعه گوشا-

 لب گفت: ر یو ز د یخند 

 . طونیش -

* 

 ! می جمع شده بود یبزرگ  ز یساعت از جشن گذشته بود و همه دور م کی

  ی بود مثله جارو برق وهیم ی هر چ م؛یهست ز یو آرسام بودن انگار نه انگار ما هم سر م   ایبود، از همه باحالتر مان یمشغول کار  ی ک هر

 داخل!  دنیکش

 . کردنی تعارف م گه یبود که به هم د نیتر اجالب  کرد؛ یگشاد شدش داشت اون دوتا رو نگاه م  یمابا چش دهیسپ

 اخم کنم! ایبخندم  دونستم یبهم رفت؛ من نم یادست از خوردن برداشت و چشم غره  کنمی دارم نگاهش م  د ید ی وقت
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 *مهسان * 

 یخداحافظ  یها هم برا کانادا و بچه  میرفتی م د یبا مایآخه من و ن م،یجشن تموم شد. همه به سمت فرودگاه حرکت کرد  بالخره

 .اومدنی م

 رو دلم بود!  ییلویچند تا سنگ پنجاه ک یدلم گرفته بود که انگار انقدر

 !میتادم که تازه وارد دانشگاه شد اف یاون روز  ادیچرخوندم و   شه یکنم؛ سرم رو به سمت ش   هی گر  مایجلو ن خواستمینم

گذشت و تموم شد حاال من  ی بد  ای یکه بود؛ با خوب ی هر چ رهیزشت و غ با،یدار، ز تلخ، خنده  ن،یریش  ی بود، روزا یی چه روزا آخ

 که دوستش ندارم!  ی ازدواج کردم، اونم با پسر

 که واسه خودم ساختم!  ه یمزخرف ی زندگ چه

 ***** 

 * مای*ن

  یاما هر از گاه کنه، ی فکر م ی مهسان داره به چ  دونمی . نممیتو سکوت فرو رفته بود، هر کدوم تو افکار خودمون غرق بود نیماش 

 !زنهی لبخند م 

 به فرودگاه.   مید یساعت رس  ک یکنم بالخره بعد از  ی اما مجبورم رانندگ شه؛یاز درد داره منفجر م سرم

 ! میدگاه رفتفرو ی و به سمت ورود میشد  اده یپ نیماش  از

 اومد کنارم و گفت:  سپهر

 . شهیتنگ م هاتیمجنون باز ی داداش دلم برا-

 بهش زدم و گفتم:  یپس گردن دمیخند 

 داداشم! شه یدلم تنگ م هاتی منم واسه خل باز-

 . میرو بغل کرد گریو هم د   مید یدو خند  هر

 ! کردمی کار م ی چ دونم یسپهر و مهسان نبودن؛ نم اگه

 نداشتم.  یهدف خاص چ ینبودم و ه رانیاالن  ا قطعاً
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 * ای*مان

 رو محکم بغل کردم و دم گوشش آروم بهش گفتم:  مهسان

 .یو خودت باش آج  مایمراقب ن-

 باشه خواهر گلم. -

 کردم!  یو ازش خداحافظ دمش یبار آخر بوس  یبرا

  د یشوهر دوستمه نبا گه یازش گرفتم اون دموند، اما چشمام رو   رهیخ ی خوش رنگ طوس  لهء یدو تا ت  یآخر چشمام رو  ءلحظه 

 ....نکه یبهش نگاه کنم چه برسه به ا یحت

 دست تکون دادم!  یء خداحافظهر دوشون به نشونه  یو برا   دمیکش  یهوف

 خسته و داغون بودم.  ی لیشدم به سمت خونه روندم، خ نمیکردم و سوار ماش  ی خداحافظ هی بق از

  گه یکار کنم مهسان هم که د ی چ د یبا دونمی ندارم فعالً هم حس کار کردن ندارم؛ نم ی سرگرم چیکه دانشگاه تموم شده، ه حاال

 !میو بخند  م یاریدر ب ی مسخره باز یو کل  رون ی ب میبا هم بر  ستین

  یی مایکه نه ن امیی بود، دلتنگ روزا ییچه روزا ر یبخ ادش یپخش شد؛  ی میقد  قی رو روشن کردم که همون موقع آهنگ رف پخش

 ! یبود نه عشق 

 دوش آب سرد!   ری کردم خوابم نبرد، بلند شدم با لباس رفتم ز یبالفاصله رفتم اتاقم هر کار  دمیخونه که رس  به

  یتو  هامگونه  ی رو ختیر  نییکردم، اشکام کم کم اومد پا ه یعشق ممنوعه تنب  نیاما بازم خودم رو به خاطر ا دم؛یزدم، لرز خی

 حموم خودم رو نگاه کردم.  نه ییآ

 !ختیری چشام اشکاش م رفت،ی شد، دستم ازش خون م کهیبهش شکست  و هزار ت  دم یکوب  محکم

 . یداشتم که اونم ازم گرفت ی مگه چ ینامرد گرفت؛ لعنت  یِ ایدن  نیاز ا دلم 

 محال بود.   یکه بند اومدنشون آرزو ییصبح آهنگ گوش کردم و اشکا تا

 به خودم اومدم!  زدیکه تق تق در م   یمان یصدا با
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 . خوابهیاندازه تو نم یخرس قطب  گهیبلند شو د ؟یهنوز خواب ایمان-

 رو که اشتباهه! ی تا فراموش کنه عشق رفتی که خواهرش تا صبح با خودش کلنجار م  دونه ی نم ،یمان ن یداره ا ی چه دل خوش  هه

 *سپهر * 

 هم شروع به زنگ خوردن کرد!  م یقع گوش شدم، همون مو داریزنگ ساعتم ب  یصدا با

 بود که بهم زنگ زده بود!  ایکمال تعجب مان  در

 تو؟  یخوای م  یباز چ-

 ! آوردمی داشتم شاخ در م ش یهق هق گر یصدا با

 سپهر!-

 گفتم:   ناخودآگاه

 جانم!-

 فعالً حالش بده.  الیخی من! اه بابا ب ها؟

 کمکم کن.-

 مگه؟  یی تو کجا ایمان-

 هقش بلندتر شد وگفت:  هق

 !ایتو رو خدا حالم بده؛ ب ایخونمون فقط ب -

 شدم!  یعصب  دمیهق هقش رو شن یصدا ی وقت ی چرا ول دونم ی نم رفت،ی داشت رو مخم م  هاش ه یگر

 !ایمان  ام،یباشه، آماده شو االن م-

 بله؟ -

 نکن!  ه یگر  یطور  نیا گه ید-

 لحظه سکوت کرد و بعد گفت: چند 
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 باشه.-

 قطع کردم.   یخداحافظ بدون

 مامان با تعجب گفت:  کردن، ی متعجب به کارام نگاه م   دهیمامان و سپ  نییآماده شدم و رفتم پا تند 

 پسرم؟!  ی شده؟ چرا انقدر هول ی زیسپهر چ-

 ! ستین یچ ی...هزهینه، چ-

 !روندمی م  نایا ایشدم با سرعت به سمت خونه مان نمیزدم و سوار ماش  رونیخونه ب از

 بوق زدم.  کیاشون نگه داشتم و  در خونه  جلو

 حالش خوب بود!  شبی که د  نیشده؟ ا ی چ دونم یدهنم باز موند؛ نم دنشید با

 بود! یو خون ی چیچشماش گود افتاده بود، دستش باند پ ریز

دستش رو    یبا پرخاشگر اینگاه کردم اما مان ره یرو  گرفتم و خ شی شد اما دست زخم یچ دونم ی نشست؛ نم نیتو ماش  ی وقت

 !د یکش

 

 *سپهر* 

و   شه یداده بود به ش  ه ی بگه فقط سرش رو تک ی زیقصد نداشت چ ایمان یول  م،ید یچرخی تهران م یابونایخ یساعت بود که تو  چند 

 ! کردی رو نگاه م  رون یب

 .نهیغمگ  یطور نیشده که ا  ی چ نمی شده بودم بب کنجکاو

 سپهر.  یمرس   ،یمرس -

 گفتم:  یکردم و جد  نگاهش

 . کنمی خواهش م-

 .شتینگو من اومدم پ ی کن و به کس ی لطف کی-

 چرا؟-
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 از حالم با خبر بشه.  یکس  خوامینم-

 آها، باشه. -

 خونه؟  یمن رو برسون شه یم-

 و گفتم:   دمیکش  یهوف

 ؟ یچرا که نه؟ بهتر -

 زد و گفت:   یتلخ لبخند 

 از لطفت.  یمرس -

 **** 

 * امی*ن

 !اومد ی نم نییواسه غذا هم پا  یحت  مینداشت یتنها بودم، با هم کار یجا انگار  نیا می که اومده  بود  یوقت  از

 رو نداشت. دنم یکار کرده بودم که چشم د ی چ مگه

 که بخواد همراهم صبحانه بخوره!  ی بود که صبحانه درست کنه، نه کس ی طبق معمول نه کس نییو رفتم پا دمیکش  یپوف

 . دادمی رو نم شنهادیپ ن یوقت بهش ا چیاما نشد بلکه بدتر هم شد کاش ه شه؛یعاشقم م کردمی م فکر

 شده بود.   رمی سر پروژه، د رفتم یم د یبا

 و دوستام تنگ شده!  ران یا یروز برا  کی نیهم  یشدم و به سمت  پروژهء هتل رفتم دلم تو نمیماش  سوار

 *مهسان* 

 بوق جواب داد:  نیرو گرفتم، جواب نداد؛ دوباره گرفتم که با خوردن پنجم ایرو برداشتم و شمارهء مان میگوش 

 د؟ییبله، بفرما-

 کرده بود.   هیگر  ی گرفته بود، انگار صداش 

 ! معرفتی سالم خانم ب-
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 .دمیشن  ی رو از پشت گوش  خندش 

 تو با معرفت؟ ی سالم، چطور-

 شده؟  ی زیفته! چانگار صدات گر ؟ یخوبم، تو خوب-

 مِن و مِن گفتم:  با

 ! ستین ی زیسرما خوردم چ کمیفقط  ستین  یزی خوبم، چ-

 گفتم:  ینگران با

 دکتر؟  یشکر؛ رفت -

 آره آره رفتم. -

 آها باش.-

 لحظه سکوت کرد و بعد گفت: چند 

 با آقاتون؟  گذره ی خوش م-

 ها.هم دلش خوشه  ایمان آقامون؛ 

 زدم و  کش دار گفتم: یپوزخند 

 ! یلیخآره، -

 . رفتی ضعف م یخونه نبود، رفتم آشپزخونه دلم از گشنگ  مای.ننییصحبت کردم رفتم پا ایکه با مان  نیاز ا بعد 

 نه.  ای م یرو دار هاش له یوس  دونم ی گرفتم کتلت درست کنم؛ اما نم  میتصم

 **** 

 *  ای*مان

از من و   ایعکس که کنار در  کیکردم؛   یعسل ی به عکس رو یو نگاه دم یتختم غلط  یرو قطع کردم رو  ی که گوش   نیاز ا بعد 

 مهسان گرفته شده بود! 
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 مختلف!  یهاکالس  ایورزش   کی د یشا ؟ یچ دونم یانجام بدم، اما نم  یکار  کی د یبا مایفراموش کردن ن یبرا

 ! کنمی با قدرت فراموشت م  کنم،ی فراموشت م  آره،

 

 ماه بعد*   کی*

تند عرق گرفته بود حالم داشت بهم   ی شدم؛ به سمت خونه حرکت کردم، تمام تنم بو نمیزدم و سوار ماش  رون یباشگاه ب از

 !خوردی م

 : گفتی مهسان بود م االن

 "فیاه اه دخترم انقدر کث-"

 . رهیگی االن بهش زنگ بزنم مطمئنم پاچم رو م ی رفت بهش زنگ بزنما، وا  ادم یگفتم مهسان! امروز   آخ

 بلند سالم کردم و رفتم اتاقم حولم رو برداشتم و خودم رو پرت کردم تو حموم! یرو پارک کردم، با صدا نمیو ماش  دمیرس 

 اومدم.  رون یهم حال داد از حموم ب یلیدوش  آب گرم که خ ک یاز  بعد 

 خوابم برد.  ه یثان  یس  یافتادم رو  تخت و تو  یاز فرط خستگ  دمیرو که پوش  لباسام

 ** 

 گفت: دنم یرفتم؛ مامان با د رونیبود، از اتاقم ب کیا تارشدم هو داریخواب که ب از

 رو پاک کن.  های سبز نی ا ریبگ  ا یب ،یخوب شد اومد -

 نگاه کردم و گفتم:  هایگشاد شده به سبز  یچشما با

 نارو؟ یپاک کنم ا یمامان، من چجور -

 !نمی بب ایب یزنی عه چقدر غر م-

 حالت پوکر نگاش کردم و گفتم:  با

 چشم.-
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 اش کردم مهسان بود. زنگ خورد، نگاه به صفحه  میشدم همون موقع گوش  های و مشغول پاک کردن سبز   یرو صندل نشستم

 جانم؟-

 و گفت:   د یکش ی با حرص پوف مهسان

 ؟ یچرا زنگ نزد ؟ یجانم و کوفت، جانم و زهرمار، جانم و زهر هَالهِل)؟( کدوم گور-

 همه راه رو؟ چه طلب کارم هست خانم!  ن یا رهیم ی ک  اوه؛

 شه؟ یم  یبار زنگ بزن چ ک یروز زنگ نزدما؛ خودت  ک یخب حاال  م،یما هم بهت برس  سایوا ره یچه تندم م-

 و گفت:  د یکش  یبنفش غیج

 بهت زنگ زدم بچه.  روز یمن د -

 خودت ببخش!  ی کیعه آره حاال به کوچ-

 و گفت:  د یخند 

 دل رحمم باشه.  یل یچون خ-

 کار کرده.    یانگار چ ها،ره یگی چه خودش رو باال م  نیبب از،یدختره پ شیا

 ز یزر نزن پل-

 چشم.-

 *مهسان * 

 کرده بودم.   ییکاکائو ک یرفتم تو آشپزخونه هوس ک ایاز حرف زدن با مان بعد 

داشتم بلند بلند    کردمی م ی داشتم آشپزکه    یدر حال ، ییکاکائو  کیام سر نره شروع کردم به درست کردن کحوصله  نکه یا یبرا

 خونه نبود به جز خودم!  ی چون کس خوندم؛ی آهنگ م

بهش کردم و   ی شده بود بهم اخم رهی خ یبود که مثله چ مایبا ترس برگشتم، اوف ن  کنه ی داره نگاهم م  یکه کس نیحس ا با

 برگشتم! 

 دست خودم و خودش بده ها!  ی کار  کی ترسمی م  ره،یاز رو هم که نم ز یپسرهء ه شیا
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 ! یکنی م  یخوبم آشپز -

 و گفتم:  دمیکش  یپوف

 ؟ یخب که چ-

 و باال انداخت و گفت: هاش شونه 

 . یچیه-

 گفتم:   رلبیز

 ! یچیپ چیپ-

 ! یانگور لیپسرهء گور یبخند  خیخنده، رو   ری چون زد ز د یکنم شن فکر

 اَه.  اَه

 شه؟ ی پسره نداشتم، آخه هر روزم دعوا م نیو دعوا رو با ا فر گذاشتم و خودم هم رفتم باال حوصله بحث ی رو تو کیک

 !مینداشته باش  ی مثالً قرار بود با هم کار شه؛ی با هم دعوامون م  ی زی! سر هر چهام ی پا خل و چل ک یهم واسه خودمون  ما

  دادمی به سرم زد که اگه انجامش نم یطانیفکر ش   کیخوابش برده بود   ونی زیتلو  یجلو ماین ن؛ییرو عوض کردم و رفتم پا لباسم

 . گرفتمی آروم نم

 و تو دلم گفتم:  دمیبه فکر خودم خند  آرو

 !ماین  چارهیب-

 

 * مای*ن

 شدم و هول گفتم:  داریمهسان با عجله ب یصدا با

 شده؟  ی چ ؟یچ-

که    فیح یدختر رو خفه کنم؛ ول   نیا رمیخدا دوست داشتم بگ  ی لبخند شاد و شنگول مهسان به ساعت نگاه کردم، وا  دنید با

 دوستش دارم.  
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 حرص زل زدم بهش و گفتم: با

 کنم؟ ی سکته م یگ ینم ، یخدا شفات بده روان-

 رو گرد کرد و گفت: چشماش 

 کار کردم؟  ی وا؛ مگه چ-

 کار دستت ندم!   کنمی نم ئن یتضم یکنی م  یطور  نیشمات رو اچ یبهش بگم، لعنت تونستمی م کاش 

 کردنه؟   داریچه وضعه ب نیچپ نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم، آخه ا چپ

 : گهیباال سرم با داد م اومده

 ! یبلند شو ساعت دوازده ظهره خواب موند -

 . د یسکته رو زدم گفتم االن پروژه از دستم پر منم

 ! ون یزیتلو  یکردن کاناال  نییدستم گرفتم شروع کردم باال پا ی مبل نشستم و کنترلش رو تو ی رو

 نداشتن. ی به درد بخور برنامه

 اومد. ی شکالت ک یرو خاموش کردم، همون موقع مهسان با دو تا فنجون قهوه و ک ون یزیتلو

 ت و گفت:مبل رو به روم نشس ی رو

 ما؟ین-

 بود گفتم:  ک یکه نگاهم به ک ی حال در

 بله؟ -

 مِن کنان گفت:  مِن

 خونه دلم گرفت!  رون؟ یب  میشب بر کی شه یم-

 !شهی آره، چرا که نه؟ آب و هوامونم عوض م -

 ممنون. -
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 و رو شد! ری که بهم زد دلم ز ی لبخند  از

 * ای*مان

 غر زنان گفت:  رون،مامان یرو برداشتم و با عجله از اتاقم زدم ب فم یک

 شد. رمونیدختر! د  گهیبدو د -

 کرد و گفت:  ی هم اخم یمان

 تو اون اتاق وا موندنت.    ؟ یکنی کار م ی موندم چ -

 براش در آوردم و گفتم:  یزبون  طنتیش  با

 به تو چه آخه؟  ش،یا-

 دستاش موهام رو خراب کرد و گفت:  با

 برو بچه.  ایب-

 و کشدار گفتم:   دمیکش  یحرص پوف با

 ! یعه مان-

 کوفت. -

 بابا با خنده گفت:  م،یشد  نیماش  سوار

 سرمون رفت.  د یبس کن-

 : میبا هم گفت  یو مان من

 چشم.-

 ! کمیکوچ  ییخونه دا میرفتی م  میبه راه افتاد؛ داشت بابا

 که نگو!  زننی و بد حرف م کننی مال باباشون رو خوردم انقدر بد نگاه م یاد،انگاریهاش بدم ماز بچه  انقدر

 . می و زنگ رو زد میشد  اده یپ م،ید یساعت رس  مین بعد 



 دیونه بازی 

91 
 

 **** 

برم   خوادی خسته شدم، دلم م میی پسر دا زیه یهاهم معذبم هم از نگاه   شه، یتموم م ی مضخرف ک یمهمون  نیا ستیمعلوم ن  اوف

 ! نییپا ارمیش رو بزشت  سیف  نیبزنم همچ

 .نیتو ماش   دمیچپ ع یسر یطاقت فرسا هم گذشت، من هم با خوشحال یهاساعت ن یا بالخره

 .دمیکم چشام گرم شد و خواب   کم

 

 *سپهر* 

 ؟ یمن چ ی دختره رو دوست داشت ول  مایآخه بگو مادر من ن  ر؛یزن گرفته تو هم بگ  مای داده که ن ر یصبح مامانم گ از

 رو هم دوست ندارم!  یکس ستم، ین ی که عاشق کس من

 گوشه نگه داشتم و جواب دادم:  کی رو  نیزنگ خورد ماش  میگوش   زدم،ی تهران دور م یهاابونیو تو خ رون یخونه زدم ب از

 بله؟ -

 :دمیرو از پشت خط شن ماین یصدا

 به به داداش سپهر. -

 خان!  مایسالم ن کیعل-

 و گفت:  د یخند 

 ؟ یزن نگرفت ؟ یسالم چطور-

 کنه!   یکنم مامان بهش زنگ زده من رو راض فکر

 آره؟  ؟ یکن  حتمینص ی خوبم، مامان بهت گفته زنگ بزن-

 ؟ ید یاز کجا فهم-

 و گفتم:  دمیکش  یپوف
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 که!   یزنیبه من زنگ نم  یآخه تو الک-

 گفت:  طلبکارانه

 . گهیدستت درد نکنه د-

 و گفتم:  دمیخند 

 ؟ یندار ی ! کارکنمی خواهش م-

 . ینه با -

 .یبا-

 رو استارت زدم و به سمت خونه روندم، اوف!  نیماش 

 موضوع حساس شده .  نیا ی رو یکنم؛مامان بدجور  کاری چ دونم ی نم گهید واقعا

 افتادما! ی ریعجب گ ، ی. لعنتدمیفرمون کوب ی دستم رو رو یعصب

* 

 ! گمیبهتون م ام ینده، من زن خواستم م ر یمامان لطفاً گ-

 گفت:  کرد یم  ی که آشپز  یدر حال مانما

 پس؟  یر یزن بگ  یخوای م  ی! کشهیسالت م یداره س   گهیپسرم، د -

 و گفتم: م یشونیدستم زدم به پ با

 . رمیگی شما نگران نباش، من زن هم م-

 ؟ یپس ک-

 ! یوقت گل ن-

 منتظر جواب مامان نشدم و رفتم تو اتاقم.    گهید

 * ای*مان
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 شکمم در اومده!  یپاساژ به اون پاساژ رفتم؛ صدا نیخسته شده بودم از بس از ا گهید

 گفتم:  یبه مان رو

 من گشنمه!   گه، یزود باش انتخاب کن د-

 کارد بخوره اون شکمت.  یا-

 . د یلباس انتخاب کرد و خر ک یاز بازوش گرفتم و دنبالش راه افتادم تو مغازه، بالخره آقا  زیر  شگونین کی

 بود!  شی فردا عروس  د، یخر می دختر عموم اومده بود ی عروس  یبرا

 اول غذا خوردم بعدش رفتم داخل اتاقم؛ انقدر خسته بودم که با همون لباسا خوابم برد.  مید یخونه که رس  به

 ******* 

 از اتاقم خارج شدم. ازم،یسرم گذاشتم و بعد از برداشتن وسائل مورد ن   یسرم محکم بستم و شالم رو رو ی شدم رو باالفر  یهامو 

 خودم برم. نیقرار شد با ماش  د،یکشی با هم رفتن من چون کارم طول م  یبابا و مان مامان،

 رو روشن کردم و به راه افتادم.  نیماش 

 از کار افتاد و خاموش شد! نیراه بودم که ماش  یوسطا

 سر و وضع؟  نیکنم با ا ی تو روحت، حاال چه غلط یا

  کهیشدم و به زور هلش دادم اون سمت البته چند تا ت ادهیپ نیاز ماش  کردم؛ی شانس آوردم داشتم از کنار حرکت م دم،یکش  یپوف

 ! دمایدرشتم شن

 . گهید  یرفتی م !خب با مامان، باباتایلعنتت کنه مان خدا

 بعد از دو بوق جواب داد:  ی رو درآوردم و زنگ زدم به مان میگوش 

 الو، بله؟ -

 حالت نگران گفتم:  با

 . یالو سالم مان-
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 گفت:   متعجب

 شده؟  ی چ ؟یسالم خوب -

 کردم!  ریگخراب شده؛ وسط جاده  نمیماش  دمیکه م  ی به آدرس  ایتو رو خدا زود ب  یخوبم، مان-

 

 * ای*مان

 نشده!  ی هنوز خبر ی دنبالم، ول اد یب ی ساعته منتظرم مان کی

 سرم رو بلند کردم.   دم،یرو شن   ینیبوق ماش  یفرمون گذاشتم که صدا  یرو رو  سرم

 با کت و شلوار!  دمیکمال تعجب سپهر رو د   در

 ناخودآگاه باال رفت.  ابروهام

 شد و به سمتم اومد!  اده یپ نشیاز ماش  کنه؟ی کار م  یچ نجا یا اون

 و گفت:   د یخند  کردمی که متعجب نگاهش م ی حال در

 ؟ ید یپسر خوشگل ند  ه؟یچ-

 هم داره، پسر خوشگل!  ی گفتم و روم رو کردم اون ور چه اعتماد به سقف یشیا

 به چشم برادر خوشگله، اصال به من چه؟ مبارک صاحبش؛ واال.  م یاز حق نگذر البته

 شد! ر یبابا د م، یبر نییپا یار یب فیتشر  یخواینم-

 گرد نگاهش کردم و گفتم:   یکه زد با چشما  یحرف با

 م؟ ی کجا بر-

 و گفت: د یکش  یپوف

 پسر خالمه. ی سرم عروس  ری! خگهی د ی از دست تو، عروس  ی وا-

 بشم.  لیفام  نیمونده بود با ا نمیهم اوف
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 : دمیدفعه پرس   کیرفتم؛ اما  نشیشدم و به سمت ماش  اده یپ نیماش  از

 ؟ یپس چ نم یعه ماش -

 ! چونهیپی گوشم رو م  میداداشت االن برس  م؛ یسوار شو بر نگ،یببرنش پارک انیزنگ زدم ب-

 اومد؟یچرا خودش ن یراست-

 .میشناس ی هم رو م از قبل  یچون کار داشت من رو فرستاد، من و مان-

 !شناختی رو م یمان عجب،پس

 *مهسان* 

 ! دمیدر رو شن ی که صدا  کردمی آشپزخونه بودم و داشتم غذا درست م تو

 ه؟ ی شکل نیچرا ا نیوا ا دم؛ یآشپزخونه سرک کش از

 کاناپه پرت کرده بود، معلوم بود مست کرده.   ی قرمز و سر و وضع نامرتب خودش رو رو یبا چشما ماین

 دادش بلند شد: یدفعه صدا  کیکردم خوابه، دوباره برگشتم آشپزخونه که  فکر

 رو دادم!  میزندگ  یلعنت  یِ تو  یگذشتم، من...من پا زم یلعنت بهت! آخه کثافط من به خاطر تو از همه چ-

 ه؟ ی! با کدمیقطع شد، ترس  صداش 

 صداش بلند شد: دوباره 

درشت    یمن هنوز چشما ، یتو به من قول داد  ؟ینامزد کن  ی انگشتش بهت بخوره، مگه من مردم که تو بر ذارمی شغال نمآ-

 صدات رو.  ادمه یهنوز  ادمهی تیمشک

 گرفت!  ش یانگار آت دنمیرفتم جرعت کردم و رفتم رو به روش با د رونیصداش قطع شد، از آشپزخونه ب  دوباره 

 ! ی...تو فقط مال منی! تو مال منیبر  ذارمی نرو، نم-

 بست!  خیتو وجودم  یز یبغض گلوم رو گرفت، با حرف آخرش انگار چ  ناخودآگاه

 !یفراموشت کنم گرفتم لعنت نکهی من فقط مهسان رو بخاطر ا-
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 رو هم به وجودم منتقل کرد!  ی که شکوند حس بد  نی جمله قلبم رو عالوه بر ا نیا

 تنهاش بزارم، حالش بد بود منم آدم بودم!   اومد ین دلم 

 !د یسمتش رفتم که دستم رو گرفت و کش به

 شونم گذاشت آروم آروم خوابش برد.   ی کردم سرش رو رو نگاهش

 کاناپه گذاشتم و به اتاقم رفتم!  ی رو رو خت،سرش یخوابش برد منم اشکاهام دونه دونه ر ی وقت

 داشتم!  ماینسبت به نحس تازه  ک یکه تو دلم   یشکست اونم زمان دلم 

 

 * مای*ن

 !  یبه جز دو تا چشم درشت مشک ادینم ادم ی ی چیه شبیاز د کرد،ی سرم درد م  یل یکه از خواب پا شدم خ صبح

زده باشم که ناراحت شده باشه   یشده؟ اگه حرف  یچ شب ید ی عنیمهسان!  ی رو ممکنه نابود کنه، وا م یتا چشم که کل زندگ  دو

   ؟یچ

 سکوت رو! پس مهسان کجاست؟   ن یدوست نداشتم ا چی و بلند شدم خونه تو سکوت فرو رفته بود؛ ه دمیکش  یپوف

   ؟ییمهسان... مهسان... مهسان کجا-

 با بهت گفتم:  ده یدر هم و ژول  افهیاومد با ق رونیکه از اتاقش ب شدمی کم داشتم نگرانش م  کم

 ه؟  شد  یزیچ-

 و سرد گفت: تفاوت یب

 نه -

   ؟ی اخته ی پس چرا انقدر بهم ر-

 .  ستین  یزیچ-

 چش شده؟!    یعنی بزنه رفت تو اتاقش و در رو پشت سرش آروم بست،  یاکه حرف اضافه   نیا بدون
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  ی فوقش اگه جوابش نه بود هر ک گه، ینه د ایدوستم داره  ا یوقتش شده که بهش بگم چقدر دوستش دارم؛ بالخره   گهیکنم د فکر

 کارش.   یپ ره یم

 اتاقم شدم و لباسام رو از تنم کندم و وارد حمام شدم، وان رو پر کردم و نشستم توش. وارد

  ****** 

 *مهسان* 

 شدم و گفتم:  ره یسرزنش گرانه به خودم خ ستادمیا نه یی آ یجلو

بفهمه که   یدوست دار  گذره؟ی م  یبفهمه تو دلت چ یخوای م ؟یجلوش ظاهر شد  افه یق  نیچت شده تو؟ چرا مثله احمقا با ا-

 همه کست؟   ت،یشده زندگ

است، اصالً    گه ید ی کیگفت؟ اون عاشق  ی چ شبید  ید یمگه نشن ست؛یخودت با یخودت رو جمع کن دختر! محکم رو پا پاشو

 ! کنهی به تو فکر هم نم

 تکون دادم و مشغول سر و سامون دادن ظاهرم شدم!   یسر

اومدم و به سمت   نییاز پله ها پا تفاوتی شد، اما من ب امره یچند لحظه خ دنم یهم اومد با د مایاومدم هم زمان ن رونیکه ب  اتاقم از

 آشپزخونه رفتم. 

 *مهسان* 

 !  امیکنار ب خوام یگذاشتم، چطور م زش ی م یو سرم رو رو  ی نهار خور ز یم ی صندل یرو  نشستم

 سرم رو بلند کردم.   ماین ی با صدا شکنم؛ی زود م میف یدختر ظر من

   ؟ یندار ی! با من کار امینهارم نتونم ب یبرا د یشا رون یب رم یمهسان من دارم م-

 معشوقش!    شیپ ره یالبد داره م هه

 ندارم.   ی نه کار-

 خدافظ -

 خدافظ. -



 دیونه بازی 

98 
 

 ** 

 * مای*ن

شدم و   یبهش بگم وارد گل فروش  د یبامن  ی کنم و بهش حسم رو بگم، اما باز هم شک دارم ول زی مهسان رو سوپرا خواستمی م

 کنن.   نشیبرداشتم و دادم برام تزئ  د یچند تا شاخه گل رز قرمز و سف

 !  دمشیقلب دستش بود رو انتخاب کردم و خر ک یکه  ی خرس  د یعروسک سف ک ی ؛ یرو گرفتم و رفتم به طرف عروسک فروش  گل

 هم که سفارش داده بودم رو هم گرفتم، به طرف خونه رفتم.   یکیک

 !نییپا انداختی داشت خودش رو م یکس  یساختمون انگار یبود همه جمع شده بودن جلو  بیعج

 دقت کردم دختر بود!   ی شدم، سرم رو باال گرفتم؛ کم ادهیرو پارک کردم و گلها رو برداشتم و پ نیماش 

 برم داخل، بهشون گفتم:  ذاشتنی مهسان بود، به طرف در رفتم اما نم دمیدی م ی چ ایدقت کردم؛ خدا شتریب

 من همسرشم.  -

 به پشت بوم! نگاه بهش کردم آروم صداش زدم:  دمیساختمون رو باال رفتم تا رس  ی گذاشتن برم داخل بدو بدو پله ها که 

 مهسان!  -

 همون حالت گفت:  تو

 نشو!  کم ینزد-

 !  نییپا ایب ؟یکنی کار م ی چ یدار  وونه ید-

 گرفت.   اش ه ی حرفاش گر نیکم کم ب د یرقصی موهاش تو دست باد م د؛یخند 

که   ی اون شی احمق برو پ کی  ینمون به پا ما؛یاحمقم ن ی لی! من خیخوای تو من رو واسه خودم نم سوزه،ی خودم م ی دلم برا-

 کرد  دایدلت رو برده! من احمقم که بهت حس پ

 !  دادی رت و تعفن م نف ی گرفت از حرفاش؛ حرفاش بو دلم 

 .  یبهت بگم اما خودت کار رو خراب کرد  خواستمی اما من دوست دارم! م-

 ! یتو بخاطر اون مست کرد  یعاشقش یکه  اون شب گفت  دمیخودم شن یخوا  یتو من و نم ماین -
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 !ستین  ی چیه ی من و اون لعنت نیمهسانم ب یکن ینه نه اشتباه م-

 کرده بود گفت:  سیکه اشکاش چشماش خ  یکرد و در حال نگاهم

 مراقب خودت باش!  -

 من!   ی خدا یوا

 خودت رو...   نیینه مهسان ننداز پا-

 نه !  یکه حرفم تموم شه خودش رو پرت کرد، وا  نیا قبل

 

 * ای*مان

 ه باشگاه نداشت!  ب ی ازین گه یبه اندامم انداختم، خوب بود و د ینگاه نه ییتو آ یاو پرتش کردم گوشه  دم یرو سر کش  یمعدن آب

رو به   نمیماش  دمیرس   یشدم و به سمت خونه رفتم. وقت نمیزدم؛ سوار ماش  رون یرو تنم کردم و ساکم برداشتم و از باشگاه ب لباسام

 بردم.  نگ یداخل پارک

اتاقم و   رو دعوت کرده بود، رفتم یبود تولد سپهر بود من و مان یمهمون ک ینبود؛ امشب  ی تو سکوت فرو رفته بود و کس  خونه

صداش رو انداخته   زیکه مثل چ  دمیرو شن یمان  ی کردم صدا  یکمرنگ  شی و آرا  دمیکه انتخاب کرده بودم پوش  یدوش گرفتم، لباس 

 بود رو سرش!  

 زدم و گفتم:  رون یاتاقم ب  از

 .  گهیبله؟ اومدم د-

  کشونیموز  یبه داخل رفتم، صدا ی شدم و به همراه مان ادهی. پمید یساعت رس  ک یبعد از  م؛ی و راه افتاد میشد  نیهم سوار ماش  با

 بشه!   هاشونهینبود که صداش مزاحم همسا یهمه جا رو پر کرده بود؛ اما طور

همه سر و صدا و تدارک   ن ینفر ا ستیدو ی! برامیشد ی نفر م ستیدر بود دادم، حدود دو ی که جلو یو شالم رو به خدمتکار  مانتو

 !  لیدلیپاش ب و  خت یهمه ر نیبود؟ ا دهید

 من چه آخه؟ بزار انقدر پول خرج کنه تا ورشکست بشه، واال!   به

 زده.    بشینبود! آقا تولد گرفته، خودش غ ی از سپهر خبر م،یکه اونجا بودن نشست ییهای صندل  یرو یمان با
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رو که خوردم سپهر از در اومد داخل   بمیاز س  کهیت ن یرو به موت بودم! اول یبرداشتم و پوستش کندم، از گشنگ  ز یم ی از رو یبیس 

هم که   یتو گلوم و شروع کردم سرفه کردن مان  د یتو دهنم پر بیس  کرد؛  کرم   دخترا  و پسرا  ٔ  کر کننده  یو دادا  غ یسالن که ج

 به ساق پاش، باحرص به طرفم برگشت و گفت: بوندمحواسش به من نبود با پام محکم کو

   ؟یچته وحش-

و چهار ساعته بود   ستینفس رفتم باال! خدا رو شکر رژم ب  ک یرو بهم داد و منم  ی آب وان یل ی سر د یصورت بنفش شدم رو د ی وقت

 . شد ی و پاک نم

  ک یفضا رو عاشقونه کرده بود؛  شد یکه پخش م یم یآروم و مال کیبلند شد! موز یجی د  کیموز یصداها قطع شد و صدا  بالخره

 ! آوردنیو ادا عاشقا رو در م  دنیلولی عده هم که اون وسط تو هم م

ها براشون دست تکون دادم، آرسام  بچه  دنیبا د شد،ی اضافه م  یمهمون ت یکردم و سرم رو چرخوندم کم کم داشت به جمع یشیا

 گفت:   دنمیبا د

 ! یریگی نم لی تحو  گهیخانم د ایبه به مان-

 چپ نگاش کرد و گفتم:  چپ

 تو؟   ای رمیگی نم  لیمن تحو-

 ن اومد و گفت : وسط حرفمو  ایارم

 د؟ینیبش د یخوای من خسته شدم نم-

نبود؛ مشغول گپ زدن   ی به معرف یاز یو آرسام رو، ن ایارم شناختی اونم م شناختنی رو م یمان م یو نشست مید یخند  یی تا سه

 هم به جمع ما اضافه شدن.  ایو در  وایکه ش  میشد 

 و مهسان افتادم!   ماین  ادیو مجنون شده بودن؛   ی لیو آرسام هم که ل وایرفتن وسط برقصن ش   ایو ارم ایدر

 االن با هم خوشبختن؟  یعنی

 

 با لبخند نگاهم کرد و گفت :  اومد،ی سمت م نیکه داشت به ا دم یخواهر سپهر رو از دور د دهیسپ

 !  د یخوش اومد  ی لیسالم خ-
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 که گفت:  میستادیاحترامش ا به

 .  د ینیلطفاً بش-

 گفت: کرد ی رو نوازش م ایکه داشت سر در  یدر حال ایارم

 شما؟   د یسالم خوب هست-

 شما!  ی ممنون به خوب-

 به من گفت :  رو

   ؟ یکن ی معرف  یخوای جون نم ایمان-

 گفت :   ی بزنم مان یکه من بخوام حرف   نیاشاره کرد، قبل ا ی مان به

 !  ایهستم برادر مان یمان-

 با لبخند گفت:  دهیسپ

 هستم خواهر سپهر.   دهیخوشبختم منم سپ-

 .  نیهمچن-

چشمم به    یبودم ناگهان ت یبه جمع رهیما نشست، همه مشغول گپ زدن بودن منم خ  شیاضافه شدو پ زمونیهم به م دهیسپ

 دختره افتاد!   ک یسپهر و 

احساس  ی چرا ول دونم ی سره. نمپ نیاست ا قهیصورتش بود؛ اه اه چه بد سل ی رو یازننده  شیو آرا  دهیپوش  ی لباس باز دختره 

 حواسش به من نبود!   یکس  اطیبهم دست داد، بلند شدم و رفتم تو ح یخفگ 

شدم به ماه که تک   ره یبشه، خ ف یسبزه ها نشستم،  نگران لباسام نبودم که کث یدرخت رو  ر یکه خلوت بود ز یاو گوشه   رفتم

 هزاران هزار ستاره.   نیب د یدرخشی عروس آسمون شب بود و م

 !  دادی بود جواب نم  ب یرو روشن کردم و شمارش رو  گرفتم؛ عج م یمهسان رو کرد، گوش  ی دلم هوا یناگهان

 :د یچی تو گوشم پ مایء  نخسته  ی بار صدا نیشدم از صبح دلشوره داشتم دوباره شمارش رو گرفتم که ا نگرانش

 الو . -
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 گفتم:   متعجب

 سالم، مهسان کجاست؟  -

 من و من گفت: با

 !  د یگرفت خواب کرد ی مهسان، مهسان سرش درد م زه، یچ-

 قانعم نکرد، هنوز دلشوره داشتم.   حرفش

   نه؟یفقط هم ی مطمئن-

 زده گفت: هول

 آره آره مطمئنم.  -

 !  یبهش سالم برسون با  ی اوک-

 .  یبا-

  یکه کنارمه؛ صداش تو  دادیعطرش نشون م  ی سرم رو برگردوندم سپهر بود، بو اومد ی که از پشت سرم م  ییپا یصدا دنیشن با

 : د یچیگوشم پ

   رون؟ یب ی چرا اومد -

   رون؟یب ی تو چرا اومد  ،ی طور نیهم-

 شد و گفت:  ره یمثله من به ماه خ  کردم،یخودم حس م  یرو رو نگاهش

  ست؟یبود. سردت ن  ادیسر و صدا ز-

 گفتم:  یاما با لجباز  دم یلرزی م داشتم

 نه هوا خوبه!  -

هام احساس کردم با تعجب نگاهش کردم، کتش رو  شونه  ی رو رو یزی چ ینیبود سنگ  ه ینزد، چند ثان ی زد و حرف ی کمرنگ  لبخند 

 هام انداخت بود!  شونه  ی رو

 بهم زد و گفت:  یچشمک
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 نه!   ای  یتو نقشش فرو رفت   نیاول بب یدروغ بگ   یخوای م ی وقت-

 ابروم رو با تمسخر باال دادم و گفتم:  کی

   ه؟یمنظورت چ-

 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش 

 .  د یفهم شهی م تینیب  ٔ  رو از نوک قرمز شده  نیا ،یبستی م  خیاز سرما  یداشت-

 لجاجت گفتم:  با

 . ست یاصال هم سردم ن رم ینخ-

 گفت :  ی خونسرد با

 .  یگ یباشه تو راست م-

که اونجا بود    یکرد به شلنگ آب  ریبلند شدم تا برم داخل که پام گ م؛ ینزد یکدوممون حرف  چیه  گه یرو درهم کردم، د اخمام

 که سپهر گرفتم و مانع از افتادنم شد!  نیبود بخورم زم کینزد

 ازش جدا بشم که مچم گرفت و گفت:  خواستم

 اعتراف کنم.   ک ی خوامی امشب م-

 گرم شده بود؛ معذب بودم ! شده بود، تمام وجودم   گرمم 

 ساکتم خودش ادامه داد :  د ید ی وقت

 اعتراف کنم که با تمام وجود دوست دارم!   خوامی م  ا،یمان یباور رسوند  ن یمن به عشق اعتقاد نداشتم اما تو من رو به ا-

شده بودم بهش؛   رهیو خجالت خ یعاشق منه! با ناباور ی پسر چشم آب  نیا ی عنی... یعنی ؟ یچ یعنیشوک به سپهر نگاه کردم،   با

 بود، شوکم کرد.   یناگهان ی لیبهش دارم! خ یچه حس دونستم یخودم رو ازش جدا کردم، نم 

محل دور    ن یهر چه زودتر از ا خواستی تند به طرفم داخل رفتم، دلم م  ییهاتوجه به صدا زدناش با قدم   یب  یحرف چیه بدون

 بشم!  

 رفتم و گفتم: ن زموی سمت م به
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 بمون .  یخوای برم خونه، اگه تو م خوامی من م ست،یمن حالم خوش ن یمان-

 گفت:   دهیباال پر یی با ابروها دهیسپ

 !  ه ی عه کجا؟ تازه نصفه مهمون-

 لبخند گفتم:  با

 برم خونه!   دمیم  حیخورده سر درد دارم ترج ک یمن -

 مانعش شد و گفت:  دهیبگه که سپ ی زیخواست چ یمان

 با من.   ایب ،یمن فکر کنم بدونم واسه چ -

 خب برادرشه.  کنمایکه سپهر بهم اعتراف کرده؟ چه سواال م  دونستی م  یعنی

 

 *سپهر* 

  یوجودش، برا  ی لبخندش، برا  یخودش، برا   ی برا خواستمی رو م ایبه دلم انداخت! من مان یب یتو سالن؛ رفتارش دلشوره عج  رفتم

 که هست دوست دارم!    یطور  نیرو هم ایهم خبر داشتم اما من مان مایعشقش به ناز  زش یهمه چ

 اون بزنه.   ی اون بتپه، برا ینفر، که برا ک ی یفقط برا  خوادی دل م خوادی نم ل یدل عشق

  مهمون ی از سالن رفتن؛ لبخند کمرنگ  یابه گوشه  ده یکه با سپ دمشیمن رو انقدر مجذوب خودش نکرده بود، د ی دختر چیه

 حواسم بهشون جمع شد!   یصندل  یهام شد، رفتم و نشستم رولب

 اش! اش انداخت، تا به حال دقت نکرده بودم به چال گونه گونه   یرو رو  ی که زد چال کمرنگ   یلبخند 

من قفل شد بعد از   ی گفت که برگشت و نگاهش رو  یبهش چ دهیسپ  دونم ی و خوش رنگش؛ نم یطوس  یشدم رو چشما قیدق

 دوستش دارم!    یکرد، ول  تمیاذ یل یانداخت، درسته تو دانشگاه خ ر یسرش رو به ز هیچند ثان

 ** 

 از ماکان بند پخش شد.   ی باز وونهی و پخش اتاقم رو روشن کردم که اهنگ د دم یتخت دراز کش ی رو

 یی جا هی  ی روز هی
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   ییهمه تنها نیا نیب

 من رو عاشق خودش کرد یکی

 خوب بود!   ی لیخودش خ نیاومد و ا ایتنها بودنم ماناوج   تو

 شد  یچ دمینفهم

 شد  یی من هوا دل

 پرش کرد  ایهمه خوش  از

 کرد  پرش 

 شد دلت انقدر هوادارش شد؟    ی شد؟ چ یاومد؟ چطور  یک  یفهمی تو دلت که نم اد یم ی که عشق جور  گنیم راست

 نکن  یباز  وونهید

 نکن   ی رو راض خودت

   یعاشقم نباش  که 

   یعاشقم نباش  که 

   ر ینگ  یبهونه ه  وونهید

 ر یو دست کم نگ  دلم 

رو دستم   م یگوش   شه؛یم ی هام! اگه بشه که عالکه بشه عروس خونم، مادر بچه   شهیم ی عنیدوستم داره؟ عاشقمه؟   ایمان یعنی

 زدم و کنار گذاشتمش.  یگرفتم و بعد از انجام کارم لبخند 

 به خواب رفتم.   ایام رو بستم و آروم، آروم با فکر به مانرو خاموش کردم و چشم پخش

 *** 

 *  ای*مان

سپهر اگه   زم یعز-زد من رو بدجور به فکر فرو برد! )  ده یکه سپ ییهاحرف  دم، یو پتوم رو تا گلوم باال کش دم یتختم خواب ی رو

 !(  کنهی بشه مطمئنن خوشبختش م یعاشق کس
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 حرف رو زد ناخودآگاه لبخند زدم.   نیبهم ا ی وقت

 بهش فکر کن!(  کمی ی ستیاگه عاشقش ن یحت زنه ی نگاه کن بهش ،تو چشماش عشق داد م-)

هر   ی برا آلده یمرد ا ک یکم نداشت  یز یکه نشونم داد رو نگاه کردم، چ  ییحرفش برگشتم و جا  ن یکنجکاو بودم که با ا انقدر

 ! ستی دورش ن  یکه کم دختر  یپسر چشم آب ک یبود؛  ی دختر

اما آخه   ستما؛یچرا جذب من شده؟ من زشت ن دونم یهستن که از من سرترن و خواهانشن نم ییبگم دخترا تونمی جرعت م به

 سوال داره!   یکه برام جا  نهیچرا من! ا

 از طرف سپهر!   امک یپ کیاش کردم به صفحه  ینگاه د،یلرز  میگوش 

 !  دمیفهمی رو هم نم  لشیتمام وجودم گرم شد که دل ختیبهم ر تمشی متنش قلبم ر  دنیرو باز کردم، با د  امشیپ

 بود:  نیا متنش

            ".یاز اونا بود  یکیتو  دمی که فهم ی وقت به معجزات اعتقاد نداشتم تا وقت  چیمن ه"

 کردم به خوابم.   یو سع یعسل  یرو گذاشتم رو  یگوش 

 

 *مهسان* 

واضح شد؛ خواستم دستم رو بلند    دمیشده بود باز کنم، همه جا تار بود کم کم د نیکردم چشمام رو که سنگ  ی م سعآرو آروم، 

 بود که کنارم خوابش برده بود.   مایرو روش حس کردم! ن یز یچ ینیکنم که سنگ 

! اعتراف من! من چقدر احمقم مگه آرزوم نبود  مایاعتراف ن م،ی اومد، خودکش ادم ی ی ناگهان همه چ نجام؟یکجاست؟ من چرا ا نجایا

تو اتاق نبود به جز    یکس خواستمی آب م  سوختی گلوم م ن؟ییاعتراف کنه دوستم داره پس چرا خودم رو پرت کردم پا ادیب ماین

 که اونم خواب بود!   ماین

 بود.   ده یخوابنشه، چقدر آروم  داریآزادم رو به سمت موهاش بردم و نازش کردم اما حواسم بود ب دست

 و شوک زده گفت: د یبازم خند  یچشما دنیقشنگش رو باز کرد! با د یخورد و چشما یتکون   لشیزنگ موبا یصدا با

 مه... مهسان!  -

 !  دمیخند  ز یحالتش خندم گرفت آروم و ر از
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   ؟یجواب بد  یخوایخودش رو کشت نم  تیگوش -

 اومد و گفت:  رونیحرفم از اون حالت ب نیا با

 !  دمیچرا االن جواب م-

کردن   یو مشغول سوال کردن و بررس  شمیپرستار جوون اومدن پ کیدکتر به همراه   ک ی قه ی بعد چند دق رون؛ یشد و رفت ب بلند 

 بود!   یچیپام شکسته بود سرم هم باند پ کی رون یتموم شد رفتن ب نکهیشدن، بعد از ا

 !  میاز اون روز و اعترافمون نزد  یکدوم حرف   چیسه ماه تو کمام و تازه به هوش اومدم ه گفتی م مایشد منتقلم کنن بخش؛ ن  قرار

رو خبر   یبود، باز هم کس ده یکش بیکه تو کشور غر ییتای پسر بودم که با همه اذ نیبودن و من ممنون ا دهینفهم هی و بق ایمان

 نکرده بود!  

کنم، االن دلم پر   هی پاهاش بزارم و گر یتا سر رو  خواستی چقدر خوبه که هست! دلم مامانم رو م کرد، ی خوبه که درکم م چقدر

 ! ستین  ی چیه دن یکه جز درد و عذاب کش  ییایدن  ا؛یدن  نیبود از ا

 در آورده بود!   شیر دنیخند ی رنگش م  یطوس  یچشما ، یبرگشت تو اتاق دستش پر بود از خوراک ماین

حرف زد،   گهیدختر د ک یمست کرد و از  شمیرو که پ ی باورش کنم پسر ی عنیهمش به خاطر منه؟  ی عن یبود؛  خته یبهم ر موهاش 

 ! ستی بشم و بگم ولش کن مهم ن  الیخی حاال چطور ب خوادی که گفت اون رو م دم یخودم شن

 خش دار و گرفتش به سمتش برگشتم :  یمن مهمه! با صدا ی برا مهمه

   ؟ یچرا اون کار رو کرد یول  ست؛یاالن جاش ن دونم ی مهسان، م-

  دونستم ینداشتم که بدم، نم  ی انداختم و موهام رو زدم پشت گوشم جواب نییسرمو پا مه؛یمنظورش خودکش دونستم ی م خوب

 و گفت: د یام حس کردم، سرم رو باال آورد خند چونه  ر یدستش رو ز  یبگم؟ چطور بگم به خاطر خودش بود! گرم یچ

   ؟یخور ی م ی ولش کن اصالً؛ چ-

 !د یباری از دست چشماش که غم م ی شده بود، اما چشماش، وا مهربون

 

 * مای*ن

 *دو ماه بعد* 
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 ! هاشه یم  رمونیبدو د ماین ی وا-

 ! کردی خوشگلش کردم که با حرص من رو نگاه م  یبه چشما ینگاه

 : خنده گفتم با

 باشه عسلم، اومدم.  -

 و گفت:  د یهمون حرصش دستم رو کش با

 پروازمونه !  گه یساعت د می عجله کن ن یکمیخدا  ی وا-

 باشه بابا.  -

دو   نیا یشونم قرار گرفت؛ از ته دلم خداروشکر کردم. ط یبالفاصله سرش رو  م، ینشست هامونیصندل یو رو  میشد  مایهواپ وارد

  بمون یعمر حسرت نص ک یبشه و  ر ید یلی ممکنه خ م،یبجن ر یکه اگر د  م یبود دهیهر دو فهم گهیعوض شده بود! د  زایچ ی لیماه خ

 بشه.  

و    یکه اندازه نداشت؛ پر از خوش   می کرده بود ی باز وونهیدو ماه انقدر د  نی! امیکه عاشق شد  ییجا  ران، یا م یگردی برم  میدار حاال

 ! اش ه یبه ثان هی خنده بود ثان

 .  میشد  یتاکس ک ی سوار  م یخبر نداده بود یبه کس میشد  اده یکردم و با هم پ  دارش یب م،ید یرس   بالخره

 اونجا؟   ان یب م یها هم بگ شاپ به بچه  ی کاف  کیاول  م یبر ما،ین-

 !  زمیباشه عز-

ها همه  بچه  می شاپ بود ی ساعت تو کاف  م یها زنگ زدم و بهشون خبر دادم، بعد نشاپ رو دادم و تو راه به بچه  ی کاف ک ی آدرس 

 !  ایاومده بودن به جز مان

چشماش گود   ی نبود! پا شیسال پ ک ینرمال نبود، اون آدم  زش یساکت بود، چشماش، نگاهش، رفتارش کال همه چ یلیخ سپهر

 افتاده بود.  

پسره چشم و   ک یبود اما دست تو دست  ایکه اشاره کرد نگاه کرد، مان یو به سمت  رونیاومدم ب الیاز فکر و خ مهسان یصدا با

 !  یابرو مشک

 و گفت:   کی نزد اومد 
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 .  د یخوش اومد  ی لیسالم خ-

 با خنده گفت:  مهسان

 عشقم؟   یکنی نم ی معرف-

 موند!   ره یخ ایچشم به پسره اشاره کرد، همون موقع نگاه سپهر به مان با

 به پسر و بعد سپهر انداخت و بعد گفت:  ینگاه ایمان

 نامزدم، پارسا! -

 خانم!   ایمان  گمیم ک یتبر-

 .  یخواهر گم یم ک یتبر ی وا-

چش شد   ی روان  نیوا ا  رون،یرفت ب یاشک ی همه نگاهش کردن که بلند شد و با چشما ن یسپهر با زم ی برخورد صندل یصدا با

 شده؟  یچ ی عنیدفعه؟ همه ساکت بودن!  کی

 هم انگار بغض کرده بود.   ایمان

 ** 

 که سپهر اعتراف کرد(   ی)زمان شیبک به پنج ماه پ یپل

 * ای*مان

 بهش بگم!   ی زیچ اد یها؛ اوف حاال دلمم نمباشم نجایشده ا  ن ییخوبه خودش گفت راس ساعت تع ر،یساعت تاخ کی

چشماش شدم، اما خودم رو   یآب  یا یبود چند لحظه محو در شهیتر از همروشن  ش یآب یاومد و رو به روم نشست، چشما بالخره

 زود جمع کردم.  

 .  یکردم خانم ر ید د یببخش-

 خودش رو لوس کرد!   بازم

 خب اشکال نداره؛ خب بگو؟   یلیخ-

 .  بردی از اون خنده دلبرا، که دلم رو م  د یخند 
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   ؟یفکرات رو کرد  ، یبگ  د یتو با-

 واسه...    د یتونی ! مزهیبگم، اوم چ یاهوم، خب چجور -

 گفتم:  عی رو بستم و تند و سر چشمام

 .  د یاریب ف یتشر ر یامر خ-

 انداختم، با خنده گفت: ر یزد که با خجالت سرم رو به ز یاقهقه 

 . د یپس پنج شنبه شب منتظر ما باش -

 گفت:   می زد رونیشاپ ب ی گفتم، از کاف یلب ر یتکون دادم و باشه ز یسر

 !رسونمتی م  ایب  یاوردین نیماش  دونم ی م-

 رو نداشتم.   یواال! حوصله تاکس   نایدنبالش راه افتادم، کور از خدا چه خواهد دو چشم ب ی حرف چیهیب

 ***** 

  م یشونیپ یرو  ی ب*و*س*ه*ا دنمیبا د یمان نییبرانداز کردم، شالم رو مرتب کردم و رفتم پا نهییآ  یاسترس خودم رو تو  با

 کاشت و گفت: 

 .  یزلزله چه زود بزرگ شد   شه،یباورم نم-

 داشتم!   یبی قراره جواب مثبتم رو امشب به سپهر بدم، دلشوره عج  مهیبه گلوم چنگ انداخت، امشب شب خواستگار یبد  بغض

 !دنیلرزی دستام م   ختمیر ی زنگ در من رفتم تو آشپزخونه و چا یمن که حالم خوب بود! با صدا ؟ یواسه چ دونم ینم

 

  ایمرد مال منه؟  ن یشده بود، واقعاً ا شهی از هم رتر ینفس گ دمشیکه د دم یکش ی سرک دم،یشنی رو م هاشونی احوال پرس  یصدا

 !  استیرو کیفقط   نیا

رو ببرم بلند شدم و با   هایی ساعت مامان صدام زد تا چا م یآشپزخونه بعد از ن ی تو یصندل  یو نشستم رو  دمیکش  یق یعم نفس

 کردم دستام نلرزه!   ی رو دست گرفتم، سع های لرزون چا ییدستا
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بود به من؛ سرم رو از   ره یکه لبخند به لب خ ی به سپهر دم یرو گرفتم و در آخر رس  هایی راه افتادم دونه به دونه چا  نیو مت آروم 

 انداختم و کنار مامانم نشستم.   نییشرم پا

 من و سپهر!   ی عنی ،یاصل یهامتفرقه همه رفتن سر بحث  یهاحرف  ی از کم بعد 

 .  رونیبابا از فکر اومدم ب یصدا با

 !  د یتو اتاق و حرفاتون رو بزن د یدخترم با آقا سپهر بر-

 چشم.  -

 دست به سپهر اشاره زدم و گفتم:  با

 .  د ییبفرما-

 سکوت گفت :  ی بعد از کم شم، یآرا ز یم ی صندل ینشستم رو تخت اونم نشست رو  ع یتو اتاق من سر  میهم رفت با

 بزن؟   ی دار  یحرف-

 !  یقول بهم بد  کی  خوادیندارم، اما دلم م  یشرط چیه-

 تو جون بخواه!  -

 حرفش.   ن یشدم با ا سرخ

   ؟ ید یقول م ؛ یستیشد پشتم وا یقول بده هر چ ، یند  تیاهم گرانی به حرف د  ، یشد، به حرفم گوش بد  ی چ هر شه ی... میم-

 گفت :  نانیاطم با

   ؟ید یقول م ی مردونه، تو چ دم یقول م-

 .  دمیآره قول م-

 لبخند بلند شد و گفت:  با

   م؟ی بر ستین ی اگه حرف-

 !  مینه بر-
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 رفت!   شی به سرعت پ ز یجواب مثبتم خوشحال شدن همه چ دنیهمه با شن ن، ییپا میهم رفت با

 .  شگاهیآزما م یدادن بر شیشد من و سپهر فردا واسه آزما قرار

 *** 

دختر   پیچه ت دمیرفتم، سپهر و د  رونی کردم و از خونه ب یشده بودم و منتظر سپهر بودم، بالخره اومد از مامان خداحافظ آماده 

 هم زده کثافط.   یکش

 فتم: شدم و گ  سوار

 سالم -

دستش   یدستش رو حس کردم که دستم رو گرفت؛ گرما   میشد  ادهیبا هم پ  مید یرس   قهیرو داد و راه افتاد. بعد از چند دق جوابم

 کل وجودم رو گرفت!  

 جوابم رو داد!   یزدم که با لبخند قشنگ  ی لبخند  بهش

رو   هاشی تا جواب آزما م یو بعدش رفت  می گشت زد  یجوابمون رو بدن، ما هم تا بعد از ظهر کل  ع ی قرار شد سر  میداد شیآزما

 .  میریبگ 

 گفت:  د یمن رو د  یوقت دکتر 

 چند لحظه باهات تنها صحبت کنم؟   شه یم  زمیعز-

 آره تکون داد، من هم گفتم: ی سپهر نگاه کردم که سرش رو به معن به

 !  د ییبله، بفرما-

 گفت:   میبالفاصله که نشست می قش رفتهم به سمت اتا با

و ما متوجه   خوره ی باورش برات سخت باشه اما شما دوتا خونتون بهم نم د یدخترم بزار رک و پوست کنده بهت بگم، شا نیبب-

 !  میاز سمت تو شد  یمشکل کی

 حرفاش برام سخت بود، ادامه داد:  لیو تحل  هی و تجز  دادمیدکتر گوش م   یبه حرفا یبهت و ناباور  با

باردار   تونهی و زن نم  شهیلقاح انجام نم  یشده، بدون عمل تخمک گذار جادیهات اختالل اتو تخمک  ،یباردار بش ی تونی تو نم-

 بشه!
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ون  کم نبود ا ؟ یبود که من رو گرفتار کرد یبت یچه مص نیا ایرو پس زدم، خدا کردن ی م ی گونم سرسره باز  یکه رو  ییهااشک

که دوستش دارم برسم؟ سپهر حقشه پدر بشه، طعم پدر بودن رو بچشه؛ اما با من که   یبه کس ی ذاری همه عذاب، چرا نم

 .  تونهینم

 من چرا انقدر بدبختم آخه!   ایمادر بشم طعم مادر بودن رو بچشم، خدا  ستیحقم ن ؟ یمن چ پس

   ست؟ین  یراه چ یه یعنی-

 متاسفانه!   ستین ی راه چینه، ه-

 نون.  مم-

  یخندونش تموم غما یچشما دن یتو ذوقش بزنم با د خواستی اومدم سپهر شاد بود، خوشحال بود دلم نم رونیاتاق دکتر ب از

 فداش بشم.   ی تو دلم بغض کردم! آخ اله  ختیعالم ر

 اخماش رو درهم کرد و گفت:  دنمید با

   ؟یکرد   هی چرا گر-

با تمام وجودم، آره   خوامشی . من متونستمی سرم اومده نم ییبهش بگم چه بال تونستمینم ختم یکردم واشک ر  نگاهش

 بدبخت شدنش.  مت ینه به ق ی ول خوامشی م

 خودت کمکم کن!   ایمردونش گذاشتم و زار زدم هق زدم، خدا نهی س  یکه افتادم تو بغلش سرم رو رو  دم یکش یناگهان یلیخ

 که آروم شدم دوباره سوالش رو تکرار کرد.  یکم

 

 .  خورهیبهم نم مونیگفت، گروه خون-

 نتونستم!   شم،ی شد نتونستم بگم، نتونستم بگم من بچه دار نم ریاشکام سراز دوباره 

  ی الک یزایسر چ نمینب گه یعشق دلم، د میحلش کن  میتونی م  یرو که به راحت نیا ؟ یکنی قشنگت رو حروم م  یچشما نیبخاطر ا-

 ! افتاد؟  ایکن ه یگر

مادر بشم،    تونمیسپهر من نم ست،یمشکل قابل حل ن  ن یبچه دار بشم، ا تونم یهست سپهر، من... من نم گمید  ز یچ کیاما -

شد به پاش   ضی مر ی شب تا صبح وقت تونم ی بهش بپوشونم، نم یببندم لباس صورت  ی دختر خودم رو عروسک  یموها تونمینم
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پسرم لباس بتمن و بن تن   ی برا تونم یس کنم مادر بودن رو، نم لم تونم ی نمنه ماه انتظار بکشم،  تونم ی تا خوب بشه، نم نمیبش

 !  تونمی نم تونم، یو بو بکشم. نم  رم یکوچولوش رو بگ  ی دستا تونمی بخرم، نم  نیبراش ماش  تونمی بخرم، نم 

و اون فقط آروم بود، گذاشت خودم   اومد ی مردونه و ستبر سپهر فرود م  نهیس  یبود که رو ییو مشتا زدم ی آخرم رو داد م کلمات

 مرد بودم.   نیکنم! چقدر من ممنون ا ی رو خال

 دادم:  ادامه 

 ...  کیسپهر برو برو با  ی تونی نم یاگه با من ازدواج کن ، یپدر بش ی تونی تو نم-

   . تیکه سرخ شده بود از عصبان ی خوردم، از سپهر؛ سپهر ی لیحرفم نصفه موند! س  د یچیگونم پ  یکه تو   یدرد  با

 گفت: تیعصبان با

  نیهمچ کی که راحت سر  دمیهمه واست نجنگ  نیا خوام،ی بچه من تو رو م یبچه به درک، گور بابا ؟ یگ یم ه یمزخرفات چ نیا-

 کن.   رون ی ! فکر رفتن رو از سرت بیبزارم بر یامسئله 

 .  نیبرد و پرتم کرد تو ماش  نشیکشون من رو به سمت ماش   کشون

 گوشم رو پر کنه!   اتیچرند  نیبا ا خوامی که بچه دوست داره، نم دونم ی حروم من بشه، م ش یزندگ ذاشتمینم

 ** 

 مامان.  -

 جانم دخترم؟  -

 کردم و گفتم:  نگاهش

 ! هیزنگ بزن بگو نظرم عوض شده، جوابم منف-

 با بهت گفت:  مامان

 جان؟   ایچرا مان-

 بغض گفتم:  با

 !  کنمی مامان لطفاً زنگ بزن؛ خواهش م-
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 دو رفتم تو اتاقم و ضبطش رو روشن کردم و زار زدم!  ب بدو

 ی کدوم هوا شد  عطر

 کشم ی رو نفس نم تو

 ی دونی م  یجا که باش  هر

 کشمی از تو دست نم من

 که باز  نیتا ا طاقتمیب

 چشم تو نگاه کنم  تو

   م یزندگ یانتها تا

 تو رو صدا کنم  عشق

 !  زنهیم خیداره   امیدن

 لنگه!   ی سنگه واسه پا یهر چ ره،یگی م  ایدن  نیاز ا شتری آهنگ دلم ب نی! با هر کلمه ازنهیم  خیداره  ام یهم دن واقعاً

 پا به پام  یست یکه ن حاال

 من رو  ی ایو دن برگرد 

 جهنم کن برام، جهنم کن برام  بازم

   م؟ید یرس  نجا یکل اتاقم رو در بر گرفته بود، چطور شد که به ا  میهق گر هق

 آرزومه گم بشم  من

 تو  یهاایشهر رو تو

 میخوابی پر از ب ی وقت

 تو  ی کنن دستا خوابم

 عشق من بهت  شیآت
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 اد یب لم یاگه س  یحت

 خاکستر بشه  محاله 

 که بره به باد  محاله 

 خوشبخت بشه!   د یاون با کنم،ی قلبم دفن م   یعشق سپهر رو تو  آره

 !  زنهیم خیداره   امیدن

 پا به پام  یست یکه ن حاال

 من رو  ی ایو دن برگرد 

 جهنم کن برام، جهنم کن برام  بازم

 تو(   ی ب ام یدن_انی)رهام هاد

 صبح خوابم برد.  یانقدر فکر کردم که دم دما کردم،ی صبح فقط فکر م تا

 

 *سپهر* 

جواب   ی عنی ه،ی ! جوابشون منفدنیزنگ زده گفته دختر به ما نم ایمادر مان  گفتی م  خت،ی مامان اعصابم بهم ر یهاحرف  دنیشن با

 .  هی منف ایمان

  ی انگار برا شه؛ی بدتر م ی ه گمینم ی چیمن بهش ه  یفکر کرده دختره کله شق، ه  یخودش چ شیکار خودشه؛ واقعاً پ  دونستمی م

  ن یزتریاز دست دادن عز متیپسر داشته باشم که بهم بگه بابا؛ اما نه به ق ایدختر   کی بچه گرفته بودمش، البته که دوست دارم 

 !  میفرد زندگ

 فرستادم :  امی. براش پرفتی واب نداد دوباره گرفتم جواب نداد، داشت رو مخم راه مرو گرفتم ج شمارش 

 زود جواب بده رو مخ من راه نرو!   ایمان-

و رفتم   دمیدم دستم بود پوش  ی بلند شدم و هرچ دم یبه موهام کش یخاموش بود، کالفه دست شیدفعه که زنگ زدم گوش  نیا اما

 گفت:  دنم یمامان با د نییپا
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 پسرم؟  کجا -

 .  گردمی ! بر مرونیب رم یدارم م-

 : د یچیپ ی مان یزنگ گذاشتم و فشار دادم صدا  یشدم و به سمت خونشون روندم، دستم رو رو  نمیزدم و سوار ماش  رونیخونه ب از

 بله؟  -

 گفتم:   یحوصلگ  یب با

   اد؟یب  یبگ  ایبه مان شهیسپهرم، م-

 گفت:  ی لحن جد  با

 ...  خوادی نه، نم-

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 !  خورمشی کار واجب باهاش دارم، نم-

 و گفت: د یکش  یپوف

 .  ادیب گم یاالن بهش م-

 شد!   انینما زدنی که تو تنش زار م  ییروح و لباسا ی ب افهیبا ق ایدر باز شد و مان  یطوالن قهیاز چند دق بعد 

 و تند گفت:  ع یکه بزاره دهن باز کنم سر  نیا بدون

پدر   یکه بزار بهت بگم، تو حق دار یرو بدون  لش یدل  ی! اگه اومد یکن   یتونی عوضشم نم شه، یعوضم نم هی من جوابم بهت منف-

حرفا که   ن یاز ا خوامتی که نه من بخاطر بچه نم  یبگ  یخوای عمر با عذاب وجدان کنارت باشم، االن م ک ی تونمی منم نم یبش

حقا و حرفا پنهان بمونن؛ پس ازت خواهش  یبعض  شهیکه باعث م یی دروغا  جور ن یگوشم پر شده ازشون! من متنفرم از ا

 نمون، برو!   کنم،برو ی م

 با حرص گفتم:  د یکش  یق یعم نفس

 به پات!   مونم یم  رمینم-

 کرد و با التماس گفت:  نگاهم
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 برو!   ت یفرد تو زندگ نی زتریبه جون عز دمیداتت، قسمت مبه اعتقا دم یقسمت م ن، یبه امام حس دم یقسمت م-

  یاگه یبرنگرده، رفت که با کس د گه یبکنم در رو بست و رفت، رفت که بره، رفت که د یاعتراض ایبزنم  یکه بزاره حرف   نیا بدون

 خوشبخت بشه، تنهام گذاشت! 

 :گهی م شه یپدرم هم کردی م  تمیکه گلوم رو گرفت اذ  یبغض شد؛ی برو گفت نمون به پام! حرفاش تو ذهنم تکرار م گفت

 !  کنهی نم هی اما گر شه یکوه م شه یسخت م زنه،ی قدم م  کنهی نم هی مرد گر-

 کردم:  اد یاهنگ رو ز یداغون! صدا ی لیشدم، حالم داغون بود خ نمیماش  سوار

 اغونه  من بعد از تو د یِایدن

 رفتنت زوده   یکن برا بس

 خونه   ن یمرد ا یبفهم د یبا

 جونش عاشقت بوده  یپا تا

 گونم، با پرخاش پسش زدم.   ی ء اشکم اومد و نشست رودونه   نیاول

   ی قرارم اما تو خونسرد  یب من

   ی نه انگار عاشقم بود انگا

 گرفت از بس صدات کردم   میگر

   یتا تو برگرد  کردم ی م  هی گر من

  اشونه یاومدن بق  ی بود برا یکاف نیپاکش نکردم و هم گهیچونم د  ر یتا ز  نییدوم اومد پا قطره 

 جاده بن بسته  نیآخه ا برگرد 

 هم دسته  ییجاده با تنها نیا

 کن  یی ایو تو قلبت موم عشق

 نشکسته   وونه ید ن یبغض ا تا
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 سرم رو گذاشتم رو فرمون   ابونیزدم کنار خ دنیدی تار م   گهید چشام

 ا همسن بارونه م یاشکا

 سهمه دوتامونه  هی گر نیا

 ال یل  نیتر  نیریمن بمون ش  با

 مجنونه  یتو بدجور  فرهاد

 "مجنونه  یفرهاد تو بدجور  ال یل  نیتر نی ریبا من بمون ش "جمله رو تکرار کردم ن یلب ا  ریو ز آروم 

   تونمی تو نم ی نکن ب ترکم 

   ونمیرو به تو مد  م یزندگ من

 دارم  یتو احساس بد   یب من

 تو حرفشم نزن جونم   ی تو، من ب  یتو، من ب   یب من

 !  یبدون کل کل کردن باهاش؟ لعنت دنش؟یآخه؟ بدون د   یچطور کردم؟ ی چطور سر م ایبدون مان من

 تو...    یب من

 ی قرارم اما تو خونسرد  یب من

 ی نه انگار عاشقم کرد  انگار

 گرفت از بس صدات کردم    میگر

 !  یکردم تا تو برگرد  هی گر من

چقدر دوسش   ی! اون حق من بود! اون عشق من بود، نبود؟ تو که شاهد بود میباش  ی منطق ایب ایخدا  خوندم،ی لب آهنگ رو م ریز

 چقدر ذوق داشتم واسه به دست آوردنش!   ی د یداشتم تو که د

 جاده بن بسته  نیآخه ا برگرد 

 هم دسته  ییهاجاده با تن نیا



 دیونه بازی 

120 
 

 کن  یی ایو تو قلبت موم عشق

 نشکسته   وونه ید ن یبغض ا تا

 !  میما بهم برس  یخواستی تو که نم ش، یازم گرفت چرا

 من بعد از تو نابوده  یایدن

 رفتنت زوده!   یکن برا بس

 (  د یقسمت گوش کن نیو همزمان با خوندن ا د یآهنگ و دان کن  یاتیب ایپو_من  یای)دن

است؟   گهید یک ی شیپ نم یبب ی چطور نم؟ی رو نب شیطوس  طون یش  یچشما گه یواقعاً زود بود، آخ خدا من چطور د  ایرفتن مان یبرا

 آخه؟! ارمیطاقت ب ی ! چطوراستبه یغر کیدستش تو دست  

 

 * ای*مان

ود، بودها اما مثله سپهر نبود  نبود، اندازه اون هم مرد نب یکه سپهر نبود، چشماشم آب گه ینفر د کیبار  نیدوم ی قرار بود برا امشب

 بفهمه.   یز یچ یکس خواستمی رو پس زدم، نم  نیی پا زنی که جمع شده بودن تا بر یی! اشکامیخواستگار ادیب

  دن، یلرزینم  گه یرو به دست گرفتم استرس نداشتم، ذوقم نداشتم، دستامم د هایی اومدم و چا رونیمامان از هپروت ب یصدا با

 نداشتم اما جوابم مثبت بود!   یاقیبودن، اشت شهیچشمام هم کم رنگ تر از هم 

اون  مهم نبود که   نمیبرام اصالً ا شمیبچه دار نم دونست ی هم آقا بود، م  یل ینبود اتفاقاً خ یرو تعارف کردم. پارسا پسر بد  هاییچا

 . گستید ی کیو به جاش  ستیمهم نبود اگه سپهر ن گه ید شمیمهم نبود مادر نم  شه،یپدر نم

که خودشم مشکل داره؛ خدا خوب در و تخته رو    نیپدر بشه مثله ا تونهی خودشم نم گفت ی! پارسا مستیبرام مهم ن یچی ه گهید

 .  کردی با هم جور م

 .  اومد ین ش یپ یمشکل چ یمراسم عقدمون هم جور شد! جالب بود، ه ی هم گذشت و کارا  یی اون شب کذا ع یسر یلیخ

خواهر پارسا  ا یپر ن؛ییرو برداشتم و رفتم پا  لیوسا ه یاومدم آماده شدم، جعبه لباس عقدم و بق ن ییتختم پا ی از رو یکرخت با

 منتظرم بود.   نییپا

 بلند شد با لبخند گفت: دنمید با
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 نشه!   رمون یود باش مادمازل دسالم عروس خانم، ز-

 زودش.   ای ر یمن مهم بود د  یزدم نه که برا پوزخند 

 پس!   م یسالم، باشه بر-

 داد!    یگفتم که جوابم رو با شاد ی لب ر یسالم ز میپارسا شد  نینگفت، با هم سوار ماش  یزیلحن خونسردم تعجب کرد اما چ از

گفتم سبک باشه، موهامم گفتم ساده باشه    نیبرام انجام بده بخاطر هم نیسنگ  شیبه من زل زد دوست نداشتم آرا شگریآرا

 نکبت بارم!   یزندگ  نیبا ا ا یبا خودم لج کردم  دونم ینم

 !  رفتنی و م دن یرقصی مرده بود؛ آرزوهام به دست باد م امه یعروس بشم، روح خواستی دلم نم  گهید

 نگفت!   ی چیاما ه لنگهیکار م  ی جا کی د یخودش بود، من باهاش نرفتم فهم ٔ  قه ی بود سل ی عقدم پرنسس لباس 

لباس زرق و برق داشته باشه؛ اما االن   اومد ی خوشم نم زد،ی برق م ش یتنم بود دامن پرنسس پیرنگ عقدم ک  یاروزه یف لباس 

 خوشم اومد!  

 .  رونیو رفتم ب دم یرو هم پوش  شنلش

  یاسپرت مشک پیکه ت دمش ید اومده؟ یاومده؟ ن نمیکه بب  گشتمی نفر م ک یتو سالن دنبال  ،یبه خوشحال کردم ی تظاهر م  همش

چشمات غرق شم، نگاهم   ی آب ی ایبار آخر تو در یبزار برا  شم،یم  گهید  ی کیدارم مال   نیعشقم! بب ی د یپوش  یزده بود، چرا مشک

 غم نشسته باشه تو چشمات!  نمینب  ریمن، سرت رو باال بگ  رور نباش عشق مغ ری! انقدر سر به زیکن لعنت 

نگاهش رو باال آورد   کرد،ی بغضم داشت خفم م  د یلرزی ! چونم مایبش ن یگوشه نش  نمیرو! نب  اته یسرخ شده از گر یچشما نمینب

 به جونم.   د ی کش ش یکه زد آت ی گره خورد بهم چشمامون، لبخند تلخ

انداختم خطبه خونده شد و من به عقد پارسا مقدم که حاال همسرش  نییو سرم رو پا دم یکش یآه ؛ یبود امشب تو کنارم کاش 

 در اومدم!    کردن؛ی خطابم م

رو بهم بزنم اما   ی همه چ خواستی اومده بود کادوش رو بده؛ دلم م شدن،ی م ی چشماش رو که از اشک پر و خال دم یاومد د جلو

 !  لرزهی مردونش م یصدا نم یبغض کرده نب نمینب

 گفت:  یاگرفته  یو دخترونه که اسمم روش نوشته شده بود، با صدا فیدستبند ظر  کیرو داد  کادوش 

 ی خوشبخت بش-
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 مکث کرد و بعد ادامه داد: یکم

 !  یآبج-

 نزن!   شم یمن انقدر آت ید رو بهم بزنم، برو عشق اب ز یجا همه چ نیکرده بودم، برو تو رو خدا برو سپهر نزار هم بغض

سرم رو باال   ذاشت،ی اش بود و داشت سر به سرش م قطره سر خورد و نشست رو کادوش پارسا حواسش پرت خواهرزاده  نیاول

 آروم لب زدم:  ختنیری گرفتم اشکام آروم و دونه به دونه م 

 من؟!   وونهیبه خواهرت شدم، د لیتبد   یک-

 و گفت: د یخند  تلخ

 .  یدر اومد  گه ید  یکیاز همون موقع که به عقد موقت -

 تلخ اشکام رو پاک کرد و گفت: یل یخ دمیخودش تلخ خند  مثل

  ی بست شیپ قه یکه چند دق  یمانیحواست به عهد و پ ؛ یهست گه ید یکیبند   ی خودت بود، تو االن پا م یتصم  نیا ایکن  هی گر  نمینب-

 باشه! 

انداختم صداش رو   نیی! سرم رو پاگهی د  یکیزن  گه، ید  یکیواسه  یاالن شد  گفتی داشت م  یعن یبهش فکر نکنم،  یعنی نیا

 که به پارسا گفت :  دمیشن

 داداش!   یانشااهلل خوشبخت بش-

 ؟  گه ید ی کیرفت! رفت که اونم بشه واسه  شه یهم یبرا  رفت،

 !  کردنی م  یانرژ هی شاد که داشتن تخل ی رقص پر بود از دخترا و پسرا ست یباغ اونجا شلوغ بود، پ م یرفت  بالخره

  ر یفداش بشم چقدر مردونه و سر به ز  دن،یرقصی ء پارسا بود با هم رفتن وسط م سپهر رو بلند کرد، نرگس دختر عمه  یکی

 نداره، دوباره بغضم گرفت!   ی به من ربط گهیحرکتش خوشحال شدم اما د   ن یاز ا کرد؛ ی هم به نرگس نم ینگاه می ن یحت د یرقصی م

 .  شمیبغض خفه م  نیاز دست ا آخر

 *********** 

 *زمان حال* 
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 *سپهر * 

و خرد   نیو اون بچه سوسول رو تو جمع دوستانمون راه بده، گلدون رو پرت کردم که افتاد زم رهیتونسته بود دستش رو بگ  چطور

 در آوردم و دود کردم!   بم یاز ج یگاریشد، س 

 زنگ خورد  میرو بکشم که گوش  یتا، خواستم چهارمدوتا، سه  گه، ید گاریس  کی

 

گرفته بودم،   گه یخونه د کیبود؛  گارینبود به جاش س  ایمان ی مهمون لبام بود! از وقت گاریکردم و دوباره س   جکتیبود، ر ماین

 مستغل شدم!  

آخه؟ بچه به درک من   ی از عشقت، از عشقم، از عشقمون بگذر ی! چطور تونست ایمان ی افتادم چطور تونست ش یروز عروس  ادی

 آخه!   یقدر ساده ازم گذشت نیچطور ا خواستم؛ی خودت رو م 

  نیا ق یو رف دمی شدم و به سمت بام تهران روندم. رس  نمیندادم، سوار ماش  ی تیاهم یول  د یتو دستم لرز میگوش  رون، یه زدم بخون از

 رو بغل گرفتم و شروع کردم به زدن و خوندن: تارمی کردم، نشستم و گ  ادهیچند ماهم رو هم با خودم پ

 بعد از تو  یهابه شب  لعنت

 که ماند از تو!    یدرد   به

 ... یرس ی دادم نم  به

 ! آواره شد خانه!  یرفت

 بانه یغر ماندم

 ی کسی به ب لعنت

   د یلرزیآسان نم نیچن ن یمن ا قلب

 د یارزینم شیهااما به غم  عشقت

 ی ما را به حتم نابود ی را برد ایدن

 ی غم شد مگر تو چند نفر بود ایدن
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 بعد از تو   یهابه شب  لعنت

 از تو  که ماند   یدرد   به

 ... یرس ی دادم نم  به

 بعد از تو   یهابه شب  لعنت

 که ماند از تو    یدرد   به

 ... یرس ی دادم نم  به

 !(  د یحتما گوش بد  ه یهست به نام لعنت آهنگ قشنگ  زیرضا بهرام عز یآهنگ از آقا  نی)ا

 ! شد ی اونقدر خوندم که هنجرم داشت زخم م 

 !  یبا خودت، داداش نابود شد  یکنی م کار یچ-کنه!  دام یکجا پ دونستی از پشت سرم برگشتم؛ م ماین یصدا با

داداش خودت    یشم ول تیاذ خوادی نم دونم ی کرد با دلم با عشقم! م ی نابودم کردن؛ نابودم کرد، با دلم بد تا کرد! برنگشت؛ باز-

  ایدن  ی از هم! انصافه؟ کجا میباشه؟ انصافه هر دومون دور باش  به یغر کی  یبگو انصافه، انصافه عاشق من باشه اما دستاش تو دستا

نوشته رو! مگه من از سنگم؟   نیتو کدوم کتاب نوشته؟ بگو تا برم خط بزنم ا د؟یاز هم جدا ش  د یبا  شهینوشته چون بچه دار نم

 شکستن داره، نداره؟ هوم؟   تیخب منم احساس دارم؛ قلب دارم، قابل

 آرومم کنه گفت:  رد کی م ی که سع ی حال در

 ی،پابنده  یشده. االن پا گهید  یکی! اون االن زن  یبهش فکر کن یحق ندار گهیانتخابش رو کرده، تو د ایسخته؛ اما مان دونم ی م-

 که به عنوان همسر قبولش کرده.   یکه کنارشه! مسئولِ در برابر کس ی مرد   یبند مردش، زندگ یکه بسته، پا  یمانیبند عهد و پ

   ست؟یبند عشقش ن یپا ست؟ی در مقابل عشقش مسئول ن-

 باشه!   ادت یرو  نی. آدما حق انتخاب دارن امینامزد کرده و انتخابش رو مشخص کرده! بلند شو بر گه یاون د-

 منم انتخابم رو کرده بودم! نکرده بودم؟    نطورهیاگه ا-

که کنار عشقم باشم؛   د یارزی اما م شدمی ولم کرد و رفت! اره پدر نم  ی بچه اونطور کیاون سر من اون رو انتخاب نکردم؛  مگه

   د؟یارزینم
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برو از   گه؛یمغزم شکل گرفت، چشام رو باز کردم بسه د یاهیصورتم؛ صورت ماهش تو س  یو دستام رو گذاشتم رو  دمیکش  یپوف

 و!  تو ذهنم، برو به عهدت وفا کن، برو تو ذهن اون پسره بر

کس    شینکن اون پ هی تهران، دلم گر  یابونایخودش شد، راه افتادم تو کوچه و خ نیهم سوار ماش  مایشدم ن نمیماش  سوار

 .  گردهی بر نم گست،ید

 ******* 

 * ای*مان

 و گفت:  د یپشتم کش یدست مهسان

تو رو تحمل کنه؟ اون   هی ایبد خلق د یداره که با ی ! پارسا چه گناهیسه نفر رو تباه کرد ی زندگ یامسئله  ن یهمچ کیبه خاطر -

 شوهرت پارسا است، نامزدت اونه؛ نه سپهر!   ا؟یمان یفهمی ! مادیاالن نامزد تو به حساب م

 .  رونیب کردی پرت م نمیاون حال قلبم داشت خودش رو از س  یاونم تو  دنشینبود؛ کاش سپهر به جاش بود! دوباره با د کاش 

 !  گذرهی کنم، بدون اون سخت م  یبدون سپهر زندگ تونم ی شده، مهسان من نم مهسان دلم واسش تنگ -

 و اشکام رو پاک کرد و گفت:  د یبه سرم کش یخواهرانه دست یشونش گذاشتم با مهربون یرو رو  سرم

  کرد ی اگه ازدواج م ن،یکه بره! رفت و وضعت شد ا ی چرا قسمش داد ؟یچرا ولش کرد  یتونستی خواهر قشنگم! تو که نم-

 ها؟   ؟ یکار کن یچ یخواستی م

 !  دنشیچه برسه به د   شه،یم خیتنم س  ی از تصورشم موها یمن؛ حت ی خدا یوا

 !  مردم ی خدا نکنه، اون وقت م-

تو با   ی حاضره بگذره ول که سپهر چقدر داغونه! اون پسر به خاطر تو از جونشم  ی درک کن یتونی م  ؟ یدرکش کن یتونی حاال م-

 !  یرو بهم زد  ی همه چ تیخودخواه

 گلوم خفه کردم!   ی کردم صدام باال نره هق هقم رو تو ی رونه گونم شد، سع اشکام

 که کردم.    یشدم از کار مونیکار کنم؟ پش  یمهسان، حاال چ-

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  مهسان

 سپهر.  ش یپ یو بر   یرو بهم بزن  ت ینامزد ای ی با پارسا رو قبول کن یزندگ نیا ای د یخب، با-
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  شیدلش رو شکستم؛ اگه بخوام برگردم پ  یبرم طرف سپهر! بدجور  تونم ی برگردم، نه م تونمی کردم نه م  ری گ ی بد  یدو راه  تو

 کنم!    یازش عذرخواه ی بگم بهش چطور  یسپهر چ

 کار کنم؟ اونم دل داره خب!    یرو چ پارسا

 باشه.   شم یپ گهیمرد د ک یاون  ی تحمل کنم که به جا تونم ی دون سپهر تو خونه پارسا! امکان نداره نمب من

 سپهر!  ش یپ شش،یبرم پ خوام یم-

 با تعجب گفت :  مهسان

   ؟یواقعاً؟ پس پارسا چ-

 !  زنمی اره؛ بهم م -

 منتظرمه!   ما یبرم، ن گهیباشه پس من د-

 باشه گلم برو، بسالمت. -

 

 !  گردمی هم بر نم مم یرو گرفتم از تصم مم یسر زنشم کرد؛ اما من تصم ی شد و کل ی به مامان گفتم عصب میاز تصم ی وقت

  د یدر آوردم و به سمت شرکت پارسا حرکت کردم با نگ یرو از پارک  نیزدم، ماش  رونیو از خونه ب  دم یرو پوش  رونمیب یهالباس 

 تموم بشه!   ی امروز همه چ

 ** 

 ... آخه...  ؟منیریبگ  ی میتصم نیهمچ  یتونی آخه چطور م-

 خوامی م  یچطور  دونمی که نم  یمهمه که برسم به سپهر نیمن ا یبرا  ست،یمهم ن زهایچ نیمن ا ی اما برا یبود و عصب کالفه

 .  ارمیدلش رو به دست ب

 رابطه از اولم اشتباه بود.   ن ی! اتونمی نم گه یمن د شه؛یارسا نمپ-

زده   رونیب تیگردنش از عصبان  یهابا بهت نگاهش کردم که رگه  د،یکوب  ن یبه زم ت یرو برداشت و با عصبان زش یعکس کنار م قاب

 بود!  
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 به اون؟   ی داره که من رو فروخت ی چ ی ! مگه اون پسره چشم آبیمن چقدر کمم برات لعنت  ؟یتونی چرا نم-

 که من سپهر رو دوست دارم!    دونهی از کجا م نیا

 زد و گفت:  ی پوزخند  کردم،ی فقط نگاهش م  متعجب

رو   گهیچقدر هم د د یفهم شد ی راحت م ی لیخ د،یکنی چطور بهم نگاه م  دم ید  میکردی عقد م  میکه داشت ی تعجب نکن، اون روز-

 .  د یت دار دوس 

 بشه؟   یآره من دوستش دارم! حاال که چ-

 پس درست حدس زدم.  -

 گذاشتم و گفتم:   زش یم  یام رو رو بحث رو کش بدم بلند شدم و حلقه  نیا شتر ینبود ب ز یجا گهید

 ! خداحافظ.  می ببر نیهست رو هم از ب نمونی که ب یمحضر تا عقد نامه موقت  ایجا تموم شد. ب نیرابطه هم نیا-

 !  کمیآروم بشم، فقط  کمیداشت که   از یشدم و حرکت کردم ن نمیزدم و سوار ماش  رونیهاش از شرکت ببه صدا زدن  توجه یب

 وقته دلم هواش رو کرده بود حرکت کردم.   ی لیکه خ  ییسمت جا به

 *** 

 *مهسان* 

دو تا هم که همش درمورد کار صحبت    نیبابا ا ینگاه کردم، ا  کردن ی هم نشسته بودن و صحبت م ش یکه پ یی مایسپهر و ن به

 با من چه کار داره؟   یصفحه نقش بسته بود! مان یرو  ی رو برداشتم اسم مان خوردی رو که داشت زنگ م م یگوش  کنن،ی م

 الو سالم، مهسان خانم؟  -

 گفتم :   متعجب

   د؟ ییسالم بله بفرما-

 شماست؟  شیپ ایمان-

 افتاده؟   ی اتفاق ر؛یخ-

 گفت:  یهم با نگران ی حرفم هر دو به من نگاه کردن، مان نیا با
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 . ممنون.  د یبه من زنگ بزن د یازش بهتون رس  یاطالع ا ی! لطفاً اگه به شما زنگ زد ستیازش ن ی خبر چیه-

 :  دمیپرس  نگران

   رونه؟ی ب یاز ک  ایمان-

 هم خاموشه.   ش یگوش  رون یهست رفته ب یدو ساعت  گهیمامان م-

 کردم؛ سپهر نگران گفت:   یظو خداحاف دمیکش  یپوف

 شده مهسان؟   یچ-

کجا   دونم ی که تنها باشه! م یی االن رفته جا ایکه مان دونم ی بره دنبالش اما من نذاشتم؛ م خواستی رو بهشون گفتم، سپهر م ه یقض

 .  ادیتنها بمونه و با خودش کنار ب ی چند روز خوادی دلم م  یرفته ول 

 با خودش تنها باشه.   کم یداغون شده؛ بهتره   یلیخ

 خواستی منم نگران شدم! دلم م  شی طوالن بت یغ نیکه  از ا  یقصد برگشتن نداشت به طور ایگذشت اما انگار مان ی روز چند 

 نه.   ایع کرده ارتباطش رو قط دونمی بره اونجا و با پارسا رو به رو بشه نم ترسمی آدرس رو به سپهر بدم تا اون بره دنبالش؛ اما م

 زنگ تلفن خونه به خودم اومدم به سمت تلفن رفتم و جواب دادم:  یصدا با

 الو بله؟  -

 سالم مهسان؛ سپهرم!  -

   ؟ یسالم شناختم، خوب-

 هول بود گفت:  ی لیکه خ ییصدا با

 بهم بده!   ی دار ایاز مان یمن خوبم، مهسان اگه آدرس -

 . ای افتاده واسه مان یچشه؟ چرا انقدر نگرانه! نکنه اتفاق  نیا وا

   ؟ی خوای م ی دارم اما؛ واسه چ-

 و انگار کالفه بود.   د یکش  یپوف
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داشتم    ایکه از مان ی . فرصت حرف زدن بهم نداد و قطع کرد آدرس تونمیمن نم گه؛ یاالن بهت م ادیم  مایتو رو خدا برام بفرست، ن-

 من.    یخدا یافتاده؟ وا  یچه اتفاق ی عنی زدی براش فرستادم، دلم شور م

 . کردی نگرانم م شتر یب نیخاموش بود و ا  یزنگ زدم ول  ایمان یهزار بار به گوش  یمردم و زنده شدم از نگران اد یب مایکه ن  یوقت  تا

 رفتم و گفتم:  مایتو قفل به سرعت به طرف ن  د یکل دنیچرخ با

شده؟ چه    یازش شده؟ چ یخواست؟خبری م ی چ یرو برا اومده؟ سپهر آدرسش  ایسر مان یی شده؟ بال یزود باش بگو چ  ماین-

 !  یبه من خب حرف بزن مردم از نگران  یچرا ذل زد  گه،یخبر شده! زود باش حرف بزن د

 حرفم اومد و با خنده گفت: ونیم

 بکش.   قینفس عم ک یخودتم  دن،یلحظه به من فرصت بده برسم بعد شروع کن به سوال پرس  کی-

 به من!   خندهی آقا هر هر م  خورمی دارم حرص م  نجایمن ا  یوا

 حرص گفتم:  با

 خب جواب من رو بده!   ؟یخند ی چرا م-

 گفت:  بردی سالن م  یتو  یهاو به سمت مبل  گرفتی که دستم رو م  ی*د و در حالیرو ب*و*س*  سرم

بهم زده به خاطر سپهر، حاال هم  ایمان  ی عنیرو بهم زدن  شون یو پارسا نامزد  اینگران نباش! فقط مان ست،ین ی زی دلم چ زیعز-

 سپهر رفته دنبالش . 

 گفتم:  یخوشحال با

   ما؟ین ی گ یراست م ی وا-

 و گفت:  د یخند 

 اونا.   شیپ م یو بر م یرو جمع کن لمون یمن بهت دروغ بگم؟ حاال هم قرار شده ما هم وسا ی د یتا حاال د-

 تند ساکمون رو آماده کردم؛ و خودم هم آماده شدم!   ی لیپام بند نبودم، خ ی رو جانیشدت ه از

 که اون دو تا بودن.   ییالی به و مید یاز چند ساعت بالخره رس  بعد 
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 *سپهر* 

 بودن.   مایسرم رو برگردوندم! مهسان و ن  ایکه دستم حلقه بود دور کمر مان  یدر حال  دمیرو شن ییهاقدم  یپشت سرمون صدا از

 تو گوش مهسان گفت که خنده هر دوشون به هوا رفت.   ی زیاون حالت چ یما تو   دنید با ماین

 .  رمیگی حالش رو م کنه،ی رفته نشسته من رو مسخره م  ادش یخودش رو   یپر رو! انگار کارا  ءپسره

 و گفت:   ایبغل مان د یفرصت سو استفاده کرد و پر ن یمتوجه اون دو نفر شد ازم فاصله گرفت و مهسان هم از ا ی هم وقت ایمان

 زنگ به خانوادات بزن نگرانت شدن.   کیسر فرصت حتما  م؟یکنی دق م   یما از نگران هاتی باز  وونهید  نیبا ا ینگفت وونهی دختره د-

 و گفت:  د یخند 

 .  کردمیم  ی پارسا و تا ابد باهاش زندگ شیپ موندمی م  د یبا کردمینم های باز وونه ید  نیاگه از ا-

 کردم!   هی صورتم بهش هد  یبه پهنا ی به من انداخت و لبخند زد، من هم لبخند  یحرف نگاه ن یاز گفتن ا بعد 

 با تمسخر گفت:  ماین 

 .  مید یابراز عالقه ند  ک ی می هم به من بده، مرد نایدونه از ا کی ایخدا ی وا-

 چپ چپ نگاش کرد و گفت:  مهسان

 از حد بهت کنم.   شیکه بخوام ابراز عالقه ب  نیچه برسه به ا یپر رو هست شم یطور ن یتو هم-

 گفت: ایکه مان م،ید یخند ی هاشون مبه کل کل اون دو تا و حرص خوردن  م یداشت ایو مان من

 کل کل کنن.   ننیبش نجا یا خوانی تا شب م یرو ول کن  نایداخل ا  می بهتر ما بر-

لحظات   نیچقدر از ا  داد، ی خوشش رو بهمون نشون م ی داشت رو مونیر کنم زندگ! فکمیرفت  الیتو دست هم به سمت و دست

 .  برمی لذت م

 *سه سال بعد* 

 * ای*مان

 آروم کنه!   کردی م  هی و مرساد رو که گر اد یسپهر رو صدا زدم تا ب کردمی که لباساش رو تنش م ی رو برداشتم و در حال مرسانا
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 !  مونیسر خونه و زندگ میساله که اومد  سه

هست که خدا به ما دو تا جوجه کوچولو   یسال ک یسه سال کنار سپهر گذروندم و حاال  ن یا یرو تو م یزندگ یهاسال نیبهتر

 !  کنمی خدا رو صد هزار بار شکر م  م یداده، با نگاه به زندگ

 مادر بشم.   تونمی م  ندارم و ی سوءتفاهم بوده و من مشکل ک یاون روز فقط  شی شد که جواب آزما مشخص

 *مهسان* 

 است.   مایدالرام بچه من و ن ه یامروز تولد دو سالگ  ز، یسر جاش بود مرتب و تم  یخونه نگاه کردم؛ همه چ به

 در آروم کردن دخترمون داشت به سمتش رفتم و گفتم:   یکه سع ماین  یپر از آرامش شد با صدا مونیدعوتن، بالخره زندگ همه

 بغلم عشقم.   ا یب یکنی م  هی چرا گر ؟یجونم مامان-

 و گفت:  د یبا شوق دستاش رو بهم کوب  دالرام

 ماما، ماما.  -

 هم با حرص گفت:  ماین

 خدا.  ی وا-

  نیبا غر رفت سمت در تا بازش کنه من هم رفتم کنارش تا از مهمونا استقبال کنم، اول  دم؛یو زدن، به حرص خوردنش خند  زنگ

 به همراه کوچولوهاشون بودن!  ایمهمونا سپهر و مان

  ٔ  حاال با همه مید یو رقص م یو زد م یلحظات رو کنار هم گذروند  نیو مراسم شروع شد، بهتر دن یمهمونا رس  یکم همه   کم

 .  می دورهم جمع بودباز هم   میکه داشت ییایسخت

 و دالرام به من!  مایرو شکر کردم تو دلم به خاطر دادن ن خدا

 

 . انیپا#

 شنبه

 8/ 98/4 خیتار


