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 :خالصه

. یخانواده مذهب کیمتولد شده در  یرستگار دختر جانا
 پدرش

درس  یبرا یبرادرش محمد بشدت سختگیرن حت و
 خوندنش

)زن نیدردسر کشیده. اما االن با کمک نسر یکل هم
 باباش(و

)پسر زن باباش( تونسته راضیشون کنه و بیاد رضا

 .دانشگاه

 یتیاشنا نیاشنا میشه ا دیدانشگاه با افراد مختلف و جد یتو

 ....ماجرا به وجود میاره یبرش کل ها

 به جرعه میدهم شعر به نوِش دلبرم، جرعه

 ��که نکرد اثر به او، شـعر کند مگر اثر دل

 حافظ-
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 اول

 :مقدمه

 

 کیوجود داره  اهیقسمت س کی یهر ادم یایدن یتو

 .یرنگ قسمت

 .قسمت کنار هم بودن کی ییقسمت تنها کی

 .قسمت خنده کی هیقسمت گر کی

 .یقسمت شاد کی یقسمت افسردگ کی

 .قسمت ازاد کی یقسمت زندان کی

 .قسمت سالم کی یقسمت زخم کی

 .قسمت لذت بخش کیقسمت دردناک  کی

 ...یقسمت عاشق کی یکس یقسمت ب کی

 .یکنیم یو کجا زندگ یهست یک کنهینم یفرق

 .بد ای یخوب کنهینم یفرق

 .یشیعاشق م یروز کی یباش یهرکس تو
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 یکه بدون معشوقت حت یشیانقدر عاشق م یروز کی

 . یکن یزندگ یتونیهم نم یا هیثان

 !!اره

 !نهیا یزندگ رسم

 کی یادم هم باش نیو خشن تر نیاگر مغرور تر یحت

 یشیعاشق م یروز

 شهیم یبرات تکرار ایدن یتمام عطر ها یروز کی

 ....عطر موهاش بجز

 رستگار: جانا

 

 .داشتم تند تر قدم بردارم یسع

 .نرسم رید کردمیم دم،دعایرسیزودتر م دیبا

 .بود میاز زندگ یدیشروع بخش جد امروز

 .بود که دوساله در انتظارش بودم یروز قایدق امروز

 دهیکش نیزم یرو با دستم نگه داشتم تا رو چادرم
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 .نشه

 .به نظر برسم فیدوست نداشتم کث اصال

 وقت داشتم تا به قهینگاه کردم،هنوز ده دق ساعتمو

 برسم. دانشگاه

 

 یبهتر نهیمترو گز دیام،شاینم اتوبوسبا  گهیفردا د از

 .تا زودتر برسم باشه

 صورتم هم یداشتم که مطمئن بودم تو جانیه انقدر

 شدیم دهید جانیه اثار

 خوشحال بودم که بعد دو سال مخالفت بابا و چقدر

 .دانشگاه امیتونستم ب محمد

 که یهمون دانشگاه و همون رشته ا قایدق اونم

 .خواستمشیداشتم و م دوستش

 رهیشگاه خو با لذت به دان ستادمیدانشگاه ا یجلو

 .شدم
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 هم یداخل؛ بعض رفتمیاز دانجشو ها داشتن م یبعض

 .زدنیبودن و حرف م ستادهیا

 .شونه ام مرتب کردم و داخل شدم یام رو رو کوله

 !جانا رستگارم من

 که به خودش قول داد بره و برسه به یدختر همون

 .که داشته و داره ییها و ارزوها خواسته

 کنکور دادن و اومدن به دانشگاه اشک یبرا یروز کی

 .ختمیر

 فرق کرده.! زیاالن همه چ یول

 

 که ارزوش یهمون دانشگاه اطیوسط ح ستادمیا من

 .داشتم رو

 .به ارزوت یکه برس هیحس خوب چقدر

 .به هدفام رسمیبه مرحله دارم م مرحله

 قلب و یبه دانشگاه و خوندن رشته پزشک دنیرس

 .عروق
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..... 

 

 

 دوم

 .دانشگاه شدم یسالن اصل وارد

 بودن و ستادهیاعالنات ا یتابلو یجلو دانشجوها

 .کردندیکالس ها را نگاه م ستیل داشتن

 کالس ها تا ستیقدم برداشتم و رفتم سمت ل آروم

 کنم. دایخودمو پ یها کالس

 

 و نوشتن دونه ستادنیدوباره نگاه کردم،وقت ا ساعتمو

 .رو نداشتم دونه

 ها ستیو از ل دمیکش رونیب فمیک در از داخل مویگوش

 .گرفتم عکس

 .تا مرتب باشه دمیبه چادرم کش یبار آخر دست یبرا

 .سرگرم کار خودش بود یکالس شدم. هرکس وارد
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 ها هم داشتن با یبعض زدن،یداشتن حرف م ینفر چند

 دو سه نفر هم داشتن آخر کردن،یکار م شونیگوش

 .نیخندیو بلند بلند م کردنیم طنتیش کالس

 .کننیرفتار م ینجوریبچه ان که ا انگار

 یکی یرفتم اخر کالس کنار پنجره رو هیتوجه به بق یب

 .ها نشستم یصندل از

 .رمیصد تا عکس بگ خواستیذوق داشتم دلم م انقدر

 که دانشگاهم. یتمام لحظات نجا،ازیخودم،از ا از

 

 .!کار ها رو انجام بدم نیتمام ا شدیواقعا م کاش

 .دمیکش رونیب فمیدوباره از داخل ک مویگوش

 که اعالم یزمان یا قهیداره! ده دق ریکنم استاد تاخ فکر

 .از استاد نبود یبودن گذشته بود اما خبر کرده

 که استاد کردمیاستاد فکر م ریداشتم به تاخ همچنان

 .شد وارد

 .به احترامش بلند شدن همه



 
 

10 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :محترمانه گفت یلیخ استاد

 از همه رمیالم! بابت تاخس زیعز یدانشجو ها"

 شما رو به من دادن یاسام ستیل کنم،تایم یعذرخواه

 برد" زمان

 

 :مکث کرد و دوباره ادامه داد یکم

 رو انجام بدم بعد اون هم راجب ابیخب حضور و غ"

 "دمیم حیکالس توض نیقوان

 .زدیدونه اسم همه رو صدا م دونه

. 

 :به اسم من دیرس باالخره

 "جانا رستگار؟"

 :بلند شدم و گفتم یصندل یرو از

 بله استاد""

 

 .یصندل یتکون داد. نشستم دوباره رو یسر
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 .دیلرزیم جانیاز استرس و ه دستام

 :رو صدا زد ینفر بعد استاد

 "؟یمیسپهر رح"

 نگفت. استاد دوباره همون اسم رو صدا یزیچ یکس

 .زد

 .اومد داخل یکیکه در باز شد و  دینکش یا هیثان

 :که وارد کالس شد گفت ی مرد

 "بله استاد؟"

 :باال انداخت و گفت ییابرو استاد

 "د؟یهست یمیرح یشما اقا"

 

 :آقا دوباره جواب داد اون

 ریگ کیتراف یشد تو رید دیبله خودم هستم،ببخش"

 "بودم کرده

 :گفت استاد

 .داخل دیی. بفرمادمیچون جلسه اوله اجازه ورود م"
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 .ها نشست یاز صندل یکی یکالس شد و رو وارد

 که تموم شد استاد شروع کرد به حرف ابیو غ حضور

 .زدن

 کنم تا یخب من با همتون اشنا شدم ،خودمو معرف"

 نیهستم استاد ا یاحیر د،منیمنو بشناس شماهم

 

 خاص خودمو دارم که دوست ندارم نی. قواندرستون

 "پا بزاره ریز یکس

 گفتیکرد به گفتن و نوشتن. هرکدوم رو م شروع

 .نوشتیتابلو م یهمون حرف رو رو برامون

 .دادنیهمه گوش م زدینم یکس حرف چیه

 بود داشت نق یمیرح لشیکه فکر کنم فام یا پسره

 .اوردیو شکلک در م زدیم

 .دنیخندیو م کردنیم ینفر هم باهاش همکار چند

 .استاد کردم یجمع صحبت ها حواسمو

 یاونم تو اد،یب شیپ یبرام مشکل خواستیدلم نم اصال
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 اول دانشگاه... روز

 

 

 سوم

 کالس رو گفت رو کرد به بچه نیقوان نکهیبعد ا استاد

 :و گفت ها

 خوب متوجه دوارمیکالس من ام نیقوان نمیخب ا"

 تا قبل شروع دیبپرس دیدار ی. اگر سوالدیباش شده

 دیآخر کالس کمتر بخند ونیجواب بدم .آقا درس

 !"ستیمهدکودک ن نجایا

 

 یسوال یکس دمینزد، استاد که فهم یکس حرف چیه

 .رو شروع کرد سیرفت سمت تابلو و تدر نداره

 و شروع کردم رونیآوردم ب فمیرو از داخل ک کالسورم

 مهمه گفتیکه استاد م یزینوشتن نکات مهم،هرچ به

 .نوشتمیم
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 .کامل باشه زیتا همه چ نوشتمیجزوه م دیاول با از

 استاد دست از نوشتن یدر درس بودم که با صدا غرق

 :برداشتم

 "دیبر دیتونیم د،یخسته نباش زیعز یدانشجو ها"

 

 فمویوقت داشتم،ک میتا کالس بعد قهیدق یس هنوز

 خواستمیفم،میو لوازمم رو گذاشتم داخل ک برداشتم

 .خودم باشم یبچرخم و برا کمیزمان کم رو  نیا

 .کالس خارج شدم و رفتم سمت محوطه دانشگاه از

 .توجه ام رو از اطراف به خودش جلب کرد یکی یصدا

 :دختر بود کی یصدا

 "لحظه،! خانوم رستگار کیخانوم  دیببخش"

 :و برگشتم سمتش ستادمیا

 "د؟ییبفرما"

 :که به نفس نفس افتاده بود گفت دختره

 ! سالم"یستادیباالخره ا شیآخ"
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 "سالم جانم؟"

 کالس استاد یهاتون تو یاز هم کالس یکیمن "

 برگه نیشماست،از ب یبرگه برا نیهستم، ا یاحیر

 "افتاد هاتون

 بود که یرو ازش گرفتم و نگاهش کردم. برگه ا برگه

 .کرده بودم و مبحث ها رو نوشته بودم یبند سمیتق

 :به دختره گفتم رو

 واقعا ممنونم ازتون""

 

 سایمن آو ینکردم،راست یکار کنمیخواهش م"

 "هستم سروش

 "زمیخوشبختم عز"

 "هم جانا رستگار؟شما "

 :و گفتم دمیخند

 "زمیآره عز"
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 "قشنگه یلیاسم مثل خودت خ"

 "باستیز یلیاسم شما هم خ زمیعز یلطف دار"

 

 :و گفت دیخند سایآو

 "!!یچقدر رسم"

 "کشهیباز بشه طول م خمیقول معروف تا  د،بهیببخش"

 .به قدم برداشتن میهم شروع کرد با

 :در همون حال گفت سایآو

 "با کدوم استاده؟ تیکالس بعد"

 "یافخم"

 "ااا منم با همون استاد کالس دارم"

 چه جالب!""

 

 گرسنه یلیمن خ میبخور یزیچ میبر یایکه م گمیم"

 "ام؟

 سرمو به نشونه نیهم یباهاش برم؛ برا ومدینم بدم
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 .تکون دادم دییتا

 صبح میدانشگاه. تا یسمت سالن غذا میهم رفت با

 داشت، کیهم ک یگاه ددایو آب و قهوه م ییچا فقط

 .ظهر هم ناهار میتا

 یادار یثبت نام و کارا یکه اومده بودم برا یروز

 ظهر هم از یها کیو نزد میاون روز صبح اومد دم،ید

 .رونیب میاومد دانشگاه

 .ها زیاز م یکی یرو مینشست سایانتخاب آو به

 با ذوق گفت: سایآو

 

 "من سفارش بدم؟"

 .بار اول حداقل اون حساب کنه یبرا خواستینم دلم

 :زدم و بهش گفتم یلبخند

 من یکه بهم کرد یدفعه اول و بخاطر کمک یبزار برا"

 "کنم حساب

 "!که بده ینجوریآخه..آخه ا"
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 "نداره من خودم دوست دارم یبد چیه زمینه عز"

 ها!!" کنمیدفعه بعد من حساب م یباشه، ول"

 

 "باشه"

 رو دادم و اومدم. سفارش خورهیم یچ دمیپرس ازش

 ....یصندل ینشستم رو دوباره

 

 چهارم

 .سایشدم به آو رهیو خ یصندل یرو نشستم

 

 دیبگم با نکهیدختر کامال برعکس من بود! نه ا کی

 .!من باشه ها نه هیشب

 آدما از چهره یکنم، بعض فشیتوص ینجوریا بزار

 شدی. از چشماش مدیدرونشون رو فهم شهیم اشون

 .طونهیچقدر ش دیفهم

 کیکه از  شیمشک یدرشتش و موها یمشک یچشما
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 جذابش کرده یلیخ رونیبود ب ختهیمقنعه اش ر طرف

 .بود

 "ه؟یزیصورتم چ یرو گمیجانا جون م"

 کنم ناراحت شده بود نگاهش کردم. فکر

 

 نگاهت یشد ست،ناراحتین یزیچ زمینه عز"

 خوادیدلم م شمیآشنا م یبا آدم یمعموال وقت کردم؟من

 "کنم نگاهش

 :و گفت دیخند

 یزیصورتم چ ینه بابا چرا ناراحت شم؟ فکر کردم رو"

 "ختهیر

 که میو بلند شد میرو اوردن. باهم خورد کیو ک ییچا

 .سر کالس میبر

 نیزود متوجه ا یلیبود. خ یخون گرم یلیخ دختر

 شدم. شیدرون یمهربون
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 "؟یدیکه جانا جون شماره ات رو بهم م گمیم"

 "آره حتما"

 "؟یواتساپ دار ایتلگرام "

 "آره"

 "ااا چه جالب"

 "به؟یواتساپ دارم عج ایتلگرام  نکهی؟ایچ"

 

 قایدوست داشتم دق کی رستانینه اصال،من دوران دب"

 ذاشتنیبودن نم ریستخگ یلیتو بود. خانواده اش خ مثل

 "!!تلفن داشته باشه یحت

 خودشونو دارن اما یها یریمنم سخت گ یخانواده "

 "بهم اجازه رو دادن خودشون

 "بپرسم؟ گهیسوال د کیکه  گمیول،میا"

 "جانم؟"

 "کنه؟ینم تتیچادر اذ"
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 دوستش یلیکه خ ییها یرینه چادر جزو اون سختگ"

 "زبان ساده تر عاشقشم دارم،به

 ".ادیهم بهت م یلیخ"

 :و گفتم دمیخند

 "واقعا؟"

 "یشیم یناز یلیآره بخدا،خ"

 "زمیعز یمرس"

 

 دست کرد سایکنار هم. آو میکالس و نشست یتو میرفت

 و روش رونیآورد ب یکیکوچ یو برگه  فشیک یتک

 :نوشت گرفت سمت من یزیچ

 "!شماره من نیا ایب"

 .کردم ش..دستش گرفتم و  از

 تک زنگ هم بهش زدم تا شماره ام براش نشون کی

 .بشه داده

 "شماره من نمیخب ا"
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 اومدن استاد همه سر و صدا ها آروم شد. با

 

 رو سیکالسش تدر نیخودش و گفتن قوان یمعرف بعد

 .سیکرد به تدر شروع

 که رمونهیبشدت سختگ یبود جزو استاد ها مشخص

 نه و هفتاد پنج صدم ستیبه قول خودش حاضر ن یحت

 .ده بده رو

 از کالس سایکالس رو اعالم کرد. با آو انیپا استاد

 .میشد خارج

 "رمیجانا جون من بابام اومده م"

 خدانگهدارت" زمیبرو عز"

 

 کدوم نمی؟ببیکالساتو بفرست ستیبرام ل شهیم"

 "مشترکه کالسامون

 "حتما زمیباشه عز"

 اسمم یکیراه افتادم که برم.  سایبا آو یخداحافظ بعد
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 .داد زد رو

 .....دنیبا د برگشتم

. 

 

 

.. 

 .رضا تعجب کردم. رفتم سمتش دنید با

 "سالم"

 "یخانم،خسته نباش یسالم خواهر"

 "؟یکنیم کاریچ نجایا ؟ی،خوبیسالمت باش"

 

 خونه طبق دستور مادر رفتمیداشتم م ؟یخوبم تو خوب"

 "یاومدم دنبال شما که خسته نش خانم

 و راه میشد نیو تشکر کردم. سوار ماش دمیخند

 .به طرف خونه میافتاد

 میکه برادر واقعنبود اما از محمد  میداداش واقع رضا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کرده بود. رضا و محمد از من یبرام برادر شتریب بود

 .! رضا چهار سال و محمد پنج سالبزرگترن

 تصادف از دست داده بودم. اون موقع یرو تو مامانم

 ده سالم بود و محمد پونزده سالش. من

 

 سال از فوت بابا به اصرار خانواده بابا کیگذشت  بعد

 بود. بعد نیازدواج کرد رضا هم پسر نسر نینسر با

 یتو نیسال از اومدن نسر ازدهی ایده  گذشت

 هنوزم برام سخته مامان صداش کنم. با مونیزندگ

 دمیند یزیسال ها جز محبت ازش چ نیتمام ا نکهیا

 .تونمیبازم نم اما

 بابا توستمیوقت نم چیو رضا نبودن ه نیاگر نسر دیشا

 به دانشگاه. چقدر خوب امیکنم تا ب یمحمد رو راض و

 .کنن تتیکه حما ییداشتن کسا بود

 :گفت رضا

 فکر یبه چ یفکر غرق شد یتو یلیجانا خ گمیم"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 حالت خوبه؟" ؟یکنیم

 

 :دادم و گفتم رونیمانند نفسمو ب آه

 ".خوبم فقط خسته ام"

 سکته یاز خوشحال نیتو ماش یایمن گفتم االن ب"

 "یکنیم

 باز بابا بد ترسمیم یدونیاما م خوشحال که هستم"

 ".کنه رفتار

 نترس، منو مامان حواسمون بهت هست.!" رمینخ"

 

 از بابا نیبا وجود رضا و نسر دیکردم. شا سکوت

 .بابا برام مهم بود یاما بازم حس درون دمیترسینم

 امروز رو حداقل کنم؟یفکر م یزایچ نیدارم به ا چرا

 کنهیکه حالمو بد م یزیهرچ یادآورینداشتم با  دوست

 .روزمو خراب کنم شهیباعث حال بدم م و

 یمثبت فکر کنم. امروز رو برا یزایکردم به چ یسع
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .بسازم یروز پر دغدغه فکر کی خودم

 .دست از فکر کردن برداشتم نیتوقف ماش با

 خانم جانا رستگار".... دیبه خونه خوش اومد"

 

. 

 

 ششم

 .دست از فکر کردن برداشتم نیتوقف ماش با

 "خانم جانا رستگار دیبه خونه خوش اومد"

 "میکه رسوند یمرس"

 

 رو نیتا ماش نییجونم برو پا ینکردم خواهر یکار"

 ".کنم داخل پارک

 باغچه دنیشدم و وارد خونه شدم. با د ادهیپ نیماش از

 .برق زد چشمام

 فمیرو از سرم در آوردم و گذاشتم لب نرده ها ک چادرم
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 .گذاشتم کنارش تا برم سراغ باغچه و گل هام هم

 :من گفت دنید اط،بایاومد داخل ح رضا

 "!تو گرسنه ام اینکن ب یخاک باز کنمیخواهش م"

 نمیزرد رو بچ یبرگ ها نیلحظه هم کیبرو داخل "

 "امیم

 

 "!از دست تو جانا یوا"

 هرچقدر هم بگه من باز هم کار دونستیداخل،م رفت

 .دوست دارم یبه قول رضا خاک باز .کنمیم خودمو

 رو برداشتم و رفتم کنار باغچه و شروع یباغبون یچیق

 .ها اهیزرد گ یبه کندن برگ ها کردم

 کند برگ ها رفتم سمت آب پاش و به گلدون ها بعد

 .دادم آب

 "داخل یایب یخوایجانا خانم نم"

 سرمو برگردوندم و گفتم: نیحرف نسر با
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 ".امیاالن م ؟یجونم،خوب نیسالم نسر"

 و رفتم تا چادرم و نیزم یپاش رو گذاشتم رو آب

 .بردارم فمویک

 .دیاود جلو سرمو بوس نینسر

 "! دانشگاه چطور بودیدختر نازم؟خسته نباش یخوب"

 شما هم خسته دیباش ؟سالمتیشما خوب یمرس"

 "..خوب بود دوتا کالس داشتم امروزدینباش

 گرسنه یلیناهار بخور که فکر کنم خ ایالحمدهللا،ب"

 ."یا

 

 کمکتون امیدستت درد نکنه.برم لباسمو عوض کن مب"

 ".مینیسفر رو بچ تا

 ومدهیتو برو لباستو عوض کن تا رضا ن نمیچیخودم م"

 "!نق کنه نق

 تا امیصبر کن ب گفتمیگفت و رفت.هروقت م نویا

 که دوست داشت رو یو کار دادیکنم اجازه نم کمکت
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 .کردیم

 :رضا بلند شد یسمت اتاقم که صدا رفتم

 مورد عالقه شما رو درست یخانم غذا ا،مامانیجانا ب"

 "کرده

 

 .اتاق تا لباسمو عوض کنم یرفتم تو امیگفتن االن م با

 کجا هستن نکهیاز محمد و بابا نبود! حدس ا یخبر

 اتاق یشرکت بودن، بابا تو یکه تو ینبود. تو سخت

 احتماال داشت حساب کتاب ها روو محمد هم  تیریمد

 .باشه ومدهین شیپ یتا مشکل کردیم رصد

 .بود یحسابدار سییمعاون بود و محمد ر رضا

 همه حسابدار داره نیچرا ا گفتمیبه بابا م هروقت

 شرکت ینیفرش ماش دیشرکت تول گهیم شرکت

 .سه تا حسابدار بچرخه ایکه با دو  ستین یکیکوچ

 .هر بخش بود یتا حسابدار برا دوازده

 خونه ادیم نکهیا یبرا کردیرضا رو دعوا م شهیهم بابا



 
 

30 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .خورهیم ناهار

 

 ! اگر مثلکنهیبه نظر من رضا داره کار درست رو م اما

 میتونستیوقت ما نم چیو محمد بود که ه خودش

 ...مشینیبب

. 

 

 هفتم

 

 .برداشتم و از اتاقم خارج شدم الیاز فکر و خ دست

 :رضا بلند شد یبه اشپزخونه صدا دنمیرس با

 "کرد خیغذا  گهید ایب"

 یرو بهم دادن. با خوشحال ایفسنجون انگار دن دنید با

 :گفتم جانیه و

 "فسنجون یوا"

 :با لبخند مهربونش گفت نینسر
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 "مادر، بخور نوش جونت ایب"

 انقدر گرسنه کردمیکردم و نشستم. فکر نم یتشکر

 .باشم

 

 خودم برنج یظرف رو کامل خوردم تا اومد برا کی

 :گفت عیرضا سر بکشم

 "یستین میچه خبره؟؟! تو مگه رژ"

 الیخیو ب زیم یبشقابم رو گذاشتم رو ممیرژ یادآوری با

 .شدم خوردن

 :گفت عیسر نینسر

 ".بچه ام گرسنه است! جانا مادر بده برات بکشم"

 یلیاالنم خ نیهم گهیجون،رضا راست م نینه نسر"

 کردم." یزیناپره

 

 .به رضا چپ چپ نگاه کرد. خنده ام گرفت نینسر

 اون رو نیهم نکرده بود اما آخرشم نسر یکار رضا
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 .دونستیم مقصر

 بلند شدم و بشقابم رو گذاشتم داخل یصندل یرو از

 و ازش تشکر دمیرو بوس نینسر ی. گونه نکیس

 .کردم

 .افتادم طرف اتاقم تا استراحت کنم راه

 که هرکدوم ییلباس ها دنیاق رو باز کردم با دات در

 حجم نیبود حرصم گرفت از ا ختهیطرف ر کی

 !.اتاقم یشلوغ

 .ریتحر زیکمد،م ،لبین،صندلیزم یلباسا رو از رو همه

 ها ی. جالباسختمشونیتخت ر یرو برداشتم و رو همه

 .تا لباس ها رو جمع کنم رونیاز داخل کمد آوردم ب رو

. 

 

 تخت یساعت جمع کردن اتاق خودم رو رو کی بعد

 بود و ی. روز پر کاردمیکش یقیو نفس عم انداختم

 .انجام بدم دیکار داشتم که با یکل هنوزم
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 کتابامو جمع دیدوختم با رمیتحر زیبه م نگاهمو

 .دادمینظم م زمیبه م کمیو  کردنیم

 از دست رفته ام رو یبتونم انرژ کردمیلب دعا م ریز

 .ارمیبدست ب دوباره

 درست یچیه دنیبا دعا کردن و دراز کش دونستمیم

 به زمیم یتخت بلند شدم و رفتم جلو ی. از روشهینم

 پخش شده طیسمت م کینگاه کردم. هرکدوم  کتابام

 .بودن

 عقب و نشستم تمام خاطراتم از دمیرو کش یصندل

 چشمام عبور کرد! یجلو

 

 همه هام،خنده هام،حسرت هام همه و ختنیر اشک

 .اتاق بود نیگوشه از هم کی یتو نجایهم شهیهم

 "فلش بک به عقب"

 یصدد کردمیم یاز اشک بود . سع سیصورتم خ تمام

 هام و زجه هیگر یصدا یهقم رو خفه کنم تا کس هق



 
 

34 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 سالها خودمو نینرسه. مثل تمام ا یبه گوش کس هام

 یفرق اساس کیدفعه  نیکردم تو اتاق. اما ا یزندان

 .....داشت

. 

 

 

 هشتم

 ام بود،بحث ندهیبحث رفتن به دانشگاه بود. بحث آ.

 .بود میزندگ

 تونستمیانگار عالم و آدم مخالف بودن. من نم اما

 به دنیرس یبشم. من برا اهامیآرزو ها و رو الیخیب

 یتالش کرده بودم اما حال و روز من برا یلیخ نجایا

 نداشت. یتیکس اهم چیه

 

 دمیشنیرضا رو م یصدا. زدنیحرف خودشونو م فقط

 یو منطق بابا و محمد رو راض لیداشت با دل یسع که



 
 

35 
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 .تا بزارن من به دانشگاه برم کته

 .شهینم تونستیمن نم چارهیب داداش

 بلد یو خونه دار یشوهر دار دیدختر با گفتیم بابا

 یمنطق ریهاش غ لیبشه؟ دل ی. درس بخونه که چباشه

 درس بخونم و کار کنم؟ دی! چرا چون دخترم نبابود

 بار نینداشت. ا یکدوم از سواالم جواب چیه چرا؟

 .ستین یراه چیه دونستمیم

 :اتاقم باز شد و رضا اومد داخل و گفت در

 "برم؟ یخوایستم؟میمزاحم خلوتت که ن"

 هامو پاک کردم و گفتم: اشک

 

 ".داخل اینه ب"

 :تخت. با بغض بهش گفتم یرو بست و نشست رو در

 "نشد نه؟ یراض"

 تا تو کنمیم یها!! هرکار یغصه بخور نمینب یخواهر"

 "یکه دوستش دار یدانشگاه اونم همون رشته ا یبر
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 باهاش یکه وقت یآرامشم بود! تنها کس لیتنها دل رضا

 .شدمیآروم م زدمیم حرف

 و گفت: یاومد سرمو بوس رضا

 

 رو نخور باشه؟،حاال هم یچیتا من هستم غصه ه"

 کردن هیباش. با گر یهات رو پاک کن و قو اشک

 "شهیدرست نم یچیه

 "چشم"

 درس ایحاال هم بلند شو صورتت رو بشور و ب نیآفر"

 یدار ازیرو هم ن یرو بخون. هرکتاب یکه عقب ییها

 "برات رمیبگ سیبنو

 "یمرس"

 بود. نی. رضا بهتررونیزد و رفت ب یمهربون لبخند

 

 . کتاباموزمیشدم صورتمو شستم نشستم پشت م بلند

 ....جلو و شروع کردم با خوندن کتابام گذاشتم
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 "زمان حال"

 خونه قراره با من انیبابا و محمد که ب دونستمینم

 .بود نیباشه؟ تمام استرسم ا یچجور

 قراره با من دونستمیمحمد رو حفظ بودم. م یها رفتار

 .نگاهمم نکنه ینزنه و حت حرف

 ....رضا بود هیشب کمیفقط  کمیمحمد  کاش

. 

 

 

 نهم

 نشستم. داشت نینسر شیشدم و رفتم پ بلند

 من نگاهش رو بهم دنی. با دکردینگاه م ونیزیتلو

 :و گفت دوخت

 چطور بود امروز دانشگاه؟""

 

 یکیخوب بود، دوتا کالس داشتم اما فردا  یلیخ"
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 "دارم

 "به رضا ایبگو به من  یالزم داشت یهرچ"

 "چشم"

 "بال یچشمات ب"

 "ومدن؟یبابا و محمد ن"

 کار یبرا دنیکه جونشون رو م شونیشناسینه م"

 "کردن

 

 بیحجم از کار کردن به خودشون اس نیبله، با ا"

 "زننیم

 وقت به حرف من گوش چیدو نفر ه نیبخدا ا دونمینم"

 "نکردن

 :و گفتم دمیبوس دستشو

 "قربونت برم"

 "خدانکنه مادر"

 "ست؟ین یزیچ یجونم حوصلم سررفته کار نینسر"
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 "!یخسته ا"

 "ستمینه بخدا خسته ن"

 خشک بشه ختمیپس برو باال پشت بوم همون نعنا ر"

 "خشک شده با نه؟ نیبب

 "چشم"

 بال" یچشمات ب"

 

 اشپزخونه منم بلند شدم و یبلند شد رفت تو نینسر

 .پله ها رفتم باال تا برم پشت بوم از

 که یی. رفتم سمت نعنا هاومدید مرو باز کردم با در

 اونها تور یپارچه و رو یشده بودن رو ختهیر مرتب

 .نشن فیانداخته شده بود تا کث یرنگ نازک دیسف

 وقت چیهمه کار هاش حساس بود. ه یرو نینسر

 نظم یب ای یحوصلگ یب یرو از رو یبودم کار دهیند

 .بده انجام
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 پارچه جمعشون کردم یها رو حرکت نداد و تو یسبز

 .نشه فیکث ای زهینر تا

 رو نگاه اطیرفتم جلو تر و کل ح نییبرم پا نکهیا قبل

 من یها همه دلخوش اهیگل و گ نیا اطیح نی. اکردم

 خونه بودن. نیا یتو

 

 نیاون زمان بابا گفت بخاطر ازدواجش با نسر یوقت

 کل خاطراتم اونجا میکه از بچگ یاز خونه ا میبر دیبا

 من اون خونه رو دونستیم نیقلبم خورد شد. نسر بود

 دارم به بابا گفت نفروشه اما بابا کار خودشو دوست

 .و فروخت کرد

 شمیم رهیدر اون خونه و خ یجلو رمیم یهم گاه هنوز

 .که تمام خاطره هام اونجا بود یدرب خونه ا به

 .کنمیفکر م زیبه همه چ رمیکه م اونجا

 .به محمد م،یمامان، به بابا، به بچگ به

 کیمراقبم باشه اما به  شهیبه مامان قول داد هم محمد



 
 

41 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 داداش مهربون گهیکرد. د ریینشد رفتار هاش تغ هفته

 . شده بود مثل بابا،کردینم یباهام باز گهینبود! د من

 و خشن. ریسختگ

 

 که ندارم به خودم بگم اما محمد مهربونه رو دروغ

 نیآخر ادینم ادمیحمد االن دوست داشتم. از م شتریب

 بود؟! اصال یک میدیو خند میکه کنار هم راه رفت یبار

 بجز رون؟یب میباهم رفته بود ریچند سال اخ یتو

 کنار هم گهید زیدور م ای یخانوادگ یها یمهمون

 .مینبود

 در خونه که باز شد نگاهمو دوختم به در بابا و یصدا با

 .و رضا بودن محمد

 انقدر زود شدیبه ساعت انداختم. باورم نم ینگاه

 ....شده باشه نه شب ساعت

. 
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 دهم

 .نیها رو دادم به نسر یو پارچه سبز نییپا رفتم

 :گفت یبا مهربون شهیهم مثل هم نینسر

 "دستت درد نکنه"

 کمک کنم؟؟؟" دیندار یا گهینکردم. کار د یکار"

 

 :بابا و محمد اومد. برگشتم سمتشون و گفتم یصدا

 "دیسالم خسته نباش"

 از حد جواب سالمم رو داد اما محمد شیب تیبا جد بابا

 .سالم کرد نیزد و به نسر یشخندین

 چند دنیدستم فشار دادم. با کش یرو تو یصندل ی لبه

 کردم خودمو آروم کنم. من به یسع قینفس عم تا

 کس چینه محمد نه ه باشم. یقول دادم قو خودم

 که انتخابش یریکنه از مس مونیمنو پش تونهینم گهید

 .کردم
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 :. رو به من کرد و گفتختمیبهم ر دیانگار فهم نینسر

 "؟یکنیدم م ییدخترکم چا"

 

 "چشم"

 و آب جوش رو یداخل قور ختمیر ییچا مانهیپ چند

 یروش گذاشتم دم بکشه. خودمم نشستم رو ختمیر

 .زمیبر دیدم کش ییچا یآشپزخونه تا وقت یصندل

 . رضا اومددمیکشیم یخطوط فرض زیم یدستم رو با

 :داخل

 "کمیسالم و عل"

 :احترامش بلند شدم به

 "ینباش ؟خستهیسالم خوب"

 

 تو خودت ،چرایباش ؟سالمتیقربونت تو خوب"

 "؟یبود

 "ستین یزی،چیمرس"
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 "گفته؟ یزیبابا چ"

 اما با نگاهشون حرفاشونو گنینم یزیآدما چ ینه،گاه"

 "زننیم

 ییشه،چایدرست م گهیباش اولشه بعدش د الیخیب"

 خسته ام" یلیم؟خیدار

 

 "ارمیب زمیتا بر نیآره برو بش"

 "دست شما درد نکنه"

 ی. وقتختمیر ییو چا دمیها رو چ وانی. لرونیب رفت

 رو برداشتم و رفتم سمت ییچا ینیشد س مرتب

 مبل و سرشو به عقب یمحمد نشسته بود رو ،ییرایپذ

 نیریداده بود. رضا هم نشسته بود کنار محمد. نس هیتک

 .کنار بابا نشسته بود هم

 که یمبل یهمه گرفتم و نشستم رو یها رو برا ییچا

 .محمد و رضا بود یرو روبه

 :با لبخند بهم نگاه کرد و گفت رضا
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 درد نکنه" خواست،دستتیم ییواقعا دلم چا"

 

 "نوش جان"

 اشون شهی. کار همزدیحرف م نیریداشت با نس بابا

 .گفتیخونه براش از کار هاش م ومدیکه م بود،بابا

 بود یعصبان یبود. وقت نیبه زم رهیهم با اخم خ محمد

 .اش افهیق شدیم ینجوریهم

 بخاطر من بود. بابا عکس العمل تشیعصبان دونستمیم

 محمد رو نگاه یباهام. وقت زدینداد اما حرف نم نشون

 ..گرفتیکردم قلبم درد م یم

. 

 

 

 ازدهمی

 سر کار میهرکدوممون رفت میرو که کنار هم خورد شام

 .حواسش به اطراف نبود ی. انگار بعد شام کسخودمون
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 تو اتاقش تا زمان خوابش به کار شرکت رفتیم محمد

 مورد عالقه زیپشت م ای دیخوابیم ایهم  د،رضایرسیم

 کار مورد عالقه ی. نقاشکردیم یو نقاش نشستیم اش

 عالقه اش رو سرکوب شهیبود اما مثل هم اش

 بود که بابا معتقد بود اگر رضا بره نیهم ا لشیکرد،دل

 نون زن و بچه بده.بابا به نحوه تونهینم ینقاش سراغ

 هممون رو سرکوب کرد. سرکوب که یعالقه ها یا

 

 نیا فیتوص یبرا یگفت نابود کلمه واضح تر شهینم

 .بود موضوع

 بالکن یگذاشتم تو مویبالکن رو باز کردم و صندل در

 که شب داشت رو یپام گذاشتم. آرامش یرو رو کتابم

 یکرد. عاشق شب ها دایپ شدیاز روز نم یموقع چیه

 .داشت یعال یبودم. هوا یزییپا

 کالس ستیدادم، ل امیپ سایبرداشتم و به آو مویگوش

 که داشتم رو نوشتم و براش ارسال کردم. چند ییها
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 :جوابم رو داد ساینگذشته بود که آو قهیدق

 "یسالم جانا جونم، مرس"

 لبخند زدم. یموجیجوابش فقط ا در

 

 کنارش یوقت زد،یحرف م یمیخوب بود که صم یلیخ

 یبگیاحساس غر زدمیاالن که باهاش حرف م ای بودم

 .کردمینم

 شدم. چقدر رهیه آسمون خگذاشتم کنار و ب مویگوش

 که چند ماهه نداشتمش. چند ماه یداشتم به آرامش ازین

 مثل؛ یتمام ذهنم و جسمم پر شده بود از کلمات بود

 نمی..درس نه!، برو درس بخون بب،یتو دختر چون

 مسخره اشون ی. از حرف هارتتیبگ ادیم یک آخرش

 یاالن تو عصر ماست؟یبودم. مگه االن مثل قد زاریب

 کرده،مقام شرفتیپ زیکه همه چ میکنیم یزندگ میدار

 باالتره. اما افکار میو دختر نسبت به زمان قد زن

 ذهن پدر و برادر من باعث شده آرامشم ازم یمیقد
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 االن رفتم دانشگاه اما هنوزم ترس نکهیشه. با ا گرفته

 که بابا مجبورم کنه نرم. محمد هم بحثش کال دارم

 

 ارم تو دانشگاه درس. از نظر اون من دجداست

 .جنبهیچون پسر اونجاست من سر و گوشم م خونمیم

 رهیبالکن خارج شدم و خودمو انداختم رو تخت. خ از

 منو وادار به فکر نکردن تونستینم ییو تنها شدن

 ...دمی. چشمامو بستم و خواببکنه

. 

 

 دوازدهم

 

 :چشمام باز شد نینسر یصدا با

 یبعد مجبور شهیم رتیدخترکم پاشو صبحانه بخور د"

 "دانشگاه،پاشو یبر یخال شکم

 گهید دیکه فهم نیلب زمزمه کردم. نسر ریز یا باشه
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 و رفت. عادتش بود، هر روز دیشدم سرمو بوس داریب

 مهربانانه اش آرامش در وجودم یبا بوسه ها صبح

 .کردیم قیتزر

 . آشپزخونه رورونیتخت بلند شدم و رفتم ب یرو از

 ییهم داشت چا نیکردم. همه نشسته بودن، نسر نگاه

 . به ساعتم نگاه کردم هنوز سه ساعت تاختیریم

 .دانشگاه رفتنم زمان داشتم زمان

 :هیبق شیو صورتمو شستم و رفتم آشپزخونه پ دست

 

 "ریسالم صبح بخ"

 جوابمو دادن. بابا هم مثل یبا مهربون نیو نسر رضا

 نکهیمد بدون افقط جواب سالمم رو داد. مح روزید

 :سالمم رو بده گفت جواب

 "اون خراب شده؟ یبر یخوایامروز م"

 :کردم خودمو آروم نشون بدم یسع

 "برم دانشگاه دیبله امروز با"
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 :زد و گفت شخندیبهم کرد و ن ینگاه

 اون وقته که خودم جنبهیبفهمم سر و گوشت م هیکاف"

 "یش مونیاومدنت هم پش ایاز به دن کنمیم یکار کی

 

 .عذاب آورش رو شروع کرد یها دیمعمول تهد طبق

 :گفت رضا

 به قول دیمحمد داداش جانا از گل هم پاک تره چرا با"

 "سر و گوشش بجنبه؟ تو

 !خودشیازش دفاع کرد یساکت باش به اندازه کاف"

 "زبون نداره؟ مگه

 .هردو ساکت شدن زیم یشدن دست بابا رو دهیکوب با

 گفت: تیبا عصبان بابا

 

 قرار باشه قانون بزاره منم نه شما دو نفر،حاال یکس"

 میبر دیبا دیصبحانه اتون رو بخور دیساکت باش هم

 "شرکت
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 عقب و نشستم. نون رو برداشتم و دمیرو کش یصندل

 بود. رضا زل نیگذاشتم. کل صبحانه ام هم ریپن یکم

 :بود به من، آروم گفتم زده

 "نگران نباش خورمینم نیاز ا شتریب"

 .و ورزش من بود میاز همه حواسش به رژ شتریب رضا

 بود که ییاز همه شاهد زحمت ها شتریچون ب دیشا

 .دمیکش

 .اتمام صبحانه بابا و محمد و رضا رفتن شرکت بعد

 راحت بود المیدنبالم. خ ادیقبل رفتن گفت م رضا

 

 سوار ستیظهر با اون حجم از گرما قرار ن حداقل

 .بشم اتوبوس

 نی. نسرمیرو جمع کرد زیکردم و م نینسر کمک

 :گفت

 یزیچ یا وهیدانشگاه برات م یبرا یخوایم گمیم"

 "!یکنیضعف م بزارم؟
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 یزیچ یکیک رمیجونم،گشنمه باشم م نینه نسر"

 "! نگران نباشگهید رمیگیم

 "بگو یخواست یزیبازم اگر چ"

 چشم""

 

 "بال یچشمات ب"

 که ییباال تا کار هامو بکنم برم دانشگاه. لباسا رفتم

 . مانتودمیآماده کرده بودم رو برداشتم و پوش شبید

 کمد برداشتم یچادرم هم از رو یو مقنعه مشک یمشک

 وقت چیسرم. به خودم نگاه کردم، ه یگذاشتم رو و

 خوبه اما چشمام رو دوست یلیام خ افهیبودم ق نگفته

 خاصه اما به یلیکه بگم خ نبود ی. چشمام رنگداشتم

 !.عضو صورت هر آدم چشماشه نیقشنگ تر نظرم

 شه،یچشم ناراحت م کنه،یم هیچشم گر خنده،یم چشم

 .شهیخوشحال م چشم

 و ثبت دهیاتفاقات رو د نیو بد تر نیتر بایز چشم
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 .کرده

 

 برداشتم. بعد فمویفکر کردن شدم، ک الیخیب

 ...از خونه خارج شدم نیبا نسر یخداحافظ

. 

 

 زدهمیس

 با مترو گهیمترو نشسته بودم. امروز د ستگاهیا یتو

 .رمیم

 

 تا قبل مینیداده بود که کجا همو بب امیبهم پ سایآو

 .میحرف بزن کمیو  میکنار هم باش کالس

 انتظار بلند شدم و رفتم یصندل یمترو از رو دنیرس با

 یهم برا یی. خدارشکر صبح بود و خلوت بود جاداخل

 بود. چند تا خانم که مشخص بود بشدت هم نشستن

 بودن نشسته بودن. سه تا هم دختر یو عصبان خسته
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 .زدنینشسته بودن و حرف م جوون

 . هدوفونم رو همدمیکش رونیاز داخل کوله ب مویگوش

 آهنگ گوش ستگاهیبه ا دنیو تا قبل رس رونیب آوردم

 ستیل یشدم. تو میکردم و وارد گالر ی. آهنگمو پلبدم

 .صورت مامان بغضم گرفت دنینگاه کردم. با د اموه

 فلش بک به گذشته""

 

 :کردمیم هیو گر زدمیم غیج

 من یمامان،مامان چشماتو باز کن. مامان شما نباش"

 ".رمیمیم

 بلند نیزم یبازومو گرفته بود تا از رو ریجون ز خانم

 :گفتیگوشم م ری. مدام زشم

 "صداش بلند باشه دینزن. دختر نبا غیزشته دختر ج"

 خودمو آروم ذاشتنینم ی.حتدادنیهمه حال عذابم م در

 .باهام کننیم ینجوری. مگه چند سالمه که اکنم

 .کردنیم هیدور قبر مامان جمع شده بودن و گر همه
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 . وجود همتوندیبر د،همتونیداد بزنم بر خواستیم دلم

 

 قول خانم جون شدم،بهیساکت م دی. اما بادهیم عذابم

 .بزنه،زشته دختر صداش بلند شه غیدختر ج زشته

 :قبر مامانم و لب زدم یگذاشتم رو سرمو

 من بدون یدونیشما که م ؟یمامانم چرا تنهام گذاشت"

 حواسش یک یستیشما ن ؟یپس چرا رفت رمیمیم شما

 برام شب ها موهامو ببافه؟ یمراقبمه؟ ک یمنه؟ک به

 "مامان پاشو تروخدا پاشو رمیمیمن م ینباش شما

 یصدام کنه بگه پاشو دار ادیب یکی شهیم ایخدا

 بهم ادیب یکیخواب بود؟  نایبگه همه ا ؟ینیبیم کابوس

 بده و آرومم کنه تا حالم بهتر بشه؟ آب

 از کنار بابا اومد سمتم و دستمو گرفت و بلندم محمد

 دورتر از جمع ی. از جمع منو فاصله داد. گوشه اکرد

 

 ستشو آورد باال و اشکامد می. بهم نگاه کردمیستادیا
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 :پاک کرد. گفت رو

 ها شهینکن. جانا چشمات خراب م هیبسه،بس کن گر"

 "نکن هیگر

 "محمد مامانمون مرد"

 :تو بغلش. و آروم کنار گوشم گفت دیکش منو

 خدا،جاش خوبه مطمئن شینکن. مامان رفت پ هیگر"

 "باش

 نیشونه اش. ا یتر بغلم کرد.سرمو گذاشتم رو محکم

 جهان بود برام.... یجا نیامن تر آغوش

 

. 

 

 چهاردهم

 زمان حال""

 

 نیامن تر گفتمیکه م یآغوش کردمیوقت فکر نم چیه
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 نداشته یعالقه ا گهید یروز کیجهانه برام  یجا

 .اون آغوش برم یتو باشم

 خواستمیکه م یستگاهیا یتو ستادنیتوقف مترو و ا با

 .باال رفتم ستگاهیا یشدم. از پله ها ادهیمترو پ از

 به گذشته کردمیدلم خوب نبود .هرچقدر تالش م حال

 ی. دلم براشدمیفکر نکنم موفق نم کردیم تمیکه اذ یا

 .مامانمم تنگ شده یخودم تنگ شده، دلم برا محمد

 روز به بعد کیشد؟ چرا از  ینجوریمحمد چرا ا واقعا

 یتمام زندگ دونستینداد؟ اون که م تیبهم اهم گهید

 رون؟یمان اونه چرا منو از قلبش انداخت ببعد ما من

 کنم از یبزنم تا خودمو خال غیج خواستیدلم م یگاه

 ندارن. یکه تموم ییها و افکار ها فکر

 

 یزدم و رفتم سمتش. انقدر تو یلبخند سایآو دنید با

 !.دانشگاه دمیرس یک دمینفهم یبودم که حت فکر

 :با ذوق گفت سایآو



 
 

58 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "؟یسالم جانا خانم خوب"

 "؟یتو خوب یمرس ریصبحت بخ زمیسالم عز"

 "یر،عالیصبح شما هم بخ"

 تا کالس هنوز زمان مینیبش مکتین یرو میخب بر"

 ".میحرف بزن شتریب کمی میدار

 اوهوم حتما!""

 

 .دانشگاه یها مکتیاز ن یکی یرو مینشست میرفت

 :گفت سایآو

 "کمیخب جانا از خودت بگو "

 "بگم؟ یچ"

 "از خودت شتریب ایاز خانواده ات  یاگر دوست دار"

 ستیشروع کنم. من جانا رستگارم ب نیخب بزار از ا"

 از دست دادم و االن شی. مامانم رو ده سال پسالمه

 ."کنمیم یداداشام و پدرم و همسر پدرم زندگ شیپ
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 "خدا رحمت کنه مادرتو"

 . خبامرزهیدلم،خدا رفتگان شما رو هم ب زیعز یمرس"

 "بگم؟ یچ گهید

 "؟یتو داداش دار"

 بله دوتا هردو تاشون هم بزرگترن از من. رضا داداشم"

 ".محمد داداش خودم یهمسر مادرمه ول پسر

 "چه باحال"

 "؟یچ"

 

 یهرک نیهم یمن آرزوم بود داداش داشته باشم، برا"

 "!داره برام جالبه داداش

 "جانم یا"

 سروشم. با مامان و سایخب منم بگم از خودم. من آو"

 خودم. در کنار ی! خونه دارم براکنمینم یزندگ امباب

 "کنمیکار م هیآتل کی یخوندن هم تو یپزشک

 "بهت گفت خانم دکتر عکاس شهیپس م"
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 "میعاشق عکاس"

 

 "؟یبخون یعکاس یچرا نرفت"

 :و گفت دیخند

 عالقه ام الیخیدوست داشتم،اما ب شتریب یآخه پزشک"

 "هم رفتم یسراغ عکاس نشدم

 "بهت نیواقعا آفر"

 "زمیقربونت عز"

 کم کم سر کالس." میجان پاشو بر سایخب آو"

 

 "دهیراه نم میبرس ریآخ آخ آره االن د"

 سمت کالس. در همون میو راه افتاد میبلند شد باهم

 حالت سکوت تا یدر آوردم و گذاشتم رو مویگوش حال

 .سر کالس بهم زنگ بزنه صداش بلند نشه یکس

. 
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 پانزدهم

 

 و قدم رونیب میبعد کالس باهم رفت سایآو شنهادیپ به

 .میزد

 "بهت بگم؟ یزیچ کیجانا "

 "جانم؟"

 مدل هاست" هیات شب افهیق"

 

 بودم؟ یمن؟مگه من چجور افهیام گرفت.! ق خنده

 :گفت دیام رو که د خنده

 "من شو یمدل عکاس ایگم،بیم یجد"

 "یمرس"

 دفعه برگشت سمت من و به پشت راه رفت و نیا

 :گفت

 یلیقشنگه هم خ یلی! هم صورتت خگمیجانا راست م"

 "یدار یرو فرم بدن
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 اما..." یکه کرد ییها فیاز تعر یمرس"

 

 یخوایم شهیعکسات منتشر م نکهیا یاگر برا"

 من نیبگم بهت! بب یزیچ کیبزار از اول  یکن مخالفت

 خودم قرار یفقط برا یعنی یمدل من بش خوامیم

 یخودت بخوا نکهیعکسات رو پخش کنم مگه ا ستین

 "بهم یاجازه بد و

 . چقدر با شعور ودیزود درک کرد و منظورمو فهم یلیخ

 گفتم؟یم یچ دیبود! اما من در جوابش با درک

 "!بگم؟ یاالن چ دونمیمن نم"

 :کرد و گفت یا خنده

 !"یقبول کن مدل من بش یچیه"

 

 "یتو بگ یباشه هرچ"

 :بهم و گفت دیذوق دستاش رو کوب با

 "میبر ایب"
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 "!!برم ها دیکجا؟ من کم کم با گهید"

 "همراهم هست نیماش رسونمتیمن م"

 "؟یهمه راه منو کشوند نیا یبود کاریپس ب"

 پارک کردم تا یفروش یبستن یرو جلو نینه بابا ماش"

 ."میبخور یبستن میرو بکشونم باهم بر تو

 

 "؟ییشکمو یلیخ یدونستیم سایآو"

 یلیخ گهیم شهیمامانمم هم دونستمیهوم! بله م"

 "یخوریم

 یخوریکه م یهست یفکر کنم جزو اون دسته افراد"

 "یشیچاق نم یول

 ای. بدهیآفر ینجوریکرده و منو ا یآره،خدا لطف بزرگ"

 اونجاست" یفروش یجلو تر بستن میبر

 

 . ازمیفروش یبستن یو منو برد تو دیکش دستمو

 خوردن یدادم بجا حیترج یخوریم یچ دیپرس
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 .آب کرفس سفارش بدم نیریش یخوراک

 گفتیاگر نم دی. شاکردیباذوق بهم نگاه م سایآو

 از هجده شتریب نکهیوقت به ا چیسالشه ه ستیب

 . اونم مثل من چند سالکردمیباشه فکر نم سالش

 یمختلف لیدال مونیکنکور داده بود. البته دو نفر رترید

 .و من هم خانواده ام هیکار داخل آتل ی. اون برامیداشت

 تا به ارمیسرم در ب یمغزمو از تو خوادیدلم م یهگا

 به خانواده، کردمیفکر نکنم. هرچقدر فکر م یزیچ چیه

 فقط دی. شاکردمیتر م دیفقط خودمو نا ام میزندگ به

 بود که به یمنو سرپا نگه داشته بود اونم قول زیچ کی

 کردمیم یآور ادیداده بودم.! من به خودم بارها  خودم

 .یباش یقو یقول داد تو

 

 .رونیب میو رفت میبلند شد میهردو خورد نکهیا بعد

 نذاشت. سوار سایخواستم حساب کنم آو هرچقدر

 .میو راه افتاد میشد نیماش
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 "خب جانا خانم آدرستون لطفا"

 تا خونه برسونم میبرسون یزحمت بکش خوادینم"

 "رمیمترو خودم م ستگاهیا

 آخه؟! اصال دوست دارم خودم هیجانا زحمت چ یوا"

 "یگرفت یفکر کن تاکس برسونمت

 از دست تو""

 

 نشیرو گفتم بهش و راه افتاد طرف خونه. ماش آدرس

 چیو شش بود. خودش گفت چهار سال ه ستیدو

 مورد نیاز پولش نکرده بود تا تونسته ماش یخرج

 تونستمیم یاش رو بخره. از حرفاش به راحت عالقه

 هست که تونسته یو با اراده ا یچقدر دختر قو بفهمم

 .به خواسته هاش تمام تالشش رو بکنه دنیرس یبرا

 خونه یجلو میدیرس ی. وقتمیدیو خند میگفت سایآو با

 :زد و گفت یسوت سایآو

 "!!نه بابا"
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 "؟یچ"

 

 "!دیدار یچه خونه خفن"

 :و گفتم دمیخند

 "تو ایب"

 برم خونه مادر خانم دستور دیبا شم،ینه مزاحم نم"

 رفت روزیکنم براشون چون بابا د دیخر دادن

 "تیمامور

 ".مینه رسوند ی! مرسیمراحم هیمزاحم چ"

 ".نکردم یکار"

 زد و گفت: ییدندون نما لبخند

 

 چون نمیتو خونتونو بب امیمطمئن باش دفعه بعد م یول

 "هم مشخصه چقدر قشنگه نجایهم از

 "قدمت رو چشم"

 "خدانگهدارت جانا جونمبرو "
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 "بازم ممنون؛ خداحافظ"

 دیشدم و براش دست تکون دادم. کل ادهیپ نیماش از

 باغچه خشک تعجب دنیو وارد شدم. با د انداختم

 . دلشورهدادیساعت ده آب م نی. معموال نسرکردم

 رفتم داخل خونه..... عیگرفتم،سر

 

. 

 

 شانزدهم

 گاه کردم. باخونه شدم. نگران اطراف خونه رو ن وارد

 بود نگران رفتم دهیمبل خواب یکه رو نینسر دنید

 :و صداش زدم سمتش

 جون!؟" نیجونم؟نسر نینسر"

 

 .چشمش قرمز بود دیباز شد. قسمت سف چشماش

 :من گفت دنیبا د نینسر
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 "چنده؟ ؟ساعتیاومد یتو ک"

 خوبه؟چرا م،حالتیساعت دوازده و ن دم،یتازه رس"

 "قرمزه؟ چشمات

 !فقط خسته ام. ناهار درست نکردم ستین میزیچ"

 یزیچ کیبرو لباساتو عوض کن من برم ناهار  پاشو

 "کنم درست

 باز دونمیدکتر من که م میجونم پاشو بر نینسر"

 ."یکنیپنهان م یدار کنهیدرد م سرت

 

 "من خوبم فقط خسته ام"

 میلطفا لباس بپوش منم برم زنگ بزنم بابا بگم دار"

 "دکتر میریم

 "ستین ازیدکتر ن"

 "جان من بلند شو"

 "من یقسم نده جون خودتو دوردونه "

 و گفتم: دمیدستشو بوس پشت
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 ".میاگر برات مهمم پاشو بپوش بر"

 و بلند شد رفت تا لباس بپوشه. تلفن رو دیبوس سرمو

 اپراتور یبابا رو گرفتم. صدا یو شماره  برداشتم

 که خاموشه. به محمد و رضا هم زنگ زدم گفتیم

 جز زنگ زدن به دفتر یخاموش بودن. چاره ا ناهماو

 دفتر رو گرفتم و منتظر شدم. بعد ی. شماره نداشتم

 :جواب داد یلحظه منش چند

 "د؟ییبله بفرما"

 "؟یهانیخانم ک دیسالم خوب هست"

 "؟ییمچکرم جانا جون شما"

 "بله خودمم"

 شده؟" یزیجانم چ"

 

 "بابا دفتره؟"

 "آره گلم جلسه ان"
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 "محمد هم داخل اتاقن؟رضا و "

 "افتاده؟ یبله داخل اتاقن، اتفاق"

 مارستانیب برمشیدارم م ستیحالش خوب ن نینسر"

 "بهش؟ یبگ شهیم رونیبابا اومد ب اگر

 "گمیبله حتما م ،بلهیوا یا"

 "ممنونم خدانگهدار"

 "خداحافظ"

 وارد اومد نیرو قطع کردم. همون لحظه نسر تلفن

 :و گفت دی. چادرش رو پوشرونیب

 "شمیتو نم فیمن که حر"

 

 ای! بشهینم یزیچکاپ ساده که چ کیدورت بگردم "

 "راحت شه المیمن خ میبر

 "به بابات؟ یزنگ زد"

 "گفتم شیجلسه بود به منش"

 ".ینبود بگ یازین"
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 گرفتم" یمن تاکس میبر ایبود! ب ازیچرا ن"

 

 کردم نینسر یرو هماهنگ کردم و کمک یتاکس عیسر

 نی. نسرمیشد یو سوار تاکس رونیب میباهم رفت و

 داشت. اکثر مواقع سر درد هاشو با مسکن گرنیم

 یآورم کنه. بارها گفته بودم بهم بگه وقت کردیم یسع

 . کنار گوشخورهیفقط دارو م گهیداره اما اون نم درد

 :لب زدم نینسر

 "بهم درد هاتو چشمات قرمز شده یگیاز بس نم نیبب"

 "د که بخوام بگمنبو دیدردم انقدر شد"

 ی. دستشو نگه داشتم توستیدردش کم ن دونستمیم

 :و گفتم دستم

 بگو" یدرد هم دار کمی یدورت بگردم حت"

 

 مارستانیبه ب دنیچشماشو باز و بسته کرد. تا رس فقط

 .رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیه
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 یاز سرش عکس بردار مارستانیب میدیرس یوقت

 میاش رو بده. گوش هیتا دکتر نظر می. منتظر بودکردن

 :. بابا بوددیلرز

 "سالم بابا جانم؟"

 "د؟ییسالم کجا"

 "داخل اتاق دکتر مارستانیب"

 "گه؟یم یدکتر چ د؟یمارستانیکدوم ب"

 "گرفتم عکس لیتحو ی....، دکتر رفته برامارستانیب"

 "اونجا االن امیم"

 خونه" مییایم دیبمون نجایا گهیما د کنمیفکر نم"

 

 دیصبر کنم تا برس تونمینم نمینگران نسر"

 "دییهم خطرناکه دوتا زن تنها خونه،بعدش

 "دیهرجور راحت"

 "خداحافظ"

 "خدانگهدارتون"
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 رمیبم یشدم. اله رهیتخت بود خ یکه رو نینسر به

 دارو ادیدرد داره. کاش دکتر ب یلیمشخص بود خ براش

 ...کمیبده تا اروم شه  بهش

. 

 

 

 هفدهم

 بود کنار ستادهیو محمد و رضا اومدن. بابا نگران ا بابا

 . رضا و محمد همزدیو باهاش حرف م نینسر تخت

 نمیبب رونیبرم ب خواستیبودن. دلم م ستادهیا رونیب

 که از سر ییکجاست و نظرش راجب عکس ها دکتر

 !هیگرفتن چ نینسر

 

 اتاق خارج شدم. چادرمو مرتب کردم و راه افتادم از

 یپرستار ستگاهیا یطرف دکتر که داشت جلو برم

 :محمد اومد ی. صدازدیم حرف
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 "کجا؟"

 :سمتش و گفتم برگشتم

 "نیراجب نسر گهیم یدکتر چ نمیبب رمیم"

 .یبر یخونه نمردن که تو بخوا نیا یهنوز مرد ها"

 "رمیخودم م نیبش

 

 کرد. چشماش مثل کوه خی شیهمه سرد نیاز ا قلبم

 یو دل سنگ یاهیو س یبود. چشماش پر از سرد خی

 .انقدر سرد بود که تا مغز استخونم حسش کردم بود

 .خشکم زد. محمد رفت سمت دکتر مارستانیب وسط

 یاومد سمت من و دستمو گرفت نشوندم رو رضا

 :و گفت یصندل

 "هینجوریهم شهیکه هم شیشناسیناراحت نشو،م"

 "کنهیحالمو بد م شناسمشیکه م نیهم"

 فکر نکن" الشیخیب"
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 ینجورینداره که ا یلیدل چیفکر نکنم، آخه ه تونمینم"

 "کردم؟ کاریبا من. مگه چ کنهیم رفتار

 یتونیتو نم هینجوریجانا محمد ا ،ینکرد یتو کار"

 "یبد رییرو تغ رفتارش

 یمحمد ست،یآدم ن نیا ینبود، محمد واقع ینجوریا"

 محمد انقدر ستیآدم ن نیا شناسمشیمن م که

 داشت، مراقبم بود.اما شهیمنو هم یبود،هوا مهربون

 و من اصال گهیآدم د کیشده  ؟االنیچ االن

 "شنامشینم

 منو یدستاش گرفت. کس نیسرش رو ب رضا

 سمت ما. ومدنی. دکتر و محمد هردو داشتن مدیفهمینم

 

 "رضا دکتر اومد"

 :زد و گفت ی. دکتر رو به من لبخندمیبلند شد هردو

 دو روز شونی. امارستانیب دیمادرتونو به موقع آورد"

 "میرو چک کن تشونیتا از وضع موننیم یبستر
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 :با اخم گفت محمد

 "نداره؟ یمشکل"

 دو گمیم نیهم یبرا تشونویبگم وضع یقطع تونمینم"

 ".تحت نظر باشه روز

 "دیدکتر واقعا لطف کرد یمرس"

 

 خشاتاق خودتون با ب ینکردم جناب،فقط برا یکار"

 "دیهماهنگ کن یپرستار

 "مچکرم"

 :رو به رضا گفت تیرفت. محمد با جد دکتر

 تا هرکدوممون خواست کنمیهماهنگ م یاتاق خصوص"

 "نداشته باشه یبمونه مشکل شب

 :سرشو به نشونه مثبت تکون داد و گفت رضا

 مامان،جانا خسته است تو شیپ مونمیامشب خودم م"

 "یکنیکار م یکه از صبح همش دار هم
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 :گفتم عیسر

 "ستمیخسته ن مونم،یمن م"

 .! برو خونه بخواب فردا صبح اگریداریاز صبح ب"

 "ایبرو بعدش ب یاگر هم کالس دار ایب یندار کالس

 مونمیمامان م شینه فردا کالس ندارم،بزار من پ"

 "ستمیخسته ن باوروکن

 :وسط حرفمون و گفت دیپر محمد

 "دیاعالم کن نیدیرس یینها میبه تصم یوقت"

 

 شد و روزیبحث رضا پ ی. بعد کلمیبا رضا حرف زد یکل

 .من بمونم. با بابا و محمد برگشتم خونه نذاشت

 شام درست کردم و خوردن. شام رو که براشون

 :بابا گفت میخورد

 "اتاقم یتو ایجانا کار هات که تموم شد ب"

 "چشم"

 .داخل اتاقش. ظرف ها رو جمع کردم و شستم رفت
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 کردم. راه افتادم سمت اتاق بابا... زیرو هم تم زیم

 

. 

 

 هجدهم

 داشت؟. در اتاق کاریبابا با من چ یعنیگرفتم .  دلشوره

 داخل. و ارد ایکلمه گفت که ب کیبابا فقط  دمیکوب رو

 :شدم اتاق

 جانم بابا؟""

 

 :در هم نشست و گفت یاخم ها با

 "حرف دارم باهات نیبش"

 شدم تا حرفش رو رهیتخت و به بابا خ یرو نشستم

 :نشست و چشماشو بست و گفت یصندل ی. رو بزنه

 دانشگاه چون خوشم ینبودم بر یاز روز اولم راض"

 یمرد ها باشه ، تو هم که گوش نداد نیدخترم ب ادینم
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 . اما االن گفتم یرو کرد یخواستیکه م یکار یرفت و

 "تا باهات حرف بزنم نجایا یایب

 :لب گفتم ریز آروم

 در خدمتم""

 

 مرخص مارستانیاز ب نیکه نسر گهیاز چند روز د"

 یاجازه بد دیاوضاع خونه درست بشه با کمیو  بشه

 "انیها ب خاستگار

 یحبس شد . خاستگار؟ من؟ من اصال آمادگ نفسم

 .مشترک رو نداشتم و ندارم یزندگ یبرا

 "د؟یعروسم کن دییخوایمگه من اضافه ام که م"

 :ورت دادم و گفتمق بغضمو

 . االن تونمیزندگ زیعز ادگاریمن  یشما که گفت"

 بابا د؟یتا از سرتون بازم کن دیمنو عروس کن دییخوایم

 دوست دارم نکهیا ه؟یکردم؟ جرمم چ کاریمن چ مگه

 بخونم؟" درس
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 ی. مخالفتم برا یمیزندگ زیعز ادگاریتو هنوزم برام "

 سر مرد که معلوم کیرفتنت فقط وجود  دانشگاه

 " .بزرگ شدن یچه فرهنگ یاز کجا هستن و تو ستین

 ری! من دخترتم. من زنیجونم ، منو بب ییبابا... بابا"

 یک غمبریگرفتم خدا و پ ادیشما بزرگ شدم  دست

 دانشگاه رمیمن م د؟یکنیم ی. راجب من چه فکرهستن

 که از روز اول یزیبشم به همون چ لیتبد نکهیا یبرا

 منو دییخوایآرزوشو داشتم . بعد االن شما م میزندگ

 یمرد وجود داره تو یسر کیچرا چون  د؟یکن عروس

 دوست دارم. شما رو مویبابا من زندگ دانشگاه؟

 و باهام مثل قبل دیاالن ازم ناراحت نکهیدارم با ا دوست

 

 یی! محمد رو دوست دارم با وجود تمام حرف هادیستین

 ". من دوستتون دارمنهکیو قلبمو خورد م زنهیم که

 گفتمیدستام گرفتم و مدام به خودم م نیب صورتمو
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 .باش ی، قو زیاشک نر جانا

 :گفت بابا

 اجبارت کنم که ستی. من قرار ن انیفقط گفتم بزار ب"

 درست تیزندگ خوامیفقط م یکدومشون ازدواج کن با

 " .باشه

 تخت بلند شدم و رو به بابا گفتم: یرو از

 

 دیبرم بخوابم فردا با دیخسته ام. اگر اجازه بد یلیخ"

 شیپ مارستانیبرم ب خوامیبعدشم م ییصبح جا برم

 "نینسر

 رونیبا محمد برم ب خوامیمن رو بردار. فردا م نیماش"

 و مترو و یهم پول تاکس یندارم الک ازیرو ن نیماش

 ".نده اتوبوس

 داشتم به ازیکردم و از اتاق خارج شدم. فقط ن یتشکر

 کنم و خودمو آروم کنم. وارد اتاق که هیتا گر تختم

 . تخت پرت کردم یدر رو قفل کردم و خودمو رو شدم
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 دیکردم که با یکردم؟ چه گناه یچه گناه یبگ ایخدا

 صالح یبگن برا انیهمه عذاب بکشم تهشم ب نیا

 نییتا هیپس چرا بق ستیمن ن یزندگ نیمگه ا خودته؟

 

 تونمینم گهیداغونم د ایخدا ه؟یصالح من چ کننیم

 ستین یشگیهم زیچ چینه جانا ه گمیبه خودم م همش

 صبر کنم تا تموم شه؟ تا من بتونم دیبا یاما تا ک .

 کنم ، بدون دردسر برم دنبال یدردسر زندگ بدون

 ....یهام؟ پس ک هدف

. 

 

 نوزدهم

 

 تا من ادیبودم . به رضا زنگ زدم ب مارستانیدر ب یجلو

 رضا دیمالقات نبود با میچون تا . نیاتاق نسر برم

 تا من بتونم وارد اتاق بشم . باالخره بعد رونیب ومدیم
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 . رونیانتظار رضا اومد ب قهیدق چند

 ".سالم"

 "بهتره؟ نینسر ؟یسالم رضا خوب"

 آره بهتره ، االن خوابه." ؟یقربونت تو خوب"

 

 منم خوبم ، خدارشکر. برو خونه استراحت یمرس"

 "کن

 ".نجایا امیبرم شرکت بعدشم ب دینه با"

 "چرا؟ نجایا"

 "کنار مامان نباشم تونمینم"

 "؟یهست یمن هستم . نگران چ"

 و گفت: دیبوس سرمو

 

 جمع هستش اما دلم آروم المیخ یتو هست یوقت"

 " .نمیمامانمو نب رهیگینم

 ". یهر جور راحت"
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 "امیقربون خواهر خوشگلم ، ساعت سه من م"

 "؟یبخواب یریخدانکنه ، نم"

 " .ستمینه خسته ن"

 باشه خدانگهدارت. ""

 

 " .خداحافظ"

 شدم و مارستانیشد و رفت . وارد ب نشیماش سوار

 بود به رهی. چشماش باز بود و خ نیاتاق نسر یتو رفتم

 .پنجره

 "؟یخوب ریجونم صبحت بخ نیسالم نسر"

 سالم دخترکم صبح تو هم بخر آره خدارشکر تو"

 "؟یخوب

 "دارشکرمنم خوبم خ"

 دلتنگتم" یکل دمتیشب ند کی شمیپ نیبش ایب"

 

 "کم بود یزیتو خونه انگار چ یشما نبود"
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 :و گفتم دمیپشت دستشو بوس آروم

 "ندارم تیاحساس امن یستین یوقت"

 "دخترم چشمات ناراحته شدهیچ"

 "نشده فقط دلم برات تنگ شده بود یزیچ"

 نبودم شبی. د شناسمیچشم ها رو خوب م نیمن ا"

 گفت؟" یزیچ بابات

 

 ".یفکر کن یزیبه چ خوادینم یجونم الک نینسر"

 " .گفته که چشمات ناراحته یزیپس چ"

 "نداره تیاهم یآره گفت ول"

 "شده؟یبگو چ ایب"

 فیگذاشتم کنار دستش و شروع کردم به تعر سرمو

 دستشو آروم نیبابا . نسر یو حرفا شبیاز د کردن

 ها بود نیجزو بهتر نیسرم . نسر یرو دیکشیم

 تونست آرومم کنه. یم شهیهم
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 تو فکر کن من بزارم دسته گلم رو ، امانت مهدخت"

 "من بزار تو رو ببرن؟ شهیمگه م یهست

 ادمهیمهدخت . چقدر دلم براش تنگ شده بود .  مامان

 تاحاال مامان رو نکهیبهم گفت با ا نیروز نسر کی

 بود و مامان بهش گفته بود دهیبود اما خواب د دهیند

 :و گفتم دمیبچه هام باش . گونه اش رو بوس مراقب

 "دوستت دارم یلیمن خ"

 "دلم زیمنم دوست دارم عز"

 مامان شیپ رمیم نینسر شیپ ادیمحمد ب امروز

 . ششیوقت بود نرفته بودم پ یلی. خ مهدختم

 

 رو بعدشم گفت عصر نیاومد چکاپ کرد نسر دکتر

 طشیکه شرا ی، البته به شرط کننیممرخصش  احتماال

 ..رو حس نکنه یباشه و درد یعاد کامال

. 
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 ستمیب

 

 . باشن نیتا کنار نسر مارستانیهمراه بابا اومدن ب رضا

 میاتاق بود یتو یسه نفر نیهم یمالقات بود برا میتا

 :کنار رضا نشستم و گفتم .

 "محمد کجاست؟"

 "شرکت"

 شرکت بود . به کندیوقت ازش دل نم چیکه ه ییجا

 و نقص بیع یب زیخودش دوست داره همه چ قول

 بودن اونو از هممون دور کرد . قیهمه دق نی. اما ا باشه

 

 که االن یخودم ، نه اون آدم یمحمد واقع یبرا دلتنگم

 . نمشیبیم

 :بلند شدم و رو به رضا گفتم یصندل یرو از

 "د؟یهست یکار دارم تا ک ییمن برم جا"

 "یایب هستم تا تو"



 
 

88 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "؟یندار ازین یزیجونم چ نی، نسر یمرس"

 "نه دخترم مراقب خودت باش"

 "د؟ییخواینم یزیچشم ، بابا شما چ"

 

 "؟یرینه . کجا م"

 دارم انجام بدم بعدشم تا کیکوچ دیچند تا خر رمیم"

 مامانم دلم تنگ شده شیبرم پ خوامیروشنه م هوا

 "براش

 :تمام گفت تیبا جد بابا

 "برو نیبا ماش"

 "چشم"

 . رفتم گل رونیکردم و رفتم ب یهمه خداحافظ از

 . گل دمییو بو دمیدسته گل نرگس خر کیو  یفروش

 

 شدم و روندم نیعالقه ام نرگس بود . سوار ماش مورد

 . طرف بهشت زهرا به
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 .بود سایزنگ خورد . آو تلفنم

 "سالم جانا جونم"

 "؟یخوب زمیسالم عز"

 "؟ی، شما چطور یعال"

 "، قربونت خوبمخدارشکر "

 "م؟یکن دیخر کمی میبر یایجانا فردا بعد کالس م"

 "امیرو مرخص کنن آره م نیاگر نسر دونمینم"

 "شده؟یخدا بد نده چ"

 حالش رو بد کرده بود گفتن دشیشد یسردرد ها"

 بمونه" یبستر

 

 "اا پس مزاحمت نباشم"

 "رونیاومدم ب ستمین مارستانی، من االن ب یمراحم"

 مراقب خودت باش فردا ی، کل یهم عال یلیخ"

 "یبا یبا نمتیبیم

 "خدانگهدار"
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 رو پارک کردم و گل ها رو برداشتم . رفتم نیماش

 و با آب نیزم یکه مامان بود . نشستم رو ییجا سمت

 .مامان رو شستم قبر

 •یمیکر مهدخت•

 تو گهیجات خوبه؟ آره د ؟یسالم مامان مهدختم خوب"

 چرا بد بگذره بهت . مامان من دارم خفه ییخدا شیپ

 

 شهر رو نی. خسته ام از ا یبغض کوفت نیاز ا شمیم

 یدوست نداره . کاش بود گهیهاش . مامان ، بابا د آدم

 . یهمه سخت نیاز ا یدادیو منو نجات م یکاش بود .

 ، محمد مهربون کنهیم تیپسرت هم منو اذ مامان

 " آدم بد اخالق و سرد کیشده به  لیتبد

 مامان بود یکرده بود . وقت سیکل صورتمو خ اشکام

 اما االن هر کس هر جور کردینم تیکس منو اذ چیه

 ... کنهیداره باهام رفتار م دوست

. 
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 کمی..

 . قرار شد مارستانیرفتم ب دیانجام کار ها و خر بعد

 رو مرخص کنن . کمکش کردم تا لوازمش رو نینسر

 . دیکرد و لباس هاش رو پوش جمع

 تا من برم لوازم رو بدم به رضا نیجونم بش نینسر"

 "رونیب میکمکت کنم بر امیب بعد

 

 "دخترم امیب تونمیخودم م"

 کمیکرد  قیخواب آور بهت تزر یجونم دارو نینسر"

 ". کمکت کنم امیم یا خابالوده

 رو به عالمت مثبت تکون داد . لوازم رو دادم سرش

 تا مارستانیب یجلو ارهیرو ب نیرضا و گفتم ماش دست

 .نشه تیسوار شدن اذ یبرا نینسر

 نیسوار ماش نیاتاق و کمک کردم نسر یتو رفتم
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 :. بابا رو به من گفتبشه

 خودم یایم نیبا رضا و نسر ای یدار یحوصله رانندگ "

 "نیپشت ماش نمیبش

 

 " امیم نیبا ماش"

 "باشه مراقب باش"

 "چشم"

 .شدم و و روندم طرف خونه نیماش سوار

 . زنگ خورد . رضا بود تلفنم

 "؟یسالم خوب"

 "؟ییسالم کجا"

 خونه. " رمیدارم م"

 

 "؟ییتنها"

 "رو داده من برم خونه نیآره ، بابا ماش"

 "خونه یبر خوادینم"
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 "چرا؟"

 " کارت دارم"

 "شده؟ یزیچ"

 "ادیزود ب ینه ول"

 "کجا؟"

 "شرکت"

 باشه""

 

 نذاشت جوابش رو بدم قطع یکرد . حت یخداحافظ

 حجم کیکه مشخصه هر روز قراره  نجوری. ا کرد

 . از استرس به من وارد بشه نیسنگ

 . محمد شیپ رمیرضا رو گرفتم و گفتم دارم م شماره

 یداره با مکث طوالن کاریچ یدونیم دمیازش مرس یوقت

 که کرد متوجه شدم تمام یمکث نینه ، با هم گفت

 . بگه خوادیو نم یدونیمرو  ماجرا

 کردم آرامش خودمو حفظ کنم و به خودم یسع
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 که منو دار بزنه قراره ستیوارد نکنم . قرار ن استرس

 . با هم میبزن حرف

 . فکر نکردم یزیچ چیبه شرکت به ه دنیرس تا

 برداشتم . وارد شرکت فمویرو پارک کردم و ک نیماش

 :و گفتم میکرد یسالم و احوال پرس ی. با منش شدم

 شرکت" امیمحمد هستش؟ آخه گفت ب"

 

 "با اتاقشون رمیتماس بگ دیچند لحظه صبر کن"

 ".ممنونم ازتون"

 ".یتا خسته نش نیگلم ، بش کنمیخواهش م"

 لب ریانتظار . ز یصندل یزدم و نشستم رو یلبخند

 تا بتونم استرسمو کم کنم . در اتاق محمد گفتمیم ذکر

 . به احترامش بلند شدم و رونیشد و خودش اومد ب باز

 :گفتم

 "یخسته نباش ؟یسالم خوب"
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 "داخل اتاقم ایسالم ممنونم ، ب"

 . نمیاشاره کرد که بش ی، به صندل میاتاق شد وارد

 :، طاقتم تموم شد و گفتم میساکت بود هردو

 امیب یزنگ زد هویچرا  شده؟یچ یبگ یخواینم"

 ....."نجا؟یا

. 

 

 

 دوم..

 نیبرات ماش شگاهینما میباهم بربابا گفت امروز "

 "میبخر

 "ن؟یماش"

 "آره"

 "....اما من"

 زد و گفت: یشخندیوسط حرفم و ن دیپر
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 شده برات یراض یکرد یچه غلط ستیمعلوم ن"

 "بخره نیماش

 . بعدشم درستاوردمین نیمن اصال اسمش از ماش"

 "کن صحبت

 :و گفت ستادیبلند شد و رو به روم ا شیصندل یرو از

 "؟یصحبت نکنم چ درست"

 بزنم حالم ازت ادیفر خواستینگفتم اما دلم م یزیچ

 :. خودش ادامه داد خورهیم بهم

 جانا خانم" یها؟ نگفت"

 

 "!.من خواهرتم"

 "؟یخب که چ"

 که مامان منو سپرد یهست یمحمد تو همون محمد"

 "؟ بهش

 که یتو همون دختر ؟یتو همون دختر یآره ، اما تو چ"

 "؟یبود ریبه ز سر
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 ینجوریا یکه دار یدید یچ ؟یدیاز من د یچ"

 نکردم که تو یبه روح مامان قسم من کار ؟یکنیم

 "یکنیم ینجوریا

 

 :صورتم و داد زد یتو دیکوب دستشو

جانا  یمن مرد ی، تو برا اریاسم مامان رو به زبونت ن"

، 

 "!یمرد

 :زدم غیمحمد منو زده باشه . ج شدینم باورم

 ریمد یمحمد؟ دوتا اقا هیچ یدونیازت متنفرم . م"

 ، شماها همتون ینیبیخودتو باال م یلیگفتن خ بهت

 دیش میقا شتونیپشت ر دیهمتون بلد دیهست ینجوریا

 خوب نویچند سال ا نیا ی. اما تو دیبه مقامتون بناز و

 نیجواب تمام ا یدیجواب پس م ایاون دن دمیفهم

 که یهمه اشک نیدل شکوندن ها رو ، جواب ا همه

 خوردم ازت، لیدل یکه ب یکتک نی، جواب ا ختمیر

 اما ادیکردن بدم م نی. از نفر ینیبیرو م نایهمه ا جواب
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 یجوابتو بده که نتون یخدا جور یروز کی یکنیم دعا

 " . یبلند ش نیزم یاز رو یحت

 "یا ناپاک کیگمشو ، تو "

 یدیاز من د یی؟ چه خطاناپاک یگیچرا؟ چرا به من م"

 "از من؟ یدید یحرف بزن چ ها؟

 :زد داد

 "برو جانا نزار دهنم باز شه"

 رفتارتو بدونم" نیا لیبگو ، بگو بزار دل"

 

 اومد داخل. محمد سرش داد یاتاق باز شد و منش در

 :زد

 "رونیب"

 شد . محمد کتش یبگه اونم قربان یزیچ نکهیا بدون

 برداشت چادرم رو زیم یاز رو فشویبرداشت و ک رو

 . بلند شدم و پشت سرش راه افتادم . معلوم دیکش
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 یگرفته ا ی. با صدا ارهیقراره سرم ب ییچه بال نبود

 :گفت

 ".سوار شو"

 "م؟یبر مییخوایکجا م"

 

 گفتم سوار شو تا به زور سوارت نکردم ، نترس قرار"

 ".تونستمیبکشمت همونجا تو شرکت هم م بود

 ، دیلرزیرو باز کردم و نشستم . دستام م نیماش در

 بهم کرد ، ینگاه می. محمد ن سوختیم صورتمم

 ابونیرو نگه داشت کنار خ نی! ماشدیچرا ترس دونمینم

 :کرد به من و صورتمو چرخوند سمت خودش رو

 "؟یجانا درد دار"

 "ولم کن"

 "؟یدرد دار"

 

 "؟یکن کاریچ یخوایآره ، مثال م"
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 ببند دهنتو رو مخ من راه نرو ، از بغل در دستمال"

 ".بردار

 من دید یوقت رونیآب آورد ب نشیبغل در ماش از

 بر نداشتم خودش خم شد و دستمال برداشت دستمال

 که یکنار صورتم . از سوزش دیکرد و کش نمناکش

 .صورتم جمع شد داشت

 ".نشه ینجوریجانا رو اعصاب من راه نرو که ا"

 بغض گفتم: با

 

 از ی، هرچ یگفتم مگه تو شروع کرد یمن؟ من چ"

 یناپاکبهم انگ  لیدل یب یدر اومد بهم گفت دهنت

 جیه ذاشتی. کاش مامان زنده بود اون وقت نم یزد

 ".دیکن تیمنو انقدر اذ کدومتون

 "؟یمنو بهش کرد تیمامان شکا شیپ یامروز رفت"

 "؟یدونیتو از کجا م"

 "اونجا یبابا گفت رفت"
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 زدم و گفتم: یپر درد لبخند

 

 ریزده ز کنهیم تمیرو کردم ، گفتم پسرت اذ تتیشکا"

 "دونهیمنو خواهر خودشم نم کهید یحت قولش

 "یدرک کن یذره ا یتونینم یتو حت"

 نیاز من که ا یدید ی. فقط بگو چ نیمحمد منو بب"

 "یمدت با من سرد شد همه

 "تونمیرو بگم که نم یزیجانا ، از نخواه که چ تونمینم"

 پس انقدر عذابم نده" ؟یگینم"

 

 ریز یصندل یدادم به پشت هیبستم و سرمو تک چشمامو

 :زمزمه کردم لب

 "خونه خسته ام میبر"

 "میریبعد م میکن یرو اوک نیاول ماش میبر"

 "خوامینم یچیمن ه"

 ..."کمیاونجا بخواب  میحرف نزن تا برس سیه"
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. 

 

 

 سوم..

 دارن ، یرفتار یشده بود که دوگانگ ییمثل آدما محمد

 بد یپنهان کنه از طرف شوینگران تونستمینم یطرف از

 کنترل کنه . کاش جرات تونستیهاش رو نم یاخالق

 روانشناس شیپ میبر ایب دادمیم شنهادیبهش پ داشتم

 . دهینشون نم یندیاگر بگم رفتار خوشا دونستمیم اما

 کی یمحمد کار خودشو کرد و به زور برا باالخره

 یکار ها ی. قرار شد برا دیخر207و هفت ) ( ستیدو

 خود محمد کار ها رو انجام شیو مسائل محضر سند

 .بده

 

 کس خونه نبود . برگشتم چیه میخونه که شد وارد

 :محمد و گفتم سمت
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 "کجا رفتن؟"

 "!دونم؟ینم"

 تازه مرخص شده بود قرار بود استراحت کنه ، نینسر"

 "رفتنکجا  نمیبرم زنگ بزنم بهشون بب من

 دوش رمی، من م انیخودشون م ستنیبچه که ن"

 "؟یترسینم ییتنها رمیبگ

 نه برو""

 

 دلم یلیمبل و رفت حمام . خ یرو انداخت رو کتش

 کنارم ادی. آدم ز دمیکش ادیز ییبگم تنها خواستیم

 ! تنها ستیاما تنها نبودن فقط با وجود آدم ن بوده

 . قلبت تنها نباشه نکهیا نبودن

 یدستم و کت محمد رو از رو یرو انداختم رو چادرم

 . تا چروک نشه یبرداشتم و گذاشت سر جالباس مبل

 . حوصله وارد اتاق شدم و لباسامو عوض کردم یب

 خاموش کردم و مویبخوابم . گوش خواستیدلم م فقط
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 . دمیخواب

. . . 

 چشمامو باز کردم: نینسر یصدا با

 

 "شده؟یخدا مرگم بده صورتت چ"

 خدانکنه در ستین یزی، چ د؟یاومد یک د؟یخوب سالم"

 ".صورتم یخورد تو نیماش

 . تو چرا مراقب تو میدیمادر؟ االن رس یتو خوب"

 "؟یستین

 ".بود ینشد اتفاق یزیآره قربونت برم من خوبم . چ"

 "زخمتو ببندم ارمیب لیو گاز استر نیبزار من برم بتاد"

 "خوادینم"

 

 ی. با اجبار از رو نییچپ نگاهم کرد و رفت پا چپ

 نکهیزودتر از ا نینسر نییبلند شدم و رفتم پا تخت

 زخم صورتم رو گفته بود . محمد با یبرسم ماجرا من
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 من نگاه کرد . نگاهم رو ازش گرفتم و به افهیبه ق بهت

 :و رضا سالم کردم . بابا گفت بابا

 "؟یدیخر نیمراقب باش . ماش شتریب"

 سندش رو یرار شد کارهاق میچشم ، بله با محمد رفت"

 دونمیلطف کنه انجام بده . از شما هم ممنونم نم محمد

 ". !جبران کنم ؟ یچجور

 یبر اتوبوسنباشه با  ازیکه تو ن نیمبارک باشه ، هم"

 مهم تره ." زیهمه چ از

 

 :و گفت نیرو کرد به نسر بابا

 "بچه رو ببند عفونت نکنه نیصورت ا"

 "ایباشه ، دخترم ب"

 ....آشپزخونه یتو میرفت نینسر با

. 

 

 چهارم..
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 کوله ام. چادرم رو یرو جمع کردم و گذاشتم تو لوازمم

 .در اومد یسرم مرتب کردم، صدا یرو هم

 "دییبفرما"

 بلند یصندل یاتاق باز شد و محمد اومد داخل. از رو در

 :و گفتم شدم

 "شده؟ یزیچ ر،یسالم صبح بخ"

 "شه؟یسالم. ساعت چند کالست تموم م"

 

 ".کالس دارم میتا کی"

 تا کالست کنمیدانشگاه صبر م رسونمتیخودم م"

 "سند یمحضر برا میشه بر تموم

 "یشیم تیاذ کشهیطول م"

 ".میبر میصبحانه بخور مینه، بر"

 ".االن امیبردارم م فمویک"

 :برگشت سمت من و گفت هویسمت در اما  رفت
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 او زخم کنار صورتت کار منه؟" ینگفت شبیچرا د"

 

 "رو بگم زیهمه چ ستین یازین"

 "؟یچرا نگفت"

 :زدم و گفتم یپر درد لبخند

 ".خودمون بود یبود خواهر برادر زیچون هرچ"

 .نییبرداشتم و رفتم پا فمویرو باز کرد و رفت. ک در

 ".ریبخ یسالم صبح همگ"

 .چند لقمه خوردم زیجوابمو دادن. نشستم پشت م همه

 خوردن نداشتم، به ساعت نگاه کردم یاشتها برا ادیز

 

 . محمد نگاه منو بهشدیم رمید رفتمیم دیکم با کم

 :و گفت دید ساعت

 "شده رتید میپاشو بر"

 "گهید کمیصبحانه ات رو بخور هنوز وقت دارم "

 ".شدم پاشو ریس"
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 یبخاطر من گشنگ ومدیکتشو برداره. دلم ن رفت

 .درست کردم چینون رو برداشتم براش ساندو بکشه،

 کردیباال رفته منو نگاه م یبه رضا افتاد با ابرو نگاهم

 :لحظه گفت همون

 "م؟یمگه دار شهی! مگه مبایغر بایعج"

 

 :و گفتم دمیخند

 "؟یچ"

 "راحت باش یچیه"

 و بابا و رضا نیرو درست کردم و از نسر لقمه

 نیماش ی. محمد تورونیکردم و رفتم ب یخداحافظ

 .ار شدمسو عیبود. سر نشسته

 "ایمحمد ب"

 "ه؟یچ نیا"

 

 حداقل نویا یبخاطر من صبحانه ات رو کامل نخورد"
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 "بخور

 خورم،یداشبورد م یفعال که پشت فرمونم بزار رو"

 "ممنون

 یبرا شدیم فیداشبورد کث ینداشتم بزارم رو دوست

 میزنگ گوش یدستم. صدا ینگهش داشتم تو نیهم

 .بود سایشد، آو بلند

 "؟یسالم جانا چطور"

 "؟یقربونت تو خوب ر،یصبحت بخ زمیسالم عز"

 

 االن دیمنم خوبم، ببخش یمرس ریصبح شماهم بخ"

 "؟یزدم خواب نبود زنگ

 "خواب؟ نه بابا تو راه دانشگاهم"

 دیخر میبر یایخدارشکر، جانا زنگ زدم بگم م"

 "نه؟ ای باالخره

 "برم محضر دیمن بعد دانشگاه با"

 چرا منو ،یشیعروس م یدار یمحضر؟! به سالمت"
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 "ام؟یمن ن یعنی ؟ینکرد دعوت

 نیسند ماش یکجا بود؟ برا یعروس رینفس بگ یوا"

 "رمیم دارم

 که یراحت شد گفتم منو دعوت نکرد المیخ شیآخ"

 "؟یفروخت ای یدیخر نیماش کنم،یم دق

 "دمیخر"

 

 "نشه ادتی ینیریبه به مبارکه ش"

 "چشم"

 بخدا دیخر میبر ایبال، خب بعد محضر ب یچشمات ب"

 یدعوتم مامانم گفت خودت برو بزرگ شد یمهمون

 "کنم دیخر تونمینم ییاصال تنها منم

 "دستت باشه یلحظه گوش کی"

 "چشم"

 :رو از کنار گوشم برداشتم و به محمد گفتم یگوش

 "د؟یبعد محضر با دوستم برم خر شهیم"
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 برو""

 

 "یمرس"

 :رو آوردم کنار گوشم و گفتم یگوش

 "باهات امیم"

 "یبا یبا نمتیبیبوس بهت م یکل ول،یا"

 "خدانگهدار"

 ...کردم محمد گفت قطع

. 

 

 

.... 

 :کردم محمد گفت قطع

 "شناسم؟یدوستت رو من م نیا"

 بخاطر کمک یاتفاق یلیمنه خ ینه، هم دانشگاه"

 "باهم میبه من دوست شد کردن
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 "؟یشناسیخانواده اش رو م ست؟یکه ن یآدم بد"

 

 :دادم و گفتم رونیمحکم ب نفسمو

 از خانواده اش ندارم اما ی!. شناختستین ینه آدم بد"

 لیکه گفته مشخص خانواده شناخته شده و اص ییزایچ

 ".هستن

 یزیچ گهیرو به عالمت مثبت تکون داد و د سرش

 نیبرداشتم اول موینزدم و گوش یمنم حرف نگفت،

 :رضا بود امیکه توجه منو جلب کرد پ یزیچ

 که دیشد داریتو و محمد از کدوم دنده ب ه؟یماجرا چ'

 'باهم؟ دیمهربون انقدر

 نکرده محمد رییتغ یچیه ری! نخستین ییماجرا'

 سابق.' یهمون محمد منم همون جانا  همچنان

 

 :لحظه بعد جواب داد چند

 'باشه باور کردم'
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 'روزیکه سر من آورد د ییاز بال مونهیمحمد فقط پش'

 حدس بزنم اون زخم کنار لب تو کار محمد تونمیم'

 'درسته؟

 'بهش ینگ کنمیرضا خواهش م'

 باشه حواسم هست''

 

 'جان یداداش یمرس'

 رو خاموش کردم و یبه دانشگاه گوش دنیرس با

 .فمیک یتو گذاشتم

 "یمرس"

 "شه؟یکالست تموم م یتا ک"

 "ارمیدر ب مویصبر کن گوش گمیاالن م"

 "هیاوک یهروقت اومد نمیشی. من مستین یازیبرو ن"

 

 "فعال خداحافظ"

 وقت چیجوابمو داد. ه ینیبا سر سنگ شهیهم مثل
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 اگر هم یحت نهیهم شهیهم شد،یدرست نم اخالقش

 به شهیم لیباشه کال دو ساعت خوبه بعدش تبد خوب

 .قابل تحمل ریآدم غ کی

 شونه ام درست کردم و وارد دانشگاه یام رو رو کوله

 رفتم سمتش و مکت،ین ینشسته بود رو سای. آوشدم

 .سر شونه اش زدم

 "ااا سالم جانا جونم"

 "؟یخوب زمیسالم عز"

 

 که از هیک پهیجانا اون پسر خوشت ؟یتو چطور یمرس"

 "؟یشد ادهیپ نشیماش

 :گفت عیام گرفت، جانا سر خنده

 "خواهش گهیبگو د هیخب؟ ک هیااا چ"

 "داداشمه"

 "جان من داداشته؟"

 آره""
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 ".چه خوشگله یوا"

 شده ادهیپ نیاز ماش یکتفش. محمد رو وقت یتو زدم

 یبود با خنده و شوخ دهیکه بره سوپر مارکت د بود

 ...میکالس شد وارد

. 

 

 

 ششم..

 یزد تو سایاستاد بودم که آو یدر حرف ها غرق

 :. آروم گفتمپهلوم

 "میزنیبعدا حرف م"

 "ه؟یاون پسره اسمش چ گمیجانا م"

 کدوم؟""

 

 :دستش نشونم داد آروم گفتم با
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 "یمیسپهر رح"

 "گراستیباز نیا هیشب یوا"

 یبفهمم از حرف ها یزیچ کیکمتر حرف بزن بزار "

 "استاد

 "باشه شیا"

 :نگذشته بود که دوباره صدام زد قهیدق چند

 جانا....جانا""

 

 "شده؟ یچ"

 "؟یدونستیتو از کجا اسمشو م گمیم"

 "باهامون بود یاحیکالس ر یروز اول تو"

 "!.یگیااا راست م"

 "شم حالت گرفته است ها رونیمن از کالس ب نیبب"

 بابا آدم با ده یدیم تیبه درس اهم یلیجانا خ یوا"

 "شهیپاس م هم
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 یخواست یکه هرچ ییتو یبگم آره برا خواستیم دلم

 راحت باشه درس نخوندن، اما دیدسترست بوده شا در

 ازش رو یکم یحت ینتون دیمهمه شا یلیمن خ یبرا

 نجایبه ا دنیرس یکه من چقدر برا یدرک کن هم

 .ختمیو اشک ر دمیکش زحمت

 :رو کرد به همه و گفت استاد

 .دیدیچقدر مبحث امروز رو فهم نمیبب خوامیبچه ها م"

 کیامتحان کوچ کیمبحث  نیبعد از کل ا جلسه

 "دیکنیچه م نمیبب رمیگیم

 :گفت عیسر سایآو

 امتحان دییخوایواقعا م مییاول با شمااستا جلسه "

 "د؟یریبگ

 

 :زد و گفت یلبخند استاد

 آماده دیبا شهیجلسه اول دوم نداره! شما ها هم"

 به ازیواقعا ن دی. اگر درس رو گوش داده باشدیباش
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 "هستش یراحت یلیچون مبحث خ ستین قیعم مطالعه

 :گفت یمیرح سپهر

 "براتون آسونه ما نه دیرو بلد نایاستاد شما خودتون ا"

 ".دیریبگ ادی دیشماها هم با"

 :اجازه اعتراض نداد و گفت گهید استاد

 خدانگهدار" دی. خسته نباشهیبچه ها کاف"

 

 بچه ها برن سمتش و باز هم اعتراض کنن نکهیا قبل

 .کالس خارج شد و رفت از

 :با ذوق گفت سایآو

 "چه جنتلمنه تا من حرف زدم پشتمو گرفت"

 "گفت نویدرس نخونه ا نکهیا ینکن برا دل خوش"

 "؟یزیچ کی گمیجانا م"

 "؟یچ"

 محضر؟" یبر یخوایبا داداشت م"
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 "اوهوم"

 "الیخیخب پس ب"

 "چرا؟"

 "یریفکر کردم خودت م یچیه"

 "میبر ایب"

 "دیخر میخونه لباسامو عوض کنم بعدش بر رمیم"

 

 "کجاست خونتون"

 .رونیو بردمش ب دمیرو گفت. دستشو کش آدرس

 مغرورش لیو با استا نشیداده بود به ماش هیتک محمد

 :کیما اومد نزد دنیدانشگاه رو. با د کردینگاه م داشت

 "دیسالم خسته نباش"

 :گفت سایآو

 "دیسالمت باش د؟یسالم خوب"

 :آروم گفتم منم

 "یمرس ،یسالم خوب"
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 :گفت محمد

 "شد ریکه د میجانا بر ،یمرس"

 :گفتم سایبه آو رو

 "؟یآورد نیماش"

 رو نمیدورب هیاتل رمیم زنمیقدم م کمی نجاینه از ا"

 دنبالم برم لباس عوض ادیبعدش بابا قراره ب خوام،یم

 "رونیباهم ب میبر کنم

 :گفت تیبا جد محمد

 کدوم سمته؟" رتونیمس رسونمتون،یمن م"

 

 :اش کجاست. محمد گفت هیگفت اتل سایآو

 "دیاریب فیتشر میریهم مس"

 ".شمینم نه مزاحمتون"

 ......."دییبفرما دیمراحم"

. 
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 هفتم..

 منم نشستم کنارش. آروم ن،یماش ینشست تو سایآو

 :گوشم گفت کنار

 "دیستیهم ن هیاصال شب نکهیو ا یجد یلیداداشت خ"

 :تر از خودش گفتم آروم

 "بد اخالقه کمیآره، "

 خدا بهت صبر بده""

 

 :به پاش و گفتم زدم

 "داره یزیت یگوش ها"

 نیبب ایمنو قورت نده، خدا نیغلط کردم فقط ا ایخدا"

 منو زنده زنده دفن نیا ایهنوز جونم آرزو دارم، خدا من

 "نکنه

 .خنده رینتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز گهید
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 .نگاهمون کرد ننهیآ یباال رفته از تو یبا ابرو محمد

 :گفت عیسر سایآو

 کنهیداداش خوانت االن پرتمون م نیا س،یه سیه"

 "نییپا

 

 دلم درد گرفت از بس سایخدا ازت نگذره آو یوا"

 "دمیخند

 "کنهیبله شما بخند بعد داداشت به من اخم م"

 "کجا اخم کرد؟"

 "در کل گفتم"

 :سکوت دوباره گفت یکم بعد

 بدبخت زن داداشت""

 

 "جفت داداشام مجرد هستن"

 "بهشون؟ دهیزن م یاخالقشون ک نیبا ا"

 "خوش اخالقه یلیرضا برعکس محمد خ"
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 "ااا پس دفعه بعد بگو اون برسونت"

 "امروز شهیم تیزیچ کیتو  سایآو"

 "؟یدیهوم تو هم فهم"

 مشخصه!""

 

 برداشت محمد گفت نشویدورب سایآو نکهیا بعد

 میمحضر و سند رو زد میخونه. قبلش رفت رسونمتیم

 .نام من به

 :گفت سایآو

 "کو پس؟ ینیریجانا ش"

 "بهت شکمو دمیم"

 ینیریش ریاز ز زارمینم یتو فکر کن شکمو ام ول"

 "یفرار کن دادن

 بدم؟" یچ"

 

 میشب ببر کیتا بعدش  شهیم یاوک یفعال با بستن"
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 "یشام بد رستوران

 :گفت محمد

 "رمیبرم بگ نجایا دییخوایم یاگر بستن"

 :گفت سایآو

 یسوال سند زد کیبده،  نشویماش ینیریجانا قراره ش"

 "ن؟یماش کو

 یمحمد جان لطفا نگه دار من برم بستن دم،یم"

 ."رمیبگ

 

 :و گفتم سایکردم به آو رو

 "هنوز نیپالک نداره ماش"

 "اها"

 :نگه داشت یفروش یبستن یجلو محمد

 ....."د؟یخوریم یچ رمیبگ رمیمن خودم م"

. 
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 هشتم..

 رو خواستیکه م یلباس سایآو م،یراه رفت یکل سایآو با

 دعوت بود یمهمون گهیچند روز د نکهی. مثل ادیخر

 .بود دیخر ریانقدر درگ نیهم یبرا

 کرد منو رسوند خونه. باهم هماهنگ دیخر نکهیا بعد

 کنه. یتا عکاس میفردا بر میکرد

 

 که استاد یبودم و داشتم نکات دهیتختم دراز کش یرو

 .شب امتحان یبرا فتهیتا ن خوندمیبود رو م گفته

 :در اتاق اومد یصدا

 "د؟ییبفرما"

 اومد داخل اتاق،به احترامش بلند نیباز شد نسر در

 :گفت نی. نسرشدم

 "راحت باش نیبش"

 "شده؟ یزیچشم، چ"
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 باهات حرف بزنم" کمیاومدم "

 

 "منم در خدمتم"

 دستش و شروع یکنارم و دستمو گرفت تو نشست

 : به حرف زدن کردم

 خونه اتون یکه اومدم تو یوقت شیچند سال پ"

 یمن چه واکنش دنیقراره شماها با د دونستمینم

 رضا هم یها دنی. استرس داشتم ترسدیبد نشون

 شما دو دنید یکرد برا یبهم استرس وارد م شتریب

 یحت دنتونیخونه با د یپامو گذاشتم تو یوقت نفر

 .دیستیمن ن یفکر نکردم شماها بچه ها یا لحظه

 راحت تر از تو با وجود من کنار اومد اما تو محمد

 من مادرتم" یکن یکه هنوزه حس نم هنوزم

 

 :اومدم جوابشو بدم گفت تا

 ".کنهیم ینیقلبم سنگ یبزار بگم حرف ها رو"
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 :اون گفت ینگفتم ول یزیو چ نییانداختم پا سرمو

 رو به یکه بچه ا ستین یمعن نیمادر بودن فقط به ا"

 تو منو مادر خودت دیمن دخترکم شا ی. جانا یاریب ایدن

 شد، هروقت یکنارتم خب؟ هرچ شهیاما من هم یندون

 حرف خوادیدلت م یگرفت، هروقت احساس کرد دلت

 یمن هستم خب؟ هروقت دوست داشت یبا کس یبزن

 نیا یتو یخودم و حرف بزن باهام من تا وقت شیپ ایب

 "باشم مراقب امانت مهدخت هستم ایدن

 حرف بزنم که گفت: خواستم

 

 فقط اومدم باهات حرف یاریبرام ب لیرو نگفتم دل نایا"

 مامان حسم رو نسبت به ینگ یاگر به من یتو حت بزنم،

 "دمیاز دست نم تو

 .رونیو رفت ب دیسرم رو بوس یرو

 شتریتو که ب ،یدونیمن تو که از همه کس بهتر م یخدا

 خودت کمکم کن، کمکم کن یشناسیهمه من م از
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 من یدونیتو که م اینباشه، خدا دهیازم رنج نینسر

 .دوستش دارم چقدر

 .اذان کتابمو بستم و رفتم وضو گرفتم یصدا دمیشن با

 بودم رو پهن کردم و دهیکه از مشهد خر یا سجاده

 .سرم کردم چادرمو

 افکارم یایمنو از دن تونستیفقط نماز خوندن م االن

 بده. نجات

 

 و من ایدر شنیکه افکارم م کنمیانقدر فکر م یگاه

 ...ستیکه شنا کردن بلد ن یآدم شمیم

. 

 

 نهم..

 "یروا"

 

 که دعوت یبود ساکت نشسته بود. هر مهمان یمدت
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 بیهمه عج ی. رفتارش برارفتیو نم کردیرد م شدیم

 که یکس ی. دلش شکسته بود از رفتار هابود

 بود اراده کنده یبود که کاف ی. او کسخواستشیم

 فراهم باشد اما اکنون شیرا داشته باشد تا برا یزیچ

 .فرق کرده بود زیچ همه

 که داشتنش سخت بود خواستیرا م یزیچ اون

 بدست آوردنش اما نشده بود، یکرده بود برا یهرکار

 .نبود ریپذ امکان

 ....شدیهم حاضر بود بدهد اما نم اردیلیها م اردیلیم

 

 "جانا رستگار"

 .دمید یبیعج خواب

 ی. توخواستیو کمک م زدیم ادیمرد بود فقط فر کی

 چرا هرچقدر تالش دونمی. نمسوختیداشت م آتش

 یتا بهش برسم انگار اون مرد و شعله ها کردمیم

 .شدنیاز من دور تر م آتش
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 اما همون ستین ادمی یادیز زیچهره اون مرد چ از

 اش افهیاز صورتش اصال ق ادیم ادمیکم هم که  مقدار

 بودمش. دهیبرام تاحاال ند ستین آشنا

 

 فکر کردن به خوابم شدم پاشدم صورتمو الیخیب

 . امروز کالس نداشتم اما قرار بودنییو رفتم پا شستم

 .یعکاس یبرا رونیب میبر سایآو به

 برگه خچالی یخونه نبود. رفتم آشپزخونه رو نینسر

 :بود و نوشته بود چسبونده

 یصبحانه بخور یشد داریب دیخر کمی رونیب رمیم'

 'حتما

 دیکشینم لمیم یچیو نگاه کردم، ه خچالیسر  رفتم

 برداشتم و بیس وهیسبد م ی. خم شدم از توبخورم

 اتاق تا لباس آماده کنم بعدشم برم حمام که یتو رفتم

 .و مرتب باشم زیتم یعکاس یبرا

 یرو باز کردم و لباس مورد نظرمو گذاشتم رو کمدم
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 .دمیتخت دراز کش یو خودمم رو تخت

 

 یبرا میکجا بر نمیتا بب سایزنگ بزنم به آو خواستمیم

 !؟یعکاس

 رو خوندم سایآو امیبود. پ سایداشتم، آو امیپ واتساپ

 :بود نوشته

 کی یشد داریهروقت ب ؟یسالم جذاب خانم چطور'

 'بفرست کارت دارم نقطه

 :کردم پیتا براش

 'جان؟ دارمیب ؟یتو خوب یمرس زمیسالم عز'

 :و نوشت دیرو د اممیلحظه بعد پ چند

 ......'ایقربونت منم خوبم، خواستم بگم امروز ب'

 

 'فعال نمتیبیخدارشکر، باشه م'

 'فعال'

 .دمیرفتم حمام و بعدش لباس پوش عیسر
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 رو برداشتم و گذاشتم داخل ازمیو لوازم مورد ن فمیک

 .رونیام و چادرمو سرم کردم رفتم ب کوله

 :کاغذ نوشتم یخارج بشم رو نکهیا قبل

 'دیکار دارم نگران نش رونیب رمیدارم م'

 محمد بهم داده بود رو روزیرو که د نمیماش چییسو

 نمیماش دنیو از خونه خارج شدم. با د برداشتم

 برق زد. چشمام

 

 که یخودم شدم و راه افتادم طرف محل نیماش سوار

 .میقرار گذاشته بود باهم

 ....بگذرون ریخودت بخ ایخدا

. 

 

 یس

 

 کاخ دنیخونه.... خونه که چه عرض کنم با د دنید با
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 .به روم از تعجب چشمام گرد شده بود رو

 .فوق العاده بود نجایا

 :از پشت سرم اومد که گفت سایآو یصدا

 "قشنگه نه؟ یلیخ"

 "خوشگله یلیخ نجایا ؟یسالم خوب"

 هم شهیاوهوم هم ؟یتو چطور یمرس زمیسالم عز"

 تا نجایا مییایگفتم ب نیهم یبرا ادینم ادیز یکس هیخال

 "یاریچادرتو در ب یو بتون یراحت باش تو

 "منم خوبم، واقعا ممنونم ازت"

 "رمیعکس خوشگل ازت بگ یکل خوامیکه م میبر ایب"

 "میبر"

 

 .میو وارد شد میراه افتاد باهم

 .عمارت یو منو برد طبقه باال دیدستمو کش سایآو

 بود که زیهوا انقدر تم نجایا یبود منظره  بایز بیعج

 اطراف تا به االن نبوده نیکس ا چیه کردمیم احساس
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 .شده دایتازه پ نجایا و

 .بمونم رهیخ نجایساعت ها به ا خواستیم دلم

 "؟یرو دوست دار نجایجانا ا"

 ".عاشقش شدم"

 .و نشست لب نرده ها دیخند

 "رم؟یعکس اول رو کجا بگ یخب دوست دار"

 "خوشگله یلیخ نجایمنظره ا"

 نور و نیمنم برم از ماش یخب پس تا تو آماده ش"

 "ارمیرو ب لمیوسا

 

 "باشه"

 .شدم به رو به روم رهیو من خ رفت

 زارمیاسم بزارم اسمشو م نجایا یقرار بود برا اگر

 .دوم بهشت

 به میاومد و شروع کرد سایآو قهیگذشت چند دق بعد

 با ذوق به من گرفتیرو م یعکس. هر عکس گرفتن
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 خوب یلیهنرمند بود خ سایواقعا آو داد،یم نشون

 .گرفتیرو که م ییعکسا شدنیم

 که خودمم با گرفتیکه م ییعکسا شدنیدلبر م انقدر

 .کردمیذوق م سایاز آو شتریب دیشا دنشونید

 "!یخوب یلیجانا تو خ یوا"

 "یلطف دار"

 

 عکس یاز کس یوقت انقدر وقت چیه گمیم یجد"

 ".ذوق نکرده بودم گرفتم

 شدم به منظره. با رهیلب نرده ها و خ ستادمی. ادمیخند

 عکس گرفت، سایآو دمیفهم نینور فلش دورب افتادن

 :سمتش و گفتم برگشتم

 "؟ییهویچرا "

 ..."نیبب ایحس عکسش قشنگ شد ب"

. 
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 کمی..

 دو بار زنگ زد نی. نسرمیگرفت سایعکس با آو یکل

 سای. بهش ماجرا رو گفتم که با آودیرو پرس حالم

 خونه دییایگفت با دوستت ناهار ب نینسر رونیب میاومد

 نیاز نسر یخونه. وقت انیبابا و محمد و رضا نم چون

 

 کننیگفت دارن کاراشونو م دینبودشون رو پرس لیدل

 .و اصفهان زدیبرن  نکهیمثل ا دیخر یبرا خوانیم

 :و گفتم سایکردم به آو رو

 "؟یمامان پز دوست دار یقرمه سبز"

 "آره یوا"

 "میبر ایب"

 "!کجا؟"

 شما رو دعوت نیخونه نسر ستنیداداشام و بابام ن"

 "ناهار خونه ما یایب کرد
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 "کشمیجانا من خجالت م یوا"

 "تو؟ خجالت؟"

 "گهینکن د تیااا اذ"

 مهربونه" یلیخ نیباور کن نسر گه،ید ایب"

 

 !! نه منظورمهیبنده خدا آدم بد گمیبابا من که نم"

 "ست؟یزشت ن نکهیا

 "یایدعوتت کرده نم نکهیزشت ا"

 "آخه شمیمزاحمتون م"

 ببرمت گلخونه ام رو هم خوامیتازه م ایب ،یمراحم"

 "دمیم نشونت

 "؟یگلخونه دار"

 "خودم یکوچولو برا یلیقسمت خ کی"

 "پس منتظر باش که از فردا قراره تلفنتو سوراخ کنم"

 "چرا؟"

 دوستش دارم یلیخانم دارم که خ یگل کیچون منم "
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 "ازت رمیگ یفردا نحوه مراقبت ازش رو م از

 "؟یزاریگل اسم م یتو هم برا"

 

 "اوهوم"

 "میا گهیهمد هیمورد شب نیپس در ا ولیا"

 "جانا؟"

 "جونم؟"

 "بگم؟ یزیچ کی شهیم"

 "بگو؟"

 "چرا؟ یهست یکجوریجانا تو "

 "!!؟یچجور"

 "شهیکه آدم محوت م یهست یانقدر دوست داشتن"

 ی! لطف دارشده،یکرد گفتم چ ستیقلبم ا وانهید یوا"

 "نهیبیقشنگ م چشمات

 شد و انیکه چال قشنگ لپش نما دیته دل خند از

 :گفت



 
 

139 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 ومدمیجانا اگر پسر بودم م یول یدور از شوخ"

 "تیخاستگار

 :بازوش و گفتم یتو زدم

 "شد رید میبر ایب"

 "هم بخرم یزیچ دیکه من با میبر"

 "؟یچ"

 "ایحاال تو ب"

 .میشد نیو باهم سوار ماش دیکش دستمو

 یکه کنارم بودن تفاوت خاص ییبا تمام آدما سایآو

 که دورم بودن ییآدما یبرعکس همه  سای. آوداشت

 ایبودن  کیکه دورم بدون ف ییبود! آدما شیواقع خود

 رو نشون بدن، گهید یکیاز خودشون  کردنیم یسع

 نبود... ینجورینه اون ا سایآو اما

 

. 
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 دوم..

 

 نیخودش و با ماش یرو گذاشت خونه  نشیماش سایآو

 یقرار بود بره مهمون سایطرف خونه. آو میراه افتاد من

 .دنبالش ومدیپدرش م نیهم یبرا

 دنیبه خر ازیرو متقاعد کنم ن سایتالش کردم آو یلیخ

 .اما نتونستم و اون کار خودش رو کرد ستین عیهد

 تیجمالت اهمکه به ت ستین یآدم نینسر دونستمیم

 دیاصرار کردن خر سایبه آو نیهم یو دقت کنه برا بده

 .نکنه

 :گفتم ن،یاومد داخل ماش سایآو

 یتو یداشت خودتو بنداز یلیچه دل دونمیآخه من نم"

 "زحمت؟

 کهیعالقه بود! دوم ان یاز رو ستین یزحمت نکهیاول ا"

 خونه شما اونم دفعه اول زشته امیخوام ب یاگر م من
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 !"امیب یخال دست

 

 "ستیهم زشت ن چیه"

 "گهینده د ریجانا گ"

 "ندارم یباشه من کار"

 "ها خانم خوشگله یلوس شد"

 "من لوس شدم؟"

 "نه پس من لوس شدم"

 "ستمیهم لوس ن چیه رینخ"

 "سوال بپرسم؟ کیجانا  یراست ال،یخیباشه ب"

 "جانم؟ گوی"

 خونه اتون یخانم اومد تو نینسر یکه تو وقت گمیم"

 "؟ینشد تیاذ

 اومده یکیکه  امیکنار ب تونستمیاصال نم لیچرا اوا"

 وقت یگاه یدونیمامانم اما کم کم عادت کرد، م یجا
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 وقت یلیهست که آدما مجبورن عادت کنن مثال ما خ ها

 عادت م،یرو سر زمان انجام بد یکار میکنیعادت م ها

 رو که ییزایچ میکنارمون باشه، عادت کن یکی میکن

 رید دی. آدما شامیتحمل کن میکن یسع میندار دوست

 امکان انیمسئله بتونن کنار ب کیکنن که با  عادت

 ".کنن یبا خودشون لجباز نکهیاما مگر ا رهیپذ

 که آدم نهیشیبه دل م یجور یزنیکه م ییحرف ها"

 "داره ساعت ها باهات حرف بزنه دوست

 :و گفتم دمیخند"

 "یکنیم فیازم تعر یدار یادیز گهید"

 "گمیم یجد"

 "مهربونم یلطف دار"

 و فقط مینگفت یزیکدوممون چ چیبه مقصد ه دنیرس تا

 رو به رومون.... ریبه مس میشد رهیخ

 

. 
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 سوم..

 

 °•یبک به گذشتهاز زبان راو فلش•°

 .لرزاندیخانه را م یستون ها شانیخنده ها یصدا

 .دندیخندیو م دندیدویم

 تا بادکنک قرمز رنگش را پس دیدویدنبال محمد م جانا

 .ردیبگ

 .بردیفرزندانش لذت م یبه آنها بود و از باز رهیخ مادر

 یدختر و پسرش مملو از شاد دنیلحظه از خند لحظه

 .شدیم

 

 فرزندانش دنیبود که آنقدر از د بیعج دیشا

 و یشود، اما نامش مادر است مضحر پاک خوشحال

 .عشق

 :کردیفرزندامش تکرار م یبرا مدام
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 "نیزم دیفتیآروم تر م"

 ییها یبودند و تا تمام انرژ ریبچه ها توقف نا پذ اما

 .شدند یآرام نم کردندینم هیداشتند را تخل که

 یو او را متوقف کرد با صدا دیلباس محمد را کش جانا

 در متوقف تیکه بر اثر موفق یو خوشحال یاز شاد پر

 :جانا بود گفت کردن

 ".باالخره گرفتمت؟ بده بادکنکم رو یدی.....د؟یدید"

 :زد غیدوباره پا به فرار گذاشت. جانا ج محمد

 "گهیااا بده د"

 

 :بلند گفت یبا صدا محمد

 "رشیبگ ایب یخوایاگر م"

 . به محضاطشانیداخل ح دیبالفاصله دو محمد

 تر قدم عیسر دیآ یجانا دنبالش م نکهیاز ا نانیاطم

 .اطیو رفت پشت ح برداشت

 :. رو به جانا گفتستادیباغچه پر از گل ا کنار
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 "نجایا ایب"

 "ه؟یچ"

 "میمامان تاج گل درست کن یبرا ایب"

 "باشه"

 .و آنها را بهم گره زدند دندیدو چند شاخه گل چ هر

 .خواستندیکه م یزیهمان چ شدیکن داشت م کم

 

 شده بود رهیآگاه نبودند که مادر از پنجره به آنها خ آنها

 یکه با حوصله و با آن دست ها کردیانها را نگاه م و

 .کنندیچگونه گل ها را بهم متصل م کوچکشان

 :در دل با خود گفت مادر

 از یاگر روز د،یا گهیچقدر خوبه که شماها کنار همد"

 .....دیهردو کنار هم تا آخر هست دونمیبرم م ایدن نیا

. 
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 چهارم..

 •حال زمان•

 °•ماه بعد نیچند•°

 یبرا مارستانیب میبود، قرار بود بر یلیامروز خ جانمیه

 .آموزش

 

 .مارستانیب میبعد باهم بر سایبرم دنبال آو دیبا اول

 یگوش یخابالودش تو یگرفتم که صدا شمارشو

 :دیچیپ

 "ه؟یچ"

 پاشو بپوش لباساتو صبحانه ات رو ؟یسالم خوب"

 "دنبالت امیدارم م بخون

 :و گفت دیکش یطوالن ی ازهیخم

 "شمیاالن حاضر م ایسالم باشه تو ب"

 قطع کردم و بعد برداشتن روپوشم یخداحافظ بعد
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 صبحانه زیم نی. وارد آشپزخونه شدم. نسرنییپا رفتم

 .بود دهیچ رو

 "ریسالم صبح بخ"

 گفت: یبا مهربون شهیهم مثل

 

 "ریسالم دخترم صبح تو هم بخ"

 :و گفتم دمیاش رو بوس گونه

 "رفتن؟ بابا و محمد و رضا کجا"

 "انیاتاقشونن االن م"

 نینسر هیبعد چند ثان ز،یگفتم و نشستم پشت م یآهان

 .نشست کنار من اومد

 گفتن ریهم اومدن، بعد صبح بخ هیبعد بق قهیدق چند

 .به خوردن صبحانه میکنار هم و شروع کرد مینشست

 کرده بود، اما رییتغ کمیفقط  کمیمدت بابا  نیا یتو

 فقط کردیهنوز با همون اخالق با من رفتار م محمد

 همون محمد، حسم شدیبعد دوباره م شدیخوب م لحظه
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 یمحمد قلبش هنوز مهربونه مثل قبل، آدما گفتیم بهم

 مهربون تا یسنگ بشن آدما هوی توننینم مهربون

 .موننیمهربون م شهیهم

 

 محمد یبه حرف ها و رفتا ها کردیتالش م نکهیا با

 العمل نشون ندم و حواسمو به درسم بدم اما عکس

 کنم تمام رونشیاز ذهنم ب شدینم شد،ینم یگاه بازم

 ....االن یمن کنار محمد بود ول یگذشته و کودک یزندگ

 یفکر نکردم، روپوشم رو برداشتم از پشت صندل گهید

 هم گفتم نیکردم، به نسر یبا همه خداحافظ و

 .امیناهار نم یبرا مارستانمیب

 :اومد نینسر یکه صدا دمیپوشیکفش هامو م اشتمد

 "صبر کن مادر"

 "جانم؟"

 قرآن رد شو ریاز ز ایب مارستانیب یریم یروز اوله دار"

 برو" بعد
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 رو داشته باشه حواسش بهت یکیخوبه آدم  چقدر

 قرآن دنیبوس عدیقرآن رد شدم،  ری. رفتم از زباشه

 .کردم یو خداحافظ دمیرو بوس نینسر سر

 ....سایشدم و راه افتادم سمت خونه آو نیماش سوار

. . . 

 خونسرد و یلیامروز خ سایآو اینگاه کردم.  سایآو به

 .بودم امروز یاسترس یلیمن خ ایبود  آروم

 :اومد رو به همه دانشجو ها گفت استاد

 کی. دیشیم میتقس یبه سه گروه کل نجایبچه ها ا"

 "....گهیدو گروه د انیبا من م گروه

 وسط حرفش و گفت: دیپر یمیرح یآقا

 

 "میبخور ینیریو ش ییچا میبر دییبفرما هیبق"

 هم دستش بودن باهاش شهیتا پسرس که هم سه

 .خنده ریز زدن
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 :گفت یبا حرص آشکار استاد

 د،یکن لیخونه م دیببر فیرو تشر ینیریش ییچا ر،یخ"

 "محترم یآقا ستیتفربح ن یجا نجایا

 آروم تر بشه دوباره ادامه یتا کم دیکش یقیعم نفس

 :داد

 "رنیم یو دکتر مراد یبا دکتر سهراب گهیدو گروه د"

 و دوستانش یمیرح یحت گهیحرف زد که د یجد انقدر

 نیپشت ا میدونستیحرف نزدن. البته همه م هم

 وجود داره. یادیز یطانیش ینقشه ها سکوت

 

 دوباره به چند میو هر سه ت میشد میتقس میسه ت به

 .میشد میتقس دسته

 .میداخل اتاق تا لباس عوض کن میخانم ها رفت همه

 و مانتوم رو هم فمیدر آوردم گذاشتم داخل ک چادرمو

 .دمیو روپوشم رو پوش فمیداخل ک گذاشتم

 هم لباسشو عوض کرد و نشست کنار من و سایآو
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 .شونه ام یرو گذاشت رو سرش

 "؟یخسته ا"

 "پروژه بودم ریوقت درگ ریاوهوم، تا د"

 داریب ادیخواد ز ینم میوقت دار گهیتا دو هفته د"

 یبعد دانشگاه دو تا سه ساعت وقت بذار ،یبمون

 "میهفته تمومش کن نیا انیتا پا میتونیم

 برام مهمه" یلیچون خ دوارمیآره ام"

 

 مارستانیب یتو دیمنم مهمه، در کنار پروژه با یبرا"

 ".....خود پروژه هم استفاده یو برا میسینکته بنو هم

 ....و میهمه بلند شد یانسالیخانم م یصدا با

. 

 

.... 

 

 .دکتر منتظر ما هستش رونیب میخانم گفت بر اون
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 .رونیب میو رفت میبلند شد یهمگ

 ورود ما به یبعد سالم و خوش آمد گوشش برا دکتر

 :خودش یشروع کرد به معرف مارستانیب

 ن و امروز شما قراره باهست یخب بچه ها من سهراب"

 "دیبخش همراه باش یتو من

 داد. به گروه خودمون یم حیهمچنان داشت توض استاد

 شده از چهارتا دختر و لیکردم. گروه ما تشک نگاه

 تا پسر بود. چهار

 

 با ما یمیبود که رح نیکه آورده بودم ا یبد شانس تنها

 یتمرکز رو الیخیب دیبا یعنی نیگروه بود و ا کی یتو

 یمیرح یآقا نیاز بس ا شدمیاستاد م یها حرف

 .کردیم یو شوخ دیخندیم

 قرمز شده یخواب ینگاه کردم چشماش از ب سایآو به

 .بود

 :زدن به دستش و گفتم آروم



 
 

153 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "بپره کمیقهوه بخور خوابت  وانیل کیبعد برو "

 "رمیبعدش م گهیم یاستاده چ نیا نمیبزار بب"

 باشه""

 

 یراه افتاد همه ما هم پشت سرش قدم بر م استاد

 .میداشت

 که پشت ییمثل جوجه اردک ها میشده بود درست

 .رنیراه م مامانشون

 که کجاست و گفتیو م دادیبخش ها رو نشون م استاد

 .اون بخش هستن یتو یافراد چه

 .به بخش میدیرس باالخره

 :رو به همه گفت دکتر

 خواهشا سر و صدا میش ماریوارد اتاق ب میخوایم"

 "دینکن

 :با عشوه گفت عیسر یاحیر

 "م؟یبپرس یرو از ک مونیاستاد سواالت درس"
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 :خودشم خنده اش گرفته بود گفت استاد

 کردینم یفرق یگفتیم ینجوریا یدختر هم بود یاحیر"

 ییچون تو یباشه ول دینبا اویز یصدا ماریاتاق ب یتو

 "یکنار گوشم بگ یایب یتونیم

 :گفت یاحیر

 "دیدورتون بگردم استا شما انقدر ماه هست"

 "داخل دییایب دیکمتر حرف بزن"

 وارد اتاق دیباریکه خنده ازش م ییبا چهره ها همه

 .میشد ماریب

 

 خانم کیتخت بود و  یخانم بشدت مسن رو کی

 .هم کنارش نشسته بود جوون

 استاد یو به حرف ها میبود ستادهیپشت استاد ا همه

 .میدادیآروم و شمرده شمرده بود گوش م یلیخ که

 .دنیخندیبا دوستاش م زیر زیهم اون پشت ر یاحیر
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 ریتاث یخواب یحرصش گرفته بود مشخص بود ب سایآو

 .اعصابش کرده بود یگذاشته بود و ب خودشو

 رفت سایآو رونیب میاستاد گفت بر نکهیمحض ا به

 .رونیتا پسر ها برن ب ستادیتر ا عقب

 محکم..... میاز اتاق خارج شد نکهیبعد ا سایآو

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 《��♥✨��..قلبم نگاهتو کنهیم تَنَفس》

 

 

 ششم..

 رهی. با بهت بهش خیمیرح یاقا یپا یتو دیکوب محکم

 پسره و یرفت جلو لکسیر یلیبودم اما اون خ شده

 :گفت

 نه دلقک میدرس گوش کن میاومد ،یزنیحرف م یلیخ"

 "مینیتو رو بب یها یباز
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 انتظار. رو به پسره یصندل یگفت و نشست رو نویا

 :سایکردم و رفتم کنار آو یعذرخواه

 "ایتو؟، برو آب بزن به صورتت ب یشدیچ"

 پسره هم رو اعصابمه همش" نیاعصابم خورده ا"

 

 بدم بهش. استاد که اومد یدلدار ایبخندم  دونستمینم

 .پشت سرش میآروم رفت یلیاز اتاق همه خ رونیب

 تموم شد استاد اجازه مارستانیب یکه تو گشتمون

 .داد استراحت

 .نیسمت ماش میو رفت دمیرو کش سایآو دست

 "استراحت کن کمی ایب"

 .و چشماشو بست نیماش ینشست تو یحرف بدون

 آوردم موینفس هاش منظم شد. گوش قهیچند دق بعد

 نداشتم پرتش کردم ممیحوصله گوش یحت رون،یب

 یو سرمو گذاشتم رو نیماش لومتریصفحه ک یجلو

 ساعت رو بدون فکر کی نیکردم ا یو سع فرمون
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 شهیمگه م شه؟،یبگذرونم. اما مگه م زیچ چیبه ه کردن

 تنها باشم و فکر نکنم؟. من

 

 یکه زندگ ییحسرت آدم ها خورم،یحسرت م یگاه

 یخانواده خوب، زندگ کینسبت به من دارن.  یبهتر

 ..آرامششون خوب،

 ست،یتوش محبت ن ؟یمن چ یزندگ ؟یمن چ اما

 .ستیآرامش ن ست،ین عشق

 ..ییو تنها ییتنها فقط

 روز کیاگر  شهیم یچجور کنمیروز ها فکر م یبعض

 یزندگ گهیفرد د کی یجا تونستمیروز من م کی فقط

 ...روز از جلد جانا رستگار خارج شم کی. کنم

 انداختم که همچنان غرق در خواب سایبه آو ینگاه

 .بود

 . بهگذشتیساعت نگاه کردم، چقدر زود زمان م به

 گذشت. قهیچهل و پنج دق یزود نیهم
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 شدی. کاش مکنمیاست دارم فکر م قهیو پنج دق چهل

 .ادیتوش ن ییصدا چیمغزمو خاموش کنم تا ه یگاه

 خورد و چشماشو باز یرو صدا زدم. تکون سایآو آروم

 .کردم

 "داخل میبر دیکم کم با گهیپاشو د"

 . رو به منیصندل یباز شد و نشست رو چشماش

 :گفت

 "زشت بود رفتن زدم پسره رو نه؟ یلیخ"

 "کن یبه نظرم برو معذرت خواه"

 بودم متوجه حرکتم نشدم االن که یعصبان یلیآره، خ"

 "بد بود کارم یلیخ نمیبیم کنمیم فکر

 "میپاشو بر"

 

 رو قفل کردم و وارد نیدر ماش .رونیب میهم رفت با

 :گفت سای. آومیشد مارستانیب
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 "م؟یکن دایرو کجا پ یمیرح نیحاال ا"

 ها یصندل یاطراف چرخوندم نشسته بودن رو نگاهمو

 :زدنیداشتن حرف م و

 "نشستن اونجا میبر ایب"

 سمتشون. همشون میو رفت میهم قدم شد سایآو با

 :گفت یاحیرو به ر سایسمت ما. آو دیچرخ نگاهشون

 اصال حالم کنمیم یمن واقعا عذرخواه یاحیر یاقا"

 گمیهم کار اشتباه بود، بازم م دونمینبود و م خوب

 "دیببخش متاسفم

 گفت: سایبلند شد و به آو یصندل یاز رو یاحیر

 

 کردمیفکر نم کنمیم یمنم عذرخواه کنم،یخواهش م"

 "کنم ناراحتتون

 سمت اتاق میهممون رفت یتعارف و عذرخواه یکل بعد

 ....مارستانیادامه کار در ب میتا بر استاد

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 ��⚡��♥!حِس خوب قلبمه نیتر قیتو عم عشـقِ 

 

 

 هفتم..

 تخت. چشمامو یشدم و نشستم رو داریب یسخت به

 کم میاز خوابالودگ یهم فشار دادم تا قدر یرو محکم

 .کنم

 یتخت بلند شدم و پنجره رو باز کردم. حجم یرو از

 اهیس یسرد وارد اتاق شد، هوا پر بود از ابر ها یهوا از

 .نیی. پنجره رو بستم و رفتم پاومدیم یدیبارون شد و

 بهم گفت که نینسر شبیکس خونه نبود. د چیه

 یآشپرخونه و برا یدوستش. رفتم تو شیپ رهیم امروز

 لقمه نون درست کردم. کیبا  ییچا وانیل کی خودم

 

 وانمویاز آشپزخونه خارج شدم، ل ییآماده کردن چا بعد

 .مبل یو خودمو پرت کردم رو زیم یرو گذاشتم
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 بارون راه ریز رونیب میبر ومدیبود باهام م یکی کاش

 .میو فقط راه بر مینزن یکدوم حرف چیه م،یبر

 .هست سایآو دونستمیبلند شد. م میزنگ گوش یصدا

 .ریبگ لیفلش رو تحو ایزنگ زده بود بگه ب احتماال

 .کردم وصل

 "؟یسالم خوب"

 "؟یتو چطور یسالم جانا جونم مرس"

 "منم خوبم، جانم؟ یمرس"

 "خونه من؟ یایم"

 "تو و مهمون دعوت کردن؟ شده؟،یچ"

 داداشات خونه ان؟" ام،یمن م ایباشه ن شیا"

 

 "ستنینه خونه ن"

 "ایبابا پس تو ب یا"

 "...یعنی"

 :وسط حرفم و گفت دیپر
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 امیحوصله ندارم ب ایب یحساس دمیباشه بابا فهم"

 "از خونه رونیب

 "باشه پس فعال"

 "فعال خدانگهدارت"

 مبل. بلند شدم و یرو قطع کردم انداختم رو یگوش

 . چادرمو برداشتم ودمیسمت کمدم و لباس پوش رفتم

 براشون نوشتم دارم ستین یکس یوقت شهیرسم هم به

 .امیزود م ونریب رمیم

 

 .بشم سیشدم تا کمتر خ نیو رفتم سوار ماش دمییدو

 پدال گاز فشار دادم و راه افتادم. بر خالف یرو پامو

 .بود کیتراف ابونیخ انتظارم

. 

 .شدم ادهیکوچه پارک کردم و پ یتو

 بارون چند برابر شده بود. سرمو گرفتم به سمت شدت

 .بارون شد سیصورتم خ آسمون،
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 سمت در و زنگ درب رو فشردم. بعد چند لحظه رفتم

 .باز شد در

 .در یبود جلو ستادهیبا صورت خندون ا سایآو

 "بانو دیخوش اومد یلیخ یلیخ"

 "یمرس ؟یسالم چطور"

 

 یکه حساب نیبش ایب ؟یمن خوبم تو چطور یمرس"

 "یشد سیخ

 "رونیسرده ب یلیخ ،یمرس"

 پنجره رو باز کردم خوته شد قطب قهیآره دو دق"

 "شمال

 مبل خودمم نشستم یدر آوردم و گذاشتم رو چادرمو

 "مبل یرو

 اومد و نشست ییچا ینیبا س سایبعد آو قهیدق چند

 .کنارم

 "یبخور گرم ش"
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 برداشت و فلشش رو وصل زیم یتاپش رو از رو لپ

 من: یپا یو گذاشت رو کرد

 

 رییبه تغ ازین ییاگر جا نیکه آماده شده بب لیاز فا نمیا"

 "میبد رشییتغ داشت

 کردم به رد کردن صفحه ها و خوندن دونه دونه شروع

 .اونها هرکدوم

 .میخواستیکه م یزیهمون چ قایشده بود دق زیچ همه

 "هیعال"

 :و بلند گفت دیبا ذوق دستاشو بهم کوب سایآو

 "همه روز از وجودم رفت نیا یخستگ"

 شادش منم خنده ام گرفت. چه خوب افهیق دنید با

 وجود داشت که سایمثل آو یکیهمه  یزندگ یتو بود

 دنیهم با د یو خستگ یاوج افسردگ یتو یحت

 ..ریتو هم ناخداگاه خنده ات بگ لبخندش
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°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 �🅊🜚�نباشد چکسیو باشم و ه یباش

 

 هشتم..

 

 حاتیارائه توض یبرا یزیحرف زدن و برنامه ر بعد

 .تشکر کردم و از خونه اش خارج شدم سایاز آو فردا

 شدم و راه نیبود. سوار ماش ومدهیهنوز بند ن بارون

 .طرف خونه افتادم

 زودتر برسم خواستیگرفته بودم، دلم م یدرد بد سر

 .و بخوابم خونه

 ومدیکه بارون م ییشلوغ روزا شهیتهران هم یتو اما

 .شدیاز حد شلوغ م شیها ب ابونیخ

 .تموم شه کیتراف نیکردم خودمو آروم کنم تا ا یسع

. . 
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 فمویشدم. ک ادهیپ نیدر خونه و از ماش یجلو دمیرس

 .ها نبود دیو رو کردم اما کل ریز

 هام رو جا گذاشتم؟ دیچرا کل شه؟یم مگه

 .کس در رو باز نکرد جیخونه رو فشردم. ه زنگ

 .بدون خونه دهینرس هنوز

 .و گشتم نیماش یو برگشتم تو دمیکش یکالفه ا هوف

 رو قفل کردم و رفتم نشستم نیکه نبود.! در ماش نبود

 .باغچه کنار

 که رضا یساعت تا زمان مینگاه کردم هنوز ن ساعتو

 .مونده بود ومدیم

 کمتر شده بود. یلیخ بارون

 

 باغچه کنار یکه تو ییو کوچولو دیجسم سف دنید با

 هیچ نمی. آروم رفتم جلو تا ببخوردیداشت تکون م خونه

 .خورهیداره تکون م که

 شده بود و یکه بدنش زخم یبچه گربه ا دنید با
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 .باغچه چشمام از تعجب گرد شد یبود تو افتاده

 .دادم ینجاتش م دیباشه اما با فیکث دیشا دونستمیم

 برداشتمش و گذاشتمش کف دستم. چشماش آروم

 کرد. از یم دیاز خودش تول یکم یبود اما صدا بسته

 دیکه از خودش تول یکن یو صدا دنشیکش نفس

 .زنده است دمیفهم کردیم

 .شده!؟ یچرا بدنش انقدر زخم دونستمینم

 . بود دیسرش. درست مثل برف سف یرو دمیکش دست

 هامو دیبرم داخل کل یفور دیکه با یروز قایدق لعنت،

 جا بذارم خونه. دیبا

 

 "؟ینشست نجایتو چرا ا"

 :محمد بود. برگشتم سمتش و بلند شدم یصدا

 "باهم بعدا میزنیمحمد تروخدا در رو باز کن حرف م"

 دستم چشماش گرد شد و یگربه تو دنیبا د محمد

 :گفت
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 "از کجا؟ نیا"

 :. رو بهش گفتمکردیکم بغضم داشت سر باز م کم

 داخل میبر ایشده تروخدا ب یمحمد بدن گربه زخم"

 "ستیهم خونه ن یرو جا گذاشتم کس دامیکل خونه،

 ریدر خونه رو باز کرد. مس عیبغض من سر دنید با

 به دنیرس یبه آشپزخونه برا دنیرو تا رس اطیح درب

 . محمد پشت سرمدمییفقط دو هیاول یکمک ها جعبه

 داخل آشپزخونه و گفت: اومد

 

 "؟یدامپزشک مشیببر یخوایم"

 "کنم زخمش رو یفعال بزار ضدعفون دونمینم"

 "کمکت کنم امیبزار ب"

 مبل اومد و اومد کنار یرو در آورد و گذاشت رو کتش

 .. گربه رو آروم نوازش کردستادیا

 کردم و بستم. باند رو برداشتم و زیدستشو تم زخم

 .رو هم بستم بدنش
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 :گفت زدیکه خنده توش موج م یبا لحن محمد

 دام یرفتیدانشگاه، م یتا بر یتو که همه رو کشت"

 "هم باحال تر بود یلیخ یخوندیم یپزشک

 خنده اش اوج یبازوش که صدا یتو دمیمشت کوب با

 و دوباره گفت: گرفت

 

 هیگر یدار ینجوریگربه ا کیبچه جان تو بخاطر "

 احتماال ره،یدستت بم ریحاال فکر کن انسان ز یکنیم

 "بهت بدن دیپارچ آب قند با کی

 صورتم یسیصورتم، تازه متوجه خ یرو دمیکش دست

 :شدم

 نشیدر رو باز کنه، بب ادیب یکیتا  دمیکش یچ یدونینم"

 "دهیخواب یچجور

 یبود صدا یزد، چند وقت یقیگربه لبخند عم دنید با

 دهیو ند دهیمحمد و لبخند محمد رو نشن یها خنده

 .بودم
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 برم لباسام رو عوض کنم. دستامو یحت خواستینم دلم

 که ییشدم به گربه کوچولو رهیصورتم و خ ریز گذاشتم

 که محمد براش یکیبالشت کوچ یبود رو دهیخواب

 بود. آورده

 

 "یحساب یشد سیپاشو برو لباساتو عوض کن خ"

 "االن رمیم"

 "؟یدوستش دار"

 "دهیبانمک خواب یلیاوهوم، خ"

 داره ستادهیا دمیرو برگردوندم طرف محمد که د سرم

 .به گربه کوچولو هم به من هم کنه،یم نگاه

 :کردم که محمد گفت یبلند عطسه

 پاشو برو لباس عوض کن تا بدتر ،یسرماخورد ایب"

 "ینشد

 "امیمراقبش باش تا ب"

 .یصندل یهاشو داد باال و نشست رو ابرو
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 .نییسمت اتاق و لباسامو عوض کردم و رفتم پا رفتم

 

 داشت با انگشتش گربه کوچولو رو نوازش محمد

 .کردیم

 ....کاش یمحمد. ا یبود ینجوریهم شهیهم کاش

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ��ـــزمیهمه چ یتـــو شد ناگهان

 

 

 نهم..

 گربه ازم خواست تا فردا دنیکه اومد خونه با د نینسر

 .یببرمش دامپزشک حتما

 تا رهیبگ کیجعبه کوچ کیرضا خواستم براش بره  از

 گربه کوچولو رو شب نیبزارم که بشه ا یزیچ داخلش

 هفته کیداخلش تا راحت بخوابه. مشخص بود  بزارم

 داریاومده هنوز بدنش لرز داشت اما ب ایتازه به دن است
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 کرد. نگرانش یم دیاز خودش تول یزیر ی. صدابود

 یکرد. گذاشته بودمش رو یچون چشماشو باز نم بودم

 یلی. خکردمیسرشو با انگشتم نوازش م یو رو پام

 

 کف دست بود. رضا اومد کیاندازه  دیبود شا وکوچول

 :بلند گفت یخونه و با صدا تو

 "گلتون اومد خونه"

 :خنده گفتم با

 جون داره نیآروم تر حرف بزن گلدون، نسر سیه"

 "؟یجعبه گرفت خونه،یم نماز

 "جعبه نمیا ایباشه بابا، ب"

 :نیزم یدستش گرفتم. و گذاشتم رو از

 یزیداروخونه چ یبر شهیم یخسته ا دونمیرضا م"

 "؟یریبگ

 "رمیبابا؟ بگو برم بگ هیخسته چ"

 "؟یبخر لیپنبه و چند تا گاز استر یریم"
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 محمد اومد: یبگه که صدا یزیاومد چ رضا

 

 "؟یخوایم یچ یاتاقم، برا یمن پنبه دارم تو"

 تا کف جعبه رو پر کنم تا خوامیم لیپنبه و گاز استر"

 "نشه تیاذ بدنش

 :فکر کرد و گفت کمیدر هم  یاخم ها با

 "امیاالن م"

 :باال داخل اتاقش. رضا رو به من گفت رفت

 قهیدق کیخوبه  قهیدق کیداره؟  یچرا دوگانگ نیا"

 "بد؟

 :هامو دادم باال و گفتم شونه

 "به منم بگو یدیفهم دونم،ینم"

 و نشست کنار من، جعبه رو برداشت نییاومد پا محمد

 دستمال یپنبه ها یپنبه گذاشت کف جعبه و رو و

 .شینیب ایدهنش  یتا نره تو گذاشت

 



 
 

174 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :گفت رضا

 بده داداش، خدا شاهده حال رتیخدا خ شیآخ"

 "برم داروخونه گهید نداشتم

 دستاش رو هم باز نیزم یرو دیگفت و دراز کش نویا

 :گذاشت کنارش. ابرومو باال دادم و گفتم کرد

 ".یتنبل یلیخ"

 "ستیالزم به گفتن ن دونمیم"

 به نشانه تاسف تکون دادم. گربه کوچولو یخنده سر با

 :جعبه. رو به محمد گفتم یگذاشتم تو رو

 "بابت کمکت یمرس"

 ما یبه سه نفر ستادهیا نینسر دمیباال بردم د سرمو

 نگاه من گفت: دنیکنه. با د یم نگاه

 

 د،یکنار هم نبود ینجوریا تونیوقت بود سه نفر یلیخ"

 "کرد یسه نفره اتون رو داشتم فراموش م قاب

 وقت بود کنار هم یلیخ گفتیگفت و رفت. راست م نویا



 
 

175 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 م،یرو کنار هم انجام نداده بود یو کار میبود ننشسته

 ادمی مینشسته بود ینجوریکه ا یدفعه ا نیآخر یحت

 .ادینم

 شد نگهش دارم، یگربه کوچولو نگاه کردم کاش م به

 از یرفتار بد دیبود که شا نیبگم، ترسم از ا دمیترسیم

 .منعکس کنن خودشون

 .از وسط خونه بلند شد و رفت تا لباس عوض کنه رضا

 :هم گفت محمد

 از یکیصبح،  میتا یدامپزشک میریفردا با هم م"

 "دامپزشکه دوستام

 ممنونم ازت""

 

 "؟یکالس ندار"

 "ظهر ساعت دو دارم تا شش دانشگاهم"

 "باشه"

 شدم به گربه رهیشد و رفت، منم دوباره خ بلند



 
 

176 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ...کوچولو

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵𝘪𝘦𝘴 

 

 نیدر سخت تر یمانند حت یم یواقع یعشقها

 �🕊🜼�♥✨زمانها

 

 چهلم

 نهی. دکتر شروع کرد به معایدامپزشک میمحمد رفت با

 .من یگربه کوچولو کردن

 رو به محمد گفت: دکتر

 

 ایقشنگه، تازه هم به دن یلیخ ن؟یکرد داشیکجا پاز "

 "اومده

 :گفت محمد

 "قشنگ بود یلیکرده، آره خ داشیجانا پ"
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 نکهیکه بعد ا یبه شرط شهیتر هم م دیالبته سف"

 "دشیحموم آب گرم ببر کیبهتر شد  زخماش

 :استرس گفتم با

 "کردم چشماشو باز نکرده داشیکه پ روزیاز د"

 فهیتازه متولد شده هنوز بدنش ضع ستین یخاص زیچ"

 تا دیبد دیکه با نیتامیو چند تا و دیبد ریش بهش

 "بهتر شه حالش

 راحت شد. چقدر خوشحال شدم که مشکل المیخ

 نداره. دکتر بدنش رو پانسمان کرد. با محمد یخاص

 

 رو شیآقفتاب نکی. محمد عمیاز مطب خارج شد هردو

 :چشماش و گفت یرو زد

 "خونه؟ یریم"

 دارو رمیآره هنوز سه ساعت وقت دارم تا کالسم، م"

 ".بعدشم بزارمش خونه رمیبک هاشو

 ینکرد دایشرکت، دارو هاش رو پ رمیباشه منم م"
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 ینسخه بفرست خودم م یبرام از رو ریبگ عکس

 ".رمیگ

 "یمرس"

 :تکون داد و گفت یسر

 "خداحافظ"

 خدانگهدار""

 

 و خودم راه یصندل یکوچولو رو گذاشتم رو گربه

 .رمیگربه رو بگ یکه دارو ها ییطرف جا افتادم

 رو با یچرا ول دونمیجلوتر رفتم و نگه داشتم. نم یکم

 :کوچولو گفتم گربه

 "رمیکوچولو تو بخواب تا من برم دارو هاتو بگ"

 .شدم و رفتم دارو هاشو گرفتم ادهیپ نیماش از

 بود داشت و تونستم بدون ازین یهرچ خدارشکر

 .کنم دایپ دردسر

 .نمیاز پشت زد به ماش نیماش هویافتادم که برم  راه
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 یپشت نیکه راننده ماش ییشدم، همون لحظه آقا ادهیپ

 :شد و گفت ادهیپ بود

 "مورد کم بود نیهم یوا"

 آقا معلوم هست حواستون کجاست؟""

 

 :گفت عیداشت خودشو کنترل کنه سر یسع طرف

 "....عجله دارم یلیخ یلیمن خ نیخانم بب"

 و ادامه رونیب دیکش یزیو چ بشیکرد داخل ج دست

 :داد

 ام نامهیگواه نمیا نمیماش مهیکارت ب نیبرم ا دیمن با"

 کارت سوم هم آدرس محل کار منه به اضافه اون

 خسارت هرچقدر بود دیریتلفنم، تماس بگ شماره

 "کنمیم پرداخت

 رو ازش گرفتم و سرمو به نشونه مثبت تکون کارت

 .کرد و رفت یآقاهه عذرخواه. دادم

 تیاون وضع دنیرو نگاه کردم. با د نیپشت ماش رفتم
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .ادیبود اشکم در ب کینزد

 هم رفته بود نیشکسته بود و سپر ماش نیماش چراغ

 لب گفتم: ری. زداخل

 

 همه حواسم بود خراب نیداغون شد، ا نمیماش یوا"

 "آقا کال خراب کرد نیا نشه

 . داشبورد یرو گذاشتم تو کارت

 .سپردم نیخونه و گربه رو به نسر رفتم

 و سپر نیچراغ خورد شده ماش تیبا وضع تونستمینم

 برم دانشگاه. زنگ زدم نیشده اش با ماش داغون

 .دنبالم ادیتا ب یتاکس

 .که افتاد از دست دادم یرو با اتفاق میانرژ تمام

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

𝘙𝘦𝘢𝘭 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘪𝘯 . 

𝘥𝘪𝘧𝘧𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵𝘪𝘦𝘴 
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 نیدر سخت تر یمانند حت یم یواقع یعشقها

 ♾�🕊🜼�♥✨زمانها

 

 کمی..

 

 اون یآخه اونجا تو زدمیلب با خودم نق م ریز مدام

 .!سبقت گرفتن بود؟ یجا کیتراف

 برم یساعت شش من چجور شهیبعد دانشگاه م االن

 .برگردم خونه اتوبوسبا  دیبا خونه؟

 هم امروز کالس سایآو ،یپشت بد شانس یشانس بد

 .تنها بودم میتا نیو من ا نداشت

 ندارم یشد که اصال حس خوب ییاز اون روز ها امروز

 ...بهش

. . 

 

. 
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .شکمم چشمامو باز کردم یرو یزیحس چ با

 بزنم اما خودمو کنترل غیبود ج کینزد یخوشحال از

 .کردم

 .شکمم بود و چشماش باز بود یکوچولو رو گربه

 .قشنگش از تعحب دهنم باز موند یچشما دنید با

 از چشماش زرد بود یکیهمرنگ نبودن.  چشماش

 یلیچشماش خ یزیرنگ آم ی. خدا انگار رویآب یکی

 .وقت گذاشته بود ادیز

 تخت و بغلش ینشستم رو نییپا فتهیکه ن یجور آروم

 :. آروم لب زدمکردم

 چند روز باالخره چشماتو باز نیا یتمام لبخندا لیدل"

 "؟یکرد

 

 دنی. رضا با دنییبغلم نگهش داشتم و بردمش پا یتو

 :گفت من

 یم شتریب کمی یسالم، تو که امروز کالس نداشت"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "یدیخواب

 بخوابم خواستمیواال من م ر،یصبح بخ یسالم به همگ"

 خبر بده من خواستیکرد، م داریاقا گربه منو ب نیا

 "قشنگمو باز کردم یچشما

 .جواب سالم منو دادن و کنجکاو نگاه کردن همه

 دهنش از یتو ذاشتیکه لقمه م یهمون جور رضا

 .من یبلند شد و اومد جلو زیم پشت

 یتو دیگربه کوچولو از تعجب لقمه پر یچشما دنید با

 .گلوش

 پشتش که رضا با ناله گفت: دیمحکم کوب محمد

 

 "کشت؟ ای یبه قصد کمک زد"

 :زد پشتش و گفت گهید یکی محمد

 "یکمک کردن هم ندار اقتیل"

 و به اون هم نشون نیتوجه به اونا رفتم سمت نسر یب

 :لب گفت ریکه ز دادم
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "!.یعظمتت رو شکر، چه کرد ایخدا"

 فکر نکنه از در اجبار دارم یکه کس یآروم جور یلیخ

 :گفتم گمیم

 "م؟ینگهش دار شهیم"

 :باال انداخت و گفت ییابرو بابا

 حایندارم اما ترج یبانو قبول کنه من مشکل نینسر"

 بالکن بزارش" یتو ایاز خونه  رونیب

 

 .بانو نینسر گفتیم نیعادت کرده بود به نسر بابا

 :سر تکون داد و گفت نینسر

 یمن مخالفت یو دوست داشته باش یتو خوشحال باش"

 "ندارم

 یبزنم. وا غیج یبود از خوشحال کیبگم نزد تونستمیم

 دهیرس میبه خواست قلب یزود نیبه ا شهیباورم نم خدا

 .باشم

 :گفت رضا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "؟یزاریم یاسمشو چ"

 "پنبه"

 .یخان به خونه و خانواده ما خوش اومد پنبه

 بابا و بچه ها رفتن منم برگشتم اتاقم. نکهیا بعد

 

 و آدرس محل کار اون مهیباز کردم و کارت ب فمویک

 دمیکش فمیکه با من تصادف کرده بود رو از ک ییآقا

 .رونیب

 .تعجب کردم مهیکار ب یاسم رو دنید با

 ......کیفقط  نی...نه انه

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 یزدم و رفتم سمت محل کار آقا رونیخونه ب از

 .یمیرح

 

 ثابت کنم اونا خواستمیچرا همش به خودم م دونمینم

 .تشابه ساده هست کیبا هم ندارن و فقط  ینسبت چیه
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :خودم تشر زدم به

 مثال نسبت باهم شهیم یمگه چ ؟یدار کاریتو چ"

 "باشن؟ داشته

 که دارم با خودم دعوا دهیرس ییکارم به جا یعنی

 .من یخدا یوا کنم،یم

 :بود نیزنگ خورد. نسر تلفنم

 "جونم نیسالم نسر"

 "؟ییسالم دخترم کجا"

 گه،یم یطرف چ نمیتصادف بب نیا یبرا رمیدارم م"

 "منه شیهم پ شیاش و کارت مل مهیکارت ب تازه

 "ومدنیمحمد هم باهات م ایرضا  یگفتیکاش م"

 

 "بهشون زنمیاگر نشد زنگ م تونم،ینداره تنها م یکار"

 "مادر یهرجور راحت"

 "شده؟ حالتون خوبه؟ یزیچ"

 زنگ زدم زمی. من حالم خوبه عزیآخ خوب شد گفت"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 سر راه اگر برات نجایا ادیفردا دختر عموت داره م بگم

 شتریتو رو ب قهیمن سل ر،یبگ ینیریش ستین یزحمت

 "دارم تا رضا و محمد قبول

 گهید زیچ رم،یگیچقدر دلتنگشم.چشم م ایخدا یوا"

 "؟یزیچ یا وهیم م؟یخواینم یا

 از خبر اومدنش به تهران، یشیخوشحال م دونستمیم"

 هم فعال گهید زیچ ره،یرو قراره بابات بگ وهیمادر م نه

 "میندار ازین

 امیبهم دارم م دیاومد دوباره زنگ بزن ادتونیاگر "

 "رمیبگ

 

 "باشه مادر، مراقب خودت باش"

 "دیچشم شماهم مراقب خودتون باش"

 "خدانگهدارت"

 "خداحافظ"

 خبر ممکن بود نیخدا بهتر یرو قطع کردم. وا یگوش
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .نیسل اومدن

 من بود که سه سال از من بزرگتره و یدختر عمو نیسل

 زدیبه  یزندگ یبرا شی. پنج سال پخونهیم یحسابدار

 نیبهتر شهیکامال مخالف من بود اما هم نی. سلرفتن

 گهیهردو همد میبود مهی. مثل دوتا نمیهم بود یقایرف

 .میکردیکامل م رو

 دختر که از لحاظ حجاب کامال آزاده و کی نیسل

 دارم ی. برعکس من که سعهیدختر حاضر جواب بشدت

 حرف نکهیاز همون اول دنبال ا نیمنطق جلو برم سل با

 

 حرف اونو گرانیکنه تا د لیتحم گرانیبه د خودشو

 .کنن قبول

 هم نیمحمد با من بد شد سل یاز وقت میتر که بود بچه

 کل کل و دعوا به یتنفر کل نیمحمد متنفر شد و ا از

 .داشت همراه

 اونا هم یدلم برا انیبودم عمو و زن عمو هم ب دواریام
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .شده بود تنگ

 . پسره خودشنیماش شگاهیدر نما یجلو دمیرس

 شدم و درب ادهیپ نیداشت. از ماش نیماش شگاهینما

 .قفل کردم رو

 .شدم شگاهیمرتب کردم و وارد نما چادرمو

 یکه مشخص بود آبدارچ یمحض ورودم پسر به

 :اومد سمتم و گفت هست

 "د؟ییبفرما دیخوش اومد یلیسالم خانم خ"

 

 "کار داشتم یمیرح یسالم جناب ممنون، با آقا"

 "با کدوم؟"

 "شمیمتوجه منظورتون نم"

 "؟یعل ریآقا ام ای دیبا آقا سپهر کار دار گمیم د،یببخش"

 خارج کردم و گرفتم بمیرو از داخل ج یمل کارت

 :سمتش

 "شونیبا ا"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 باال نشستن دیپله ها رو بر نیآها باال هستن هم"

 رو بزارم ینیس نیاگر براتون سخته من برم هم اونجا،

 "کنم تونییراهنما امیب

 "رمیممنون خودم م یلینه خ"

 ریمنم راه افتادم سمت طبقه باال. سه تا صلوات ز رفت

 فرستادم . لب

 

 . اونزدنیباال. دو نفر نشسته بودن و حرف م دمیرس

 دنیبود با د زیکه با من تصادف کرده بود پشت م ییآقا

 .هم بلند شد شییبلند شد. مرد رو به رو من

 هم دنیبود. هردو با د یمیسپهر رح شییرو به رو مرد

 .میکرد تعجب

 :گفت عیسر

 "د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا"

 :به هردو گفتم رو

 ".سالم"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .جواب منو دادن هردو

 :گفتم یمیکردم و در جواب به سپهر رح یمکث

 یو کارت مل مهیتصادف کردم کارت ب شونیمن با ا"

 بدم" لیدست من بود اومدم تحو شونیا

 

 :گفت یعل ریام

 "من عجله داشتم. خسارت چقدر شد؟ دیواقعا ببخش"

 ستیبه پرداخت خسارت ن یازین فته،یم گهیاتفاقه د"

 سپر ضربه خورده فکر کمیچراغ شکسته و  کی فقط

 "داشته باشه یادیز نهیهز کنمینم

 "همراهتونه؟ نینه نه، ماش"

 "نییبله هستش پا"

 :گفت سپهر

 عمر سر و کله کیخسارت کنم بعد  نییخودم تا میبر"

 بگم چقدر خسارت تونمیمختلف م ینایبا ماش زدن

 "دهید
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :زد پشت گردن سپهر و گفت یکی یعل ریام

 "گهید ییبه داداش خان ما"

 

 .... و نییپا میراه افتاد همه

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ��❤! که خدا ماند در عجبدوستتدارمیبهحد

. 

 

 

 دوم..

 :رو کرد به من و گفت یعل ریخسارت ام نییتا بعد

 شماره تلفن منو که د،یشماره کارتتون رو برام بفرست"

 "د؟یدار

 کارتتون نوشته شده" یبله رو"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "من یپس برا دیکن امکیپ"

 "به پرداخت ستین یادیز اجیواقعا احت گمیبله، بازم م"

 که، پس من منتظر شماره کارتتون شهینم ینجوریا"

 "هستم

 :گفت یعل ریرو به ام هوی سپهر

 "یمن هنوز باورم نشده تو تصادف کرد"

 :زد و گفت یشخندین یعل ریام

 یتوعه که زنگ زد ریاتفاقه، بعدشم همش تقص"

 "یو هولم کرد یگفت یاونحور

 "...دوست د"

 :پاش و رو به من گفت یمحکم زد تو یعل ریام

 "بازم متاسفم"

 خدانگهدار" رمیبا اجازتون من م ه،یچه حرف"

 

 :گفت یعل ریزودتر از ام سپهر

 به اون دوست دنتون،یخوشحال شدم از د یلیخ"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 آقا نیا دیببخش د،یمهربونتون سالم برسون اریبس

 شده، خدانگهدارتون یدست و پا چلفت کمیمن  داداش

 "انشاهللا باشه

 .دمیو خند نییانداختم پا سرمو

 :گفت یعل ریام

 "...سپهر ساکت، خداحافظ خانم"

 "رستگار هستم"

 شدم و راه افتادم سمت نیسوار ماش یخداحافظ بعد

 .یفروش ینیریش

 .ها پر خامه است ینیریعاشق ش نیسل دونستمیم

 :نیزدم به نسر زنگ

 

 "جانم؟"

 "سوال؟ کیکه  گمیم ؟یجونم خوب نیسالم نسر"

 "جانم بگو؟ ؟یتو خوب یسالم دخترم مرس"

 و لویک کی یکه نون خامه ا گمیممنونم منم خوبم، م"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 رمیبگ لویک کیهم  گهید یخامه ا یرنیمدل ش کی

 "بسه؟

 خشک ینیریهم ش ییلویک میجعبه ن یآره مادر س"

 "ریبگ

 "چشم"

 "سوپر مارکت؟ یبر یدستت درد نکنه، حوصله دار"

 "دیکن امکیرو برام پ دیخر ستیآره ل"

 "باشه مادر پس خداحافظ"

 خدانگهدار""

 

 .راه افتادم سمتم مغازه ینیریش دیخر بعد

 دوست داره رو یهرچ گهیشد د نیسل خوشبحال

 .تا بخرم کنهیداره سفارش م نینسر

 مینیبش نیبا سل نکهیا یکه چقدر دلم تنگ شده برا آخ

 یتو میرفت یبود م یهوا هرجور می. بچه بودمیبخند و

 .میکردیم یباز م،یشستیو م اطیح
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 یقشنگ یای. چقدر دنشمیم میدلتنگ بچگ یگاه

 .میداشت

 لباس عروسکام بود که مامان میفکر یدغدغه  تمام

 .دوختیم یرنگ یرنگ یبراشون با پارچه ها مهدخت

 من لباس بدوزه از یبرا گرفتیرفت پارچه م یم یگاه

 عروسک هام یمونده اش هم برا یباق یها کهیت

 جفتتون چقدر نیبب گفتیکرد و م یدرست م لباس

 .دیهم شد هیو شب خوشگل

 

 کردم، یذوق م یاز خوشحال میعالم بچگ یتو منم

 به رونیبردم ب یو عروسکامو م دمیپوشیم لباسمو

 .دادم ینشون م دوستام

 یم شیاطیپشت چرخ خ یمامان مهدخت...وقت آخ

 یکرد چشماش برق م یو شروع به دوختن م نشست

 چشماشو یبرق تو تونستمیم ممیاوج بچگ یتو زد،

 .نمیبب
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 و کمک نیخونه که شدم بعد حرف زدن با نسر وارد

 .وارد اتاقم شدم بهش

 گرفتم و چادرم و سجاده ام رو برداشتم و شروع وضو

 به خوندن نماز..... کردم

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 یدارم مطمئن باشم ته همه راه ها ازین ینظر روح از

 ��❤رسهیبه تو م میزندگ

 

 

 سوم..

 یکنار گوشم صاف نشستم تو یکس غیج یصدا با

 یلحظه ا یبودم مکان و زمان رو برا دهی. ترستختم

 یکه به شکمم خورد دوباره صدا یکردم. با ضربه ا گم

 : اومد غیج

 "؟ییجانا کجا"
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 "ن؟یس...سل"

 "؟یچند سال نبودم الل هم شد ایب"

 

 چقدر عوض نیمن سل یبغض کردم، خدا ناخداگاه

 .کردم یزدم و فقط نگاهش م ینم یبود. حرف شده

 :گفت دوباره

 "...پس یخدا الل شد دیبه ام"

 :مکث داد زد یکم بعد

 چرا الل نیخوشگلم ا یجانم، زن عمو نینسر"

 "شده؟

 .بکنم یابراز دلتنگ ایاالن بهش بخندم  دوستمینم

 نتونستم خودمو کهیاتاق، د یاومد تو یبا نگران نینسر

 تخت و از ته یرو دمیکنم از خنده دوباره خواب کنترل

 .دیخند دلم

 کرد، یداشت با تعجب ما دو نفر رو نگاه م نینسر

 گفت: نیسل
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 فقط منو نیکردم ا دارشیاومدم ب یبابا من از وقت"

 "کنهیم نگاه

 :صورتش و گفت یزد تو نینسر

 "دهیترس یزد غیتو باال سر بچم ج ریتقص"

 :خنده گفتم وسط

 "تو یالحق که دلقک نیسل"

 ".زبون بسته باالخره حرف زد نیخدا ا یوا"

 .رونیبه تاسف تکون داد و رفت ب یسر نینسر

 :انداختم دور گردنش و بغلش کردم و گفتم دست

 "دلم برات تنگ شده بود"

 کنار گهی، اما االن اومدم ددلتنگ بودم یمنم کل"

 "خودت

 "د؟یتهران ساکن ش دیاومد"

 

 "دل بکنن زدیتو فکر کن مامان و بابا از "
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "مگه؟ ومدنیجانم، ن یا"

 "من تنها اومدم ومدنین ریخ"

 "؟یکنیم کارایچخبر؟ چ گهیخب د"

 "نده؟یخانم دکتر آ یتو چ کارم،یفعال که ب یچیه"

 "مارستانیب ایدانشگاهم  ایمنم "

 "مگه؟ دیریهم م مارستانیب"

 "میکار آموز گهیآره د"

 "نییپا میبر ایبهت، ب ولیا"

 "امیتو برو من لباسمو مرتب کنم م"

 "باشه"

 .رونیب رفت

 

 نی. سلنییشدم و بعد انجام کار هام رفتم پا بلند

 .زدنیبود کنار بابا و داشتن حرف م نشسته

 "ریسالم صبح بخ"

 :گفت عیسر نیجواب سالمم رو داد سل بابا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ساعت یشد داریصبح کجا بود؟ لنگ ظهره تو تازه ب"

 "رو جا به جا نکن ها

 :گفتم نیرو نگاه کردم و رو به سل ساعت

 بعد شه،یصبح حساب م ازدهیباشه بابا هنوز ساعت "

 "...دمیهفته درست خواب کی

 :و گفتم نیکردم به نسر رو

 "د؟یپنبه رو داد یغذا"

 آماده کردم براش برو بدهنه مادر وقت نکردم، "

 "بهش

 

 "چشم"

 :بلند شد و گفت نیسل

 "ه؟یپنبه ک"

 "تا نشونت بدم ایب"

 زد غیپنبه از ذوق ج دنیپنبه. با د شیپ رونیب بردمش

 .بغلش کرد و
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 شیبا بچگ فهممیم نمیکه کنار سل قهیهر چند دق واقعا

 ...نکرده یفرق چیه

 فلش بک به گذشته""

 

 یتخت تو یهردو رو یاز خستگ میراه رفته بود انقدر

 .مینشسته بود اطیح

 صد در صد گفتیو به بابا م دید یما رو م یکس اگر

 .زنده نبودم االن

 بیتا از اون س بیدرخت س یباال میرفته بود نیسل با

 تا بیبعدشم از باغ س م،یدرشت و آب دار بخور یها

 .گهیباهمد میدییدو الیو

 :با ذوق گفت نیسل

 "هاش خوش گذشت نه؟ یبا تمام سخت"

 اوهوم، اگر بابا متو....""

 

 "یاگر تو نگ شهیعمو متوجه نم"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .چرخوندم الیو اطیدور ح نگاهمو

 یفکر کردم. هرچقدر من مخالفت م میکه کرد یکار به

 کرد، هرچقدر من یم یپا فشار شتریب نیسل کردم

 .گنیگفت نه نم نیسل گنیبه بابا م ننیاگر بب گفتم

 کرد که قبول کردم و باهاش همراه یپا فشار انقدر

 .بیخوردن س یدرخت برا یباال میو رفت شدم

 یم یو من سع زدیم غیو ذوق ج یاز خوشحال نیسل

 .متوجه ما نشه یکنترلش کنم تا کس کردم

 از باغبون ها بفهمه صد در صد به یکیاگر  دونستمیم

 .گهیم بابا

 

 "زمان حال"

 .کنهیذوق م زیهم مثل گذشته است. بخاطر همه چ حاال

 "؟ییجانا کجا"

 "!جا نیهم"

 "کنم یمشخصه، دوساعته دارم صدات م"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کردم، به همون موقع یفکر م امونیداشتم به بچگ"

 تو رو یجلو تونستیکس نم چیو ه زیچ چیکه ه ییها

 "رهیبگ

 :و گفت دیخند یبلند یصدا با

 "...رهیجلومو بگ تونهینم یچیهنوزم ه"

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ��...تـو من یدایو پِ  ییمن تـو یِ پِنهـان

 

 

 چهارم..

 گفتم، نیراجب سل سای. به آومارستانیرفتم ب صبح

 . ازش دعوتنشیدوست داره بب یلیگفت خ سایآو

 ییبره جا خوادیخونمون که گفتش امروز م ادیب کردم

 یباهم تا کم یصندل یرو می. نشستیعکاس یبرا

 .برطرف شه مونیخستگ
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "؟یکه جانا امروز عصر کار دار گمیم"

 "نه خونه ام چرا؟"

 یقشنگ یفضا ،یبرم باغ عکاس دیاالن من با نیبب"

 "رمیازت عکس بگ ایپاشو ب یاگر حوصله دار داره

 باشه فقط کجا هست باغش؟""

 

 "هیباغ احتشام"

 "کجاست دونمیم"

 ".ایاا خب پس برو خونه لباساتو عوض کن ب"

 "ارم؟یهم ب نیسلباشه، "

 "نمشیمشتاق شدم بب ارشیآره حتما ب"

 "بهت زنمیشد زنگ م رمیمن برم خونه د نیباشه، بب"

 "فعال زمیبرو عز"

 رو امضا کردم و یو برگه خروج مارستانیداخل ب رفتم

 .افتادم سمت خونه راه

 چشمام یجلو یکیبود. امروز  یبیامروز روز عج چقدر
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .کرد فوت

 سرش تا دکتر چکابش یباال میدکتر و بچه ها رفت با

 تموم کرد. یول کنه،

 

 به زنش و دختر ده ساله اش یوقت گرفتیدرد م قلبم

 .کردمینگاه م کردنیم هیگر که

 سخته، انقدر یکه دوستشون دار ییدست دادن آدما از

 .فشار نبودنش ریز شهیکه آدم مچاله م سخت

 شد؟یحواسمو پرت کنم اما مگه م کردمیم یسع

 کیهست  یکیرحمه، فکر کن االن  یب یلیخ ایدن

 .ستیکنارمون ن گهیبعدش د قهیدق

 به خونه پناه بردم به اتاقم سجاده ام رو دنمیرس با

 .کردم و قرآنم رو باز کردم پهن

 ...شدمیآورم م زدمیبا خدا حرف م دیشا

. . . 
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :چشمامو باز کردم نینسر یصدا با

 گردنت نیزم یتخت بخواب مادر رو یرو ایپاشو ب"

 "رهیگیم درد

 .شدن و نشستم بلند

 "خوابم برد؟ ساعت چنده؟ یآخ آخ ک"

 شده، من یزی؟چیخوندیقرآن م یساعت سه، داشت"

 یپا ینیشیم رهیگیدلت م یلیخ یوقت شناسمیرو م تو

 "یخونیات و قرآن م سجاده

 ها فوت شد. زن و بچه اش رو که ماریاز ب یکیامروز "

 که مامان مهدختم فوت یخودم افتادم، روز ادی دمید

 ".بود یسخت یلیخ یروزا شد،

 "مامان مهدخت تنگ شده؟ یدلت برا"

 گفت" شهینم یکه حت یبه حد ادیز یلیخ ،یلیخ"

 

 دونمیبغلش. نم یتو دیکنارم نشست و منو کش اومد

 .هیگر ریبغضم شکست و زدم ز هوی چرا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کن تا آروم هیگر یخوایکن دخترکم، هرچقدر م هیگر"

 "یش

 نیو نوازشم کرد. چقدر خوبه که نسر دیبوس سرمو

 .کنم هیبود و اجازه داد گر کنارم

 .نکردم تا آروم شم هیگر ینجوریوقت بود ا یلیخ

 :اومد داخل نیدر اتاق اومد و سل یصدا

 "؟یکنیم هیگر یچرا دار شده؟یچ"

 :گفتم

 "دلم گرفته بود یکمی ،یچیه "

 از اولش لوس بود شما نیجونم ا نیبابا، نسر یا"

 نشو" ناراحت

 

 :و گفت دیخند نینسر

 "بچه ام کجا لوسه؟ فقط دلش گرفته بود"

 "شما کوه بزرگ یجانا نیجونم ا نیباشه نسر"

 :برداشت و گفت مویگوش نیزنگ خورد. سل تلفنم
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 "ه؟یک سایآو"

 ".بده من ،یوا"

 .ایکرد و گفت منتظرم زودتر ب غیج غیج یکل سایآو

 .گفتم آماده شه. خودمم لباسامو عوض کردم نیسل به

 :اتاقم و گفت یاومد تو نیسل

 "خوبم؟"

 "آره، من چطورم؟"

 "چقدر خوشگله لباست یوا ،یعال"

 قابل نداره""

 

 "منتظره دوستت؟ یمگه نگفت میبر باست،یتن شما ز"

 .میآخ بر"

 سمت باغ میبرداشتم و سرم کردم و راه افتاد چادرمو

 ..هیاحتشام

. . 

 :من و گفت یپهلو یزد تو نیسل دنیبا د سایآو
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 فرق کتونیشما دو نفر ژنت ای دیجذاب یخانوادگ"

 "کنه؟یم

 خنده... ریز میهردو زد نیسل منو

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 「 !به غم و غصه بخندم که جهان در گذر است 」 .

 

.... 

 

 .خونه میعکس گرفتن برگشت یکل بعد

 شیپ نییپا ادیز نیهم یکرد برا یبدجور درد م سرم

 اتاق. در بالکن رو باز کردم و ینموندم و رفتم تو هیبق

 .نشستم رونیب رفتم

 .به حال خودم بودن یو کم ییداشتم به تنها ازین

 وقت بود حواسم به خودم نبود، تمام ذهنم تمام یلیخ

 یلیخ مارستان،یهام شده بود دانشگاه و ب یریدرگ
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 .سابق نبودم یاون جانا یبود حت وقت

 نگاه کردم. به مویدر آوردم و گالر بمیاز ج مویگوش

 ادشینگاه کردم،  مییدوران قبل دانشجو یعکسا

 تعداد میگپ زده بود کیاون موقع با بچه ها  ریبخ

 میخوندیکه درس م ییساعت ها م،یزدیکه م ییتستا

 

 یعکس ها یهم به شوخ یگاه میفرستادیم رو

 زیو چ دیباریم یهامون خستگ افهیکه از ق خودمون

 .میفرستادیو م میگرفتیم میخوردیکه کنار درس م ییها

 پارک و وسط چمن ها میرفتیم میذاشتیهم قرار م یگاه

 با شدیهرکس رد م م،یزدیتست م میذاشتیم کتاب

 . حقکردیکه پر از تعجب بود به ما نگاه م ییچشما

 ننیبش انیب یعالمه دختر کنکور کیفکر کن  داشتن،

 .پارک درس بخونن و بگن و بخندن وسط

 شب کنکور. شب یبه عکسا دمیورق زدم رس شتریب

 .تا استرسمون کمتر بشه رونیب میبا بچه ها رفت کنکور
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 و هله هوله میدیبود اون شب، انقدر خند یشب چه

 .میدیترکیم میداشت یواقع یکه به معنا میخورد

 وانیچهارتا ل نیهمون شب از دل درد نسر شهینم ادمی

 بهتر شد. یمختلف بهم تا حالم کم یاهیگ یها عرق

 

 ییلبم نقش بست، چه روزا یاون شب خنده رو ادی با

 .گذروندم ییچه شبا و

 :اومدم رونیدر اتاق از فکر ب یصدا با

 "د؟ییبفرما"

 :اومد داخل نیسل

 ستم؟یمزاحمت ن"

 "داخل، جانم؟ ایب زمینه عز"

 خواستم ،یتو خودت یلیهستم خ نجایکه ا یچند روز"

 "برات انجام بدم؟ یکار تونمیم نمیبب

 "خسته ام یکمی ستین یزینه چ"

 درس و مشق و کار یمنم همش سرم تو گهیبله د"
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 "گهید شهیم نیهم باشه

 

 کاریبعدشم درس نخونم چ ن،یبش ایب نکهیاول ا"

 "کنم؟

 درس نخون، با قول معروف خودتو نکش با گمینم"

 "خوندن درس

 "بانو نیچشم سل"

 یایازت دعوت کنم فردا شب با من ب خوامیخب م"

 "؟یایم رون،یب میبر

 "کجا؟"

 "خوب یجا کی"

 "کجا؟ نمیخب بگو بب"

 هم زنگ بزن بگو سایبه آو ،یش زیفردا سوپرا گمینم"

 "باهامون ادیب

 "رونیمن شب برم ب زارهیبابا نم یدونیتو که م"
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 "اونشو بسپر به من"

 "تو سرته؟ یباز چه نقشه شوم"

 "نه؟ ای یایم"

 "امیباشه م ؟یکن کاریچ یخوایتو م دونمیمن که نم"

 "اد؟یب یگیهم م سایآو"

 "بهش گمیم"

 .دیشد محکم لپم رو بوس بلند

 کار یکه فردا کلدست شما درد نکنه، من برم بخوابم "

 "دارم

 "شبت خوش زمیبرو عز"

 "ریشب بخ"

 ینیب شیوقت کارهاش قابل پ چیاتاق خارج شد. ه از

 .نبود

 

 تخت و یبالکن خارج شدم و خودمو پرت کردم رو از

 ینیب شیقابل پ زشیچ چیفکر کردم که ه ییفردا به
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 ....نبود

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ✨�🕊🜎�ییآرامشم تو آشوبم،

 

 

 ششم..

 کاریچ گفتیو م دیچیداشت برنامه م نیصبح سل از

 .کنم

 .بود یاسترسش چ لیدل دونمینم

 "!نیسل"

 "بله؟"

 استرس ینجوریکه ا میبر مییخوایکجا م یبگ شهیم"

 "؟یدار

 "یفهمیم"

 

 فکر کردن شدم و در اتاق رو الیخیگفت و رفت. ب نویا
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 خودم و کتابمو باز کردم. با زیو نشستن پشت م بستم

 نیخم شدم و برداشتمش، ا نیزم یرو یکارت افتادن

 هستش که داداش سپهر یشگاهیهمون نما کارت

 کشو یصاحب اونجاست. کارت رو گذاشتم تو یمیرح

 از کتابخونه خارج کردم و گهیو چند تا کتاب د زیم

 .زیرو م گذاشتم

 نگاه کردم، واریبود به د بدهیعکس روبه روم که چس به

 .میبودمامان مهدخت  منو

 صورت مامان مهدخت رو نوازش کردم، یدستم رو با

 یعکس نگاه کردم نگاه کردم چقدر وقت یخودم تو به

 بود. انگار هرچقدر یکمتر بود خنده هام واقع سنم

 .شهیم کیو ف یخنده هامون الک میشیم بزرگ

 

 یخنده ها یشدم. صدا رهیحوصله به کتابم خ یب

 شدن دهیکل خونه رو برداشت بود. با حس کش نیسل

 به در اتاقم بلند شدم و در اتاق رو باز کردم، با یزیچ
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 پنبه دلم ضعف رفت براش، خم شدم و گرفتمش دنید

 با نفس نفس از پله ها نیبغلم. همون لحظه سل یتو

 :بغل من گفت یپنبه تو دنیباال و با د اومد

 "طونهی...پنبه..شنیچقدر...ا"

 تشیبگو چرا اومد پشت در اتاق من،تو اذپس "

 "؟یکرد

 ".کردمیم یداشتم باز"

 و گهیدر همد یلحظه محمد اومد باال با اخم ها همون

 :گفت دیرو که شن نیحرف سل ،یعصبان

 مگه نیدست ا یجمع کن پنبه رو از جلو ؟یباز"

 "ه؟یباز اسباب

 

 :و گفت ستادیبا حرص جلوش ا نیسل

 "کنم باهاش یباز خوادیلم ماصال د ؟یدار کاریتو چ"

 ینثارش کرد و رفت تو ییلب برو بابا ریز محمد

 :بلند داد زد نی. سلاتاقش
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 هستش، بدبخت یبد اخالق اخمالو، فکر کرده ک"

 "که زن تو بشه یکس

 بعد گفتن کشتشیمحمد م ستهیبا نجایا دونستیم

 قایدق ن،ییمثل موشک جت از پله ها رفت پا حرفش

 یخال یلحظه محمد در اتاق رو باز کرد و با جا همون

 به تاسف تکون داد و دوباره یمواجه شد، سر نیسل

 .اتاق یتو رفت

 اتاق و یاست برگشتم تو دهیفا یب ستادنمیا دمید منم

 . انگار خسته بود چون خودشوزیم یرو گذاشتم رو پنبه

 

 بعدش اومد وسط زیدور م دیآورد و چند روز چرخ کش

 .دیگرفت خواب زیم

 :سرش و آروم گفتم یرو دمیکش دست

 که انقدر خسته یکرد یطونیچقدر ش ستیمشخص ن"

 "من یپنبه کوچولو یشد

. . . 
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 چک کردم و چادرم رو نهییآ یبار آخر خودمو تو یبرا

 میبر مییخوایبه بابا گفته بود م نیکردم. سل مرتب

 هرچقدر بابا گفت صبح نه،یتا تهران رو بب یگرد تهران

 گفت نه شب تهران قشنگ تره. نیسل دیبر

 

 دختر نیسر ا یتو ییچه نقشه ها دونستیخدا م فقط

 سای. آومیو رفت میکرد ی. از همه خداحافظگذرهیم داره

 .دنبالم دییایتماس گرفت و گفت آماده ام ب هم

 یلیخ نیسل یبرا دونستمیم میقرار بود بر ییهرجا

 داره که دوست داره سر موقع و سر وقت برسه تیاهم

 .اونجا به

 دونستمیاز صبح ورجه ورجه کرده بود که نم انقدر

 !؟دارهیهنوز توان داره و ب یچجور

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 �🕊�...منتظر اشکاتن، پس بلند بخند ایلیخ
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 هفتم..

 

 رهیگفت با بهت خ نیکه سل ییبه جا دنمونیرس با

 از من تعجب کرده شتریب سایبودم به اطرافمم. آو شده

 .بود

 کی یاسمش بام تهران بود ول نجایا م،یتهران بود بام

 از آدم بود اما االن ی. اکثر مواقع خالگهید منطقه

 که ییصبح پر شده بود از دخترا و پسرا کی ساعت

 .جوون بودن همشون

 :کنار گوشم گفت سایآو

 بشه؟ یکه چ نجایدختر عموت ما رو آورده ا نیجانا ا"

 "ن؟ینجوریچرا ا نایا ترسمیم من

 ".دونمینم"

 رفته بود جلو تر و داشت با چند تا دختر حرف نیسل

 نیآخرش با ا یکشیتو منو م نیآخ سل د،یخندیو م زدیم
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 .یکنیکه م ییها کار

 

 برگشت سمت ما، با حرص نیسل قهیچند دق بعد

 :دمیپرس

 نجایا ؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار چیه"

 "کجاست؟

 "سبقت گنیم نجاینشده، به ا یزیبابا آروم باش چ"

 نیکجاست؟ سل نجایگفتم ا گنیم یچ نجاینگفتم به ا"

 "درست جواب بده لطفا

 یاما خودت خواست یشیم یازم عصبان دونمیم نیبب"

 یکه رو به رو یاون چند تا دختر و پسر نیبب ،یبدون

 "؟ینیبیرو م ستادنیزرده ا نیماش

 به اون سمت انداختم چند نفر جمع شده بودن ینگاه

 .زدنیداشتن حرف م انکار

 خب؟""
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 بچه پولدارن که هرکدوم به طور یسر کیاونا "

 زاره،یم شتریب یکیهم  یوسط گاه زارنیپول م یمساو

 زارهیم شتریتومن ب ونیلیدو م ای کی زبانیم معموال

 که قراره یدست اون دنیپول ها رو م نیبعد ا وسط،

 شنیهاشون م نیباشه. همشون سوار ماش یباز داور

 وصل شده ابیهمشون رد یها نیبگم که به ماش البته

 کنن،یم یمشخص شده رو ط رینزنن، مس انبریم که

 مسابقه سبقت کل یزنده برگرده و اول بشه تو هرکس

 "به اون رسهیم پول

 "!یکار شرط بند نیا ،یا وانهیتو د"

 بعدشم ما که شه،یحساب م یآره خب شرط بند"

 من به دعوا دوستم اومدم ما میشرکت کن مییخواینم

 "مینیبب قراره

 گرفتم نزنمش. یخودمو م یجلو داشتم

 

 :گفت سایآو
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 "؟یچ یعنیاگر زنده برگرده  یتو حرفات گفت"

 :در جوابش گفت نیسل

 "...سرعت باال امکان مرگ دارد"

 :با خنده ادامه داد بعد

 "دیبا سرعت مطمئن بران گنیم نیهم یبرا"

 :گفتم تیجد با

 "رونیب امیتا آخر عمرم با تو نم"

 :گفت نیسل

 یها طنتیتمام ش هیکه پا ییاون جانا شهیباورم نم"

 "یبوده تو باش من

 خوادیمن هنوز همون جانا ام اما...اما دلم نم نیسل"

 باشم" نجایا

 

 "میبر الیخیب د،یباشه جانا ببخش"

 که نیو خواست منو ببره سمت ماش دیکش دستمو

 :و تکون نخوردم برگشت و گفت ستادمیا
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 میبر ؟یباش نجایا یدوست ندار یمگه نگفت هیچ"

 "گهید

 چشماش شدیناراحت م یناراحته، وقت دونستمیم

 .دیدرخشینم

 "ن؟یسل"

 "ه؟یچ"

 یخواهش کیاما ازت  م،یبعد بر مینیبب میکنیصبر م"

 "دارم؟

 "؟یچ"

 

 یوقت نرو سمت شرط بند چیه کنمیخواهش م"

 "خب؟

 نکردم، هروقت اومدم یوقت شرط بند چیجانا من ه"

 فکر یوقت حت چیفقط تماشا کردم ه نمیبب درگ

 اونا، مگه جونمو از سر راه آوردم که نیکه برم ب کنمینم

 "ها جنمو با پول معاوضه کنم؟ وانهیاون د مثل
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 و واریدادم به د هیلب زمزمه کردم. تک ریز یدوارمیام

 .تیشدم به اون جمع رهیخ

 با نیلحظه بعد چند تا دختر اومدن سمت ما. سل چند

 :گفت ذوق

 "د؟یاا بچه ها اومد"

 :از دختر گفت یکی

 "میریم مینه دار"

 

 "هر هر بانمک"

 :اشاره کرد و گفت سایبه منو آو گهید یکی

 "جون؟ نیسل یکنینم یمعرف"

 :دختره و گفت ینازک کرد برا یپشت چشم نیسل

 دوست شونمیمن، ا یجانا جونم دختر عمو شونیا"

 "جون سایجانا هستن آو منو

 :گفت دختر

 که یباش نیاهل ا خورهیات نم افهیق نیجانا جون با ا"
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 "ما نیب یایب

 :گفت نیسل

 اش چشه؟ افهیجانا به اصرار من اومد، بعدشم مگه ق"

 "یماه نیام به ا بچه

 نگفتم زشته، منظورم چادرش بود""

 

 :لبم نشوندم و گفتم یرو یاجبار لبخند

 داره؟ من یاشکال نجایو اومدن به ا دنیچادر پوش"

 "برم تونمیاگر اضافه ام م ن،یعم بخاطر سل نجایا

 :گفت عیسر نیسل

 "تروخدا الیخیجانا ب"

 :گفت دختره

 مثل تو خوشم یینزدم، فقط از دخترا یمن حرف خاص"

 "ادینم

 .گفت و رفت نویا

 رو کرد به من زدیحرف م نیکه از اول داشت با سل یاون
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 :گفت و

 نجایکه شما رو به ا نیهستم دوست سل بایمن ز"

 خوشبختم، از دست سارا تونییکردم از آشنا دعوت

 

 کرده مغزش دستور یرو ادهیفکر کنم ز دینش ناراحت

 کنمیم یمن از طرف اون عذرخواه گه،یم یکه چ دهینم

 کرده بود ازتون که واقعا فیتعر نیجون، انقدر سل جانا

 "نتونیبودم بب مشتاق

 "لطف داره نیسل زم،ینه ناراحت نشدم عز ن،یهمچن"

 :و گفت دیکش یآه سایآو

 ".اضافه ام نجایاحساس کردم ا"

 :زد و گفت یقهقه ا بایز

 باهات ییاز آشنا زم،یعز دیبگردم ببخش یاله"

 "جون سایآو خوشبختم

 شرکت کننده ها به خط زدیکه داد م یکس یصدا با

 ....مینیبب میکه بتون یسمت میحرکت کرد هممون
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•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ... کنهیشکسته ، آدمو عوض م قلبِ 

. 

 

 

 هشتم..

 هم بایز میکنار هم بود یو هر سه نفر میتر رفت جلو

 .ستادیما ا کنار

 ها محوطه رو نیماش یسر و سام آور اگزوز ها یصدا

 .کرده بود پر

 هم یکیپورش،  یکیبنز،  یکیبود  نیتا ماش سه

 .وندایه

 

 بود به رهیبه جرات بگم نود درصد نگاه ها خ تونستمیم

 نیکه جزو ماش یرنگ یمشکS500( )اس پونصد بنز
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 .بود که قرار بود مسابقه بده ییها

 ها کیالست غیج یشدن پرچم صدا نییباال و پا با

 .حرکت کردن یادیها با سرعت ز نیو ماش دیچیپ

 ریزل زده بودن به مس جانیبا استرس و ه تیاکثر

 .ها، چند نفر هم جمع شده بودن پشت لپ تاپ نیماش

 ها رو نیحرکت ماش ریحدس بزنم دارن مس تونستمیم

 وصل ابیها رد نیگفت به ماش نیچون سل کننیم نگاه

 .شده

 :گفت نیسل

 "بره؟یم یک بچه ها به نظرتون یییوا"

 در جوابش گفت: بایز

 

 "امروز رقابت خوباست حدس سخته"

 "باالست جانیاوه اوه پس ه"

 :و گفت دیخند سایآو

 "شرکت کنه شهیم بیآدم ترغ"
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 :از بازوش گرفتم و گفتم یشگونین

 ستادهیکردم، اونحا ا حتیرو نص نیدوساعت سل"

 "حواست کجا بود؟ قایدق یبود

 بازوش رو ماساژ داد و نیو در همون ح دیخند دوباره

 :گفت

 اصال من غلط بکنم برم سمت مم،یباشه بابا تسل"

 "کار ها نجوریو ا یبند شرط

 .به تاسف براش تکون دادم یسر

 من و گفت: یشونه  یسرشو گذاشت رو نیسل

 

 "نجا؟یکه آوردمت ا یاز من ناراحت شد"

 یبهم گفت یوقت ینه، اولش آره ناراحت شدم ول"

 "ازت گهیناراحت نبودم د یکنیکار رو نم نیا خودت

 "دوست دارم جانا جونم یلیمن خ"

 "منم دوست دارم"

 :گفت عیسر سایآو



 
 

231 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 شما دوتا همش حواستون رونیباهاتون ب امینم گهید"

 "دیاست به من توجه ندار گهیهمد به

 .و بغلش کردم دمیکش دستشو

 "جان قیدوست دارم رف یلیخ"

 ".حاال شد نیآفر"

 :گفت نیسل

 ها برسن" نیاالن هاست که ماش"

 

 از شدیم دهیهوا د یکه تو ییخاک ها گفتیم راست

 که ینیبود که ماش یادینشون دهنده سرعت ز دور

 .داشت ومدیم داشت

 بودن همشون، بخاطر پول با جونشون وانهید واقعا

 .کننیمعامله م دارن

 :زد و گفت غیج نیسل

 "بنز برنده شد"

 و سوت و دست غیج یرنگ صدا یبنز مشک دنیرس با
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 .بلند شد همه

 ....دنیشد. با د ادهیدر رو باز کرد و پ نیماش راننده

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ...بهتر است ،یریرا هر چه آسان تر بگ یزندگ › .

. 

 

 

 هشتم..

 ریام دنیشد. با د ادهیدر رو باز کرد و پ نیماش راننده

 .چشمام گرد شد یمیرح یعل

 :پهلوم و گفت یزد تو نیسل

 "نه؟ پهیخوشت یلیخ"

 "!نه"

 "بهش؟ یزل زد یمشخصه، پس چرا اونجور"

 منو نابود نیسپر و چراغ ماش شونیا شیچند وقت پ"
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 "کرد

 که سوال داره گفت: یاز ابرو هاش رو به صورت یکی

 

 "؟یچ یعنی"

 ".تصادف کرد با من نکهیا یعنی"

 "؟یگیم یجد"

 "دارم؟ یشوخ"

 "!!!شه؟یخدا مگه م یوا"

 "چرا نشه؟"

 و هیپسره از اوناست که دست فرمونش عال نیآخه ا"

 اون زمان که رسه،یبه گرد پاش هم نم یکس حت چیه

 رو یعل ریپسره ام نیجاها ا نجوریا ومدمیبودم م زدی

 هم یتازه کل کنه،یم یخوب رانندگ یلیخ دمشید کباری

 "مرده داره کشته

 کیبود انکار اون روز  یتصادف، اتفاق گنیبهش م"

 عجله داشت" یلیاومده بود براش خ شیپ یمشکل
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 "رهیپول ها رو بگ رهیداره م نیااا بب"

 :زدم و گفتم یشخندین ناخوداگاه

 رمیتر و نجس تره،من م فیکث یزیپول از هر چ نیا"

 "کار دارم نیماش یتو

 شدم و در نیبزنه سوار ماش یبزارم حرف نکهیا بدون

 .شدم رهیخ رونیبستم و به ب رو

 جمع شده بودن و داشتن یمیرح یعل ریدور ام همه

 .کردنیم قشیتشو

 ...بهیعج ایدن چقدر

 و کشهیو زحمت م کنهیدر آوردن پول جون م یبرا یکی

 .کنهیم ییصرفه جو یقرون از پول کل کیخرج  یبرا

 

 پدال یرو شتریپاشو ب کمیآقا  نیهم مثل ا گهید یکی

 و هرجور دوست رهیگیپول م یونیلیو م دهیفشار م گاز

 .کنهیخرجش م داره
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 وقت حس نداشتن رو حس چیه ادیم ادمی یوقت از

 یندارم الک اجیاحت یزیج یگرفتم تا وقت ادی یول نکردم

 نهینداشتم بابتش هز اجیاحت یزینکنم و تا چ یولخرج

 .نکنم

 برام اومده بود که یامیبرداشتمش. پ میگوش یصدا با

 :بود نوشته

 'حاج خانم؟ یکنیچه م نجایا'

 .ناشناس بود شماره

 اصال منظورش از نجام؟یمن ا دونستیبود که م یک

 کجا بود؟ نجایا

 

 پرت کردم کنارمو سرم گذاشتم مویندادم گوش تیاهم

 .فرمون یرو

 نیهم مکه نرفته بودم بعد ا کباری یداره، من حت خنده

 .حاج خانم گفتیبود که م یک

 .باز شد و بچه ها اومدن داخل نیماش در
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 :گفت نیسل

 "خونه؟ میبر میهم بخور یزیچ کی میجانا بر گمیم"

 یاالنشم شک دارم بابا حت نیحرفشم نزن، هم"

 گهید م،یو ن کی ؟یدیبده داخل خونه، ساعتو د راهمون

 "شهیحساب م صبح

 یزیچ میبعد هم رفت یتهران گرد میرفت میگیتهش م"

 "دهیطول کش میتا برگشت میخورد

 ندارم" یمن کار یدیخودت جواب بابا رو م"

 

 :گفت دهیکش

 "چشم"

 .زنهیداره چرت م دمیانداختم، د سایبه آو ینگاه

 مراسم نکهیخدا از صبح سر پا بوده. امروز مثل ا بنده

 کردن بعدشم که اومده با ما یعکسا یداشته برا هم

 .رونیب

 .....افتادم که برسونمش خونه راه
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°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 |�🕊�♥میتوسکانسزندگینقشاصلیشد|

 

 نهم..

 .خونه میبرگشت نیرو رسوندم خونه اش و با سل سایآو

 .ادین شیپ یتا مشکل گفتمیدلم مدام ذکر م یتو

 

 :و گفت دیمنو د افهیق نیسل

 ما رو به فنا یجنابعال افهیحرف منو قبول هم بکنن ق"

 "دهیم

 کیسال ها  نیکنم؟؟ استرس دارم، تمام ا کاریچ"

 "دمیکش یمن چ یتصور کن یتونیهم نم لحظه

 تینداره عشق منو اذ تٱکس جر چیحاال من هستم ه"

 "کنه

 زدم. با هم وارد شیحجم از مهربون نیبه ا یلبخند
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 .میشد خونه

 چی. برق ها خاموش بود و هدیقلبم نتپ یلحظه ا یبرا

 :فتکنار گوشم گ نینبود. سل کس

 "گذشت ریبخ"

 باال" میبر ایب سیه"

 

 ها که کنار هم میاتاق من بخواب مثل قد ایب"

 "لطفــا م،یدیخوابیم

 "االن امیاتاقت م یبرو تو ام،یباشه م"

 .اتاقش، رفتم باال لباسامو عوض کردم یرفت تو بدو

 .نیاتاق سل یو پتوم رو برداشتم و رفتم تو بالشت

 مشخص کرده بود توش نیسل یکه مامان برا یاتاق

 رنگ م،یکنار هم بخواب شدیدو نفره بود و راحت م تخت

 نیمن بود کل ا قهیبود. سل یو خاکستر یصورت اتاقش

 هاش رو خودم واریلوازمش تا رنگ د دی. خراتاق

 .انجام دادم ییتنها
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 نیو پتومو گذاشتم روز تخت و کنار سل بالشت

 :گفت نی. سلدمیخواب

 پشت بوم خونه یرو میرفت یم میبچه تر که بود"

 "ادته؟ی میدیخوابیم یمامان

 

 "داد یم فیک یلیخ میرفتیتابستون که م یآره شب ها"

 یخوردن هندونه خنک و آبدار تو یدلم تنگ شده برا"

 حوض خونه یتو یکل نکهیتابستون اونم بعد ا یگرما

 "میکرده باش یآب باز یمامان

 لبم شکل گرفت. چه یرو یاون روزا لبخند ادی با

 اون موقع ها، به میکرد یم ییبود، چه کارها ییروزا

 .میسوزوندیم یشیچه آت یمامان قول

 شدم. چقدر زود بزرگ رهیغرق در خواب خ نیسل به

 آدم یایدن یتو می. چقدر زود پامون رو گذاشتمیشد

 .....میخودمون دور شد یایو انقدر از دن بزرگا

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 ��چقدر ندارمت خوامتو؛یم چقدر

 

 پنجاه

 

 انجام کار یاز خونه برا رونیرفته بود ب نیصبح سل از

 .که داشت یادار یها

 رفتم دانشگاه. تنها یم دیامروز کالس داشتم با منم

 بود که کالسم بعد از ظهر بود و نیا میشانس خوش

 استراحت کنم. اما مگه یشتریب میتا تونستمیم

 ذهنمو بیکه برام امروز اومد عج یامیپ تونستم؟یم

 .کرده بود مشغول

 با رمیبخوام تماس بگ شدمیم کیتحر شتریلحظه ب هر

 !ه؟یک نمیشماره بب اون

 یها یزمان میدو روز متفاوت با تا ی! توشهیم مگه

 اد؟یب امیخط پ کیبرام از  متفاوت
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 کنهیارسال م یاشتباه امیو پ کنهیآدم اشتباه م کباری

 مزاحِم . ایهست  شیزیچ کیطرف  ایبار دوم  یبرا

 

 تخت و زانو هامو بغل کردم، کاش یرو نشستم

 .از خونه رونیب ذاشتمیوقت پامو نم چیه شبید

 .نییو رفتم پا رونیتخت اومدم ب یتو از

 همه جا رو فرا یکس خونه نبود و سکوت بد چیه

 .بود گرفته

 .شدیفه ماز روز ها که آدم از سر و صدا کال یبه بعض نه

 ...ستیکس ن چیباشه ه یکیدارم  ازیاالن که ن اما

 کمی دیاتاقم برداشتم و سرم کردم. شا یاز تو شالمو

 .شدیگل هام حالم بهتر م شیرفتم پ یم

 گل ها همه جا یخودم شدم. بو کیگلخونه کوچ وارد

 .پر کرده بود رو

 نرگسم نگاه کردم، آخ که چقدر من گل یگل ها به

 دوست داشتم. نرگس
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 .کردیو حالم رو خوب م دادیبهم آرامش م چقدر

 رو نجایگل ها آب دادم و مرتبشون کردم، عاشقانه ا به

 بود یانگار هرچ نجایا ومدمیم یداشتم. وقت دوست

 یایو من وارد دن موندیذهنم پشت در گلخونه م یتو

 .شدمیم یا گهید

 یجا دم،یخودم چ یدسته برا کیآروم  یلیخ یچیق با

 و عطرشو کمتر هیاتاقم خال یوقته تو یلینرگس خ گل

 .کنمیم حس

 . دستکشم رو در آوردم ودیلرز بمیج یتو میگوش

 بود داشت نیو نگاه کردم سل رونیآوردم ب مویگوش

 :جواب دادم زد،یم زنگ

 "الو سالم"

 "؟ییسالم کجا"

 خونه، چطور؟""
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 :حرص گفت با

 در رو باز کن تا من از نیا ایپاشو ب ستین یاگر زحمت"

 "باال ومدمین وارید

 ".باشه باشه اومدم"

 دمییرو قطع کردم و گل ها رو برداشتم و دو تماس

 .رونیب

 .سمت در و بازش کردم رفتم

 یو دستبندش رو تو واریداده بود به د هیتک نیسل

 .چرخوندیم دستش

 گفتمیبود م ستادهیا نیسل یبه جا یا گهیکس د هر

 .هستش یزیچ ای الت

 هویمن برم داخل"  یستیبا یاگر دوست دار نیسل"

 نقش یخودشم غرق شده بود تو انگار

 

 در رو واس ما باز یخواستیجانا، شوما نم یبه به آبج"

 "؟یکن
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 یداشت تٱجر نمیبب خواستمیبود م نجایاالن بابا ا"

 "؟یحرف بزن ینجوریا

 :و منو هل داد کنار وارد شد و گفت دیخند

 یزیچ ییخونه شما چا یعشقــم، تو گمینه واال، م"

 " بخورم؟ یاریمن ب یبرا شهینم دایپ

 ایب میهم دار ییچرا چا ز،یتو کمتر زبون بر میبر ایب"

 "بدم بهت میبر

 رفتم عیکنم سر یطونیش کمیچرا به سرم زد  دونمینم

 .نیسل یآب رو باز کردم و گرفتم رو شلنگ

 دنبال دنییزد و شروع کرد به دو غیج یبلند یصدا با

 .من

 

 که کردم گل ها رو گذاشتم لب نرده ها و یکار تنها

 یو سع دیدویپشت من م نیسل دم،ییدو اطیح دور

 .رهیمنو بگ داشت

 .خنده هامون کل خونه رو گرفته بود یصدا
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 .....که گفت ینسبت بلند کس یصدا با

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 َور اون نیتُف ا نِ یع اره،یدوستت دارم تعهد م یکلمه .

 !نیپَرتش نکن َور

 

 کی..

 

 :که گفت ینسبتا بلند یصدا با

 "نجا؟یچه خبره ا"

 بزاره من نکهیقبل ا نیطرف محمد. سل میبرگشت هردو

 :بگم گفت یزیچ

 "ها یتازگ یفضول شد ؟یدار کاریتو چ"

 :گفت شدیکه دود از کله اش بلند م محمد

 "....اون زبونتو یدید هویتو زبونت دراز تر شده، "

 :نذاشت حرفشو ادامه بده و گفت نیسل
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 "اوه مگس ها چقدر وز وزو شدن"

 :خونه. با نفس گفتم یتو دییو دو دیمنو کش دست

 "یکرد شیعصبان ،یا وانهیبخدا تو د"

 برو بابا انقدر نترس ازش جوابشو بده خودم مثل کوه"

 "پشتتم

 

 "اریب رونیمنو از ب یخانم کوه پاشو برو گل ها"

 :گفت دهیکش

 "چشــــم"

 آشپزخونه و گلدون رو پر آب کردم، یرفتم تو پاشدم

 :محمد از پشت سرم اومد یصدا

 "م؟یغذا ندار"

 "گرم کن بخور خچالی یگذاشته تو نیچرا نسر"

 "د؟یمگه شماها خورد"

 برگشته رونیهم تازه از ب نیمن نه اشتها ندارم، سل"

 "نه ایغذا خورده  رونیب دونمینم
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 "یکنیدانشگاه؟ ضعف م یریگه نمم"

 برم آماده شم، حالم بده" خوامیچرا االن م"

 

 غذا رو ی. از بس تنبِل حترونیتکون داد و رفت ب یسر

 گاز تا یغذا رو گذاشتم رو خچالی ینکرد. از تو گرم

 .اتاقش یگل ها رو بهم داد و رفت تو نیشه. سل گرم

 حواسش به غذا باشه رمیبهش گفتم من دارم م قبلش

 .با محمد َکل َکل نکنه و

 .شدم و راه افتادم سمت دانشگاه نیماش سوار

 ینجوریبخاطر من با محمد ا نیوقت سل چیه کاش

 .کرد ینم رفتار

 بود، نیمحمد و سل ریبه دنشگاه ذهنم درگ دنیرس تا

 باهم، خودمم خسته کمیدوتا خوب شن  نیکنم ا کاریچ

 .بودم از دعوا ها و َکل َکل هاشون شده

 .عقب برداشتم و وارد دانشگاه شدم یاز صندل فمویک

 و فقط چند ساعت دانشگاه مینبود مارستانیب امروز
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 .بودم

 

 "د؟یصبر کن شهیچند لحظه م کیخانم رستگار "

 .سپهر بود یصدا

 "د؟ییبله بفرما"

 "سوال بپرسم ازتون؟ کی خواستمیراستش م"

 "در خدمتم؟"

 اون سمت میبر شهیهنوز تا شروع کالس مونده، م"

 دوست عتایچون طب گمیخودتون م یالبته برا دانشگاه؟

 "راجبتون فکر اشتباه کنن هیبق دیندار

 ".بله حتما"

 :گفت هویدانشگا. سپهر  ی گهیسمت د میرفت هردو

 "داداش من نشو کینزد"

 :دمیبهت پرس با

 !"؟یچ"
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 که به ستین ینشو آدم کشیکلمه گفتم نزد کی"

 "شما بخوره خانواده

 سوء تفاهم شده من به برادر کنمیفکر م یمیرح یآقا"

 "دارم؟ کاریچ شما

 "پس؟ یکردیم کاریمسابقه چ ستیپ یتو شبید"

 بگم کجا دیبه شما جواب پس بدم؟ با دیمن با"

 "رم؟یم

 ندارم شما اومده یمن اصال مشکل بنیخانم رستگار ب"

 که برادر من مسابقه یشب قایاونجا، اما چرا دق یبود

 دیهست که شما اومد یخبر کی دینیپس بب داشت؟

 "همون شب قایدق

 :زدم و گفتم یشخندین

 دوماً من اصال به د،یجناب اوالً زود قضاوت نکن "

 شما کار ندارم، سوماً من اون شب اصال خبر داداش

 

 به اصرار دختر عمومم اومدم تا امیقراره کجا ب نداشتم
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 من اصال خبر نداشتم اونجا کجا میبرس نکهیا قبل

 تهمت دییخوایو نم دیندار ی! حاال هم اگر کارهست،

 "من برم دیبزن یدیجد

 حرف رو از من ناراحت نیخودتون گفتم ا یمن برا"

 "خانم رستگار دینش

 "نداره، با اجازتون یتیاهم"

 گهیحرص سمت کالس قدم برداشتم. هر حرف د با

 داد بهم انقدر حرص یش هم ماگر فح یحت زد،یم یا

 که االن بخاطر حرفاش دارم حرص خوردمینم

 .خورمیم

 آروم کمی دیکالس شدم و نشستم کنار پنجره شا وارد

 عصابم. شدیم

 

 اومد داخل کالس، اصال توجه قهیهم بعد چند دق سپهر

 .بهش نکردم

 اون مسابقه یتو ذاشتمیوقت پامو نم چیه کاش
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 ......یکوفت

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ♡.. ﮼عشـق به َعمـِل ،نه به َحـرف

 

 

 دو..

 استادها یحرف ها یامروز رو یآخر کالس ها تا

 .نداشتم تمرکز

 فکر کنه؟ ینجوریراجب من ا دیبا چرا

 دارم؟ کاریبه داداش اون چ من

 سپهر باشه؟ نیها کار هم امکیپ نکنه

 .ازش دمیپرسیم کاش

 فمویمکث ک یکالس بدون لحظه ا انیاعالم پا با

 .رونیو از کالس زدم ب برداشتم

 

 امروز کالس داشت با اون حرف سایحداقل آو کاش
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 برگردم خونه راهمو کج کردم خواستیزدم. دلم نم یم

 رفتم سمت امامزاده صالح. حوصله نداشتم زنگ بزنم و

 اگر نگم دونستمیم یکجا ول رمیخونه و بگم دارم م به

 تهش فقط یبه حساب نگران نیو ا نشیم نگرانم

 زدم و گفتم دارم امیپ نی. به سلدادیو داد و ب دعواست

 .زنگ خورد میامامزاده صالح بعد چند لحظه گوش رمیم

 :داد جوابشو

 "سالم جانم؟"

 امامزاده صالح امیب خوامیراه، منم م مهین قیسالم رف"

 "؟یریچرا تنها م خب

 "؟یایب یریگیم یتاکس"

 "شده؟ صدات گرفته چرا؟ یزیچ"

 "میزنیاونجا باهم حرف م ایب"

 

 "فعال نمتیبیباشه م"

 "خداحافظ"
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 کردم که دیقورت دادم و به خودم چند بار تاًک بغضمو

 .فتادهین ینکن اتفاق هیگر

 دهنش تا با من یتو خوابوندمیهمونجا م کاش

 .حرف نزنه ینجوریا

 داداش من نشدن انگار آسمون کینزد گهیم یکجوری

 بگه ستین یکی. آخه نییشده داداش اون اومده پا باز

 رم؟یکجا م رمیم یتو چه مربوِط که من با ک به

 .رو پارک کردم و وارد امامزاده صالح شدم نیماش

 میتا نیشلوغ بود ا یحساب ومدیم یبود باد خنک عصر

 .نجایا

 شدم به رو به روم. رهیلب حوض و خ نشستم

 

. . 

 سر شونه یچقدر گذشت که با خوردن دست دمینفهم

 یبا گل ها دیبود چادر سف نیسرمو بردم باال، سل ام

 .سرش کرده بود یرنگ یصورت یکوچولو
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 "سالم"

 بهت چرا زنمیسالم و زهرمار سه ساعته دارم زنگ م"

 "؟یدینم جواب

 "بخدا دمینفهم"

 "؟یکرد هیچرا صدات انقدر گرفته؟ گر نمیبگو بب"

 "کنم هیداشتم گر ازیحالم خوش نبود ن"

 "شده؟یبگو چ"

 

 کردم، حرف ها و فیاتفاقات رو براش مو به مو تعر کل

 .سپهر رو بهش گفتم حرکات

 :مشت شد گفت دستاش

 "...یغلط کرده پسره "

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 "الیخیفحش نده ب "

 " رمیازش بگ یحال ه؟یفکر کرده ک"

 "میکن ارتیداخل ز میبر ایشو، ب الشیخیب نیسل"
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 "تو؟ ینرفت"

 "نشسته بودم نجایاومدم ا ینه از وقت"

 "میبر"

 .میکرد ارتیز میو رفت میهم وارد امامزاد صالح شد با

 

 میکه اونجا بود رو دور زد ییاز مغازه ها میرفت نیسل با

 بلند هوی نیسل میشد نی. سوار ماشمیکرد دیخر و

 :گفت

 "میپاهام درد گرفت از بس راه رفت ــــشیآخ"

 "یاز بس تنبل"

 "جانا جونـــم؟"

 "جانم؟"

 "؟یایفردا شب با من ب شهیم"

 "باز کجا؟"

 "م؟یبر شهیم نالشونِ یفردا ف نیبب"

 و برگشتم سمتش و ابونیرو پارک کردم کنار خ نیماش
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 :گفتم

ً یاالن اح"  کردم؟" فیمن برات کتاب قصه تعر انا

 

 شب میتا یخروج من از خونه اونم تونچ، اما مجوز "

 "ییتو

 "کنم؟ کاریمن از دست تو چ ایخدا"

 :مظلوم نشون داد و گفت خودشو

 "تروخدا"

 :هم فشار دادم و گفتم یمحکم رو چشمامو

 "خودتو مثل گربه شرک نکن"

 زنمینم یفکر کن من حرف کمیباشه االن جواب نده "

 "گهید

 حرص دیبا نیاز دست سل شهیکه من هم آخ

 ....خوردمیم

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 ��یِز جـــان خوش تَر اگـر باشد تـــــو آنـ .

 

 سه..

 

 خونه پنجاه بار اومده بود و میبود دهیرس یاز وقت نیسل

 .بود رفته

 رفت. دوباره یو م گفتیکلمه م کی ومدیوقت هم م هر

 .اتاق به صدا در اومد در

 "د؟ییبفرما"

 :در آورد داخل و گفت نیسرشو از ب نیسل

 "؟یفکراتو کرد"

 "منو یکشت"

 "ایتروخدا، جون من ب"

 "دمیحرف شن یامروز کل نیقسم نده، هم"

 "گهید ایپسره غلط کرد حرف زد، ب"
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 :هم و آروم گفتم یگذاشتم رو چشمامو

 "فردا بگم؟ شهینم"

 "رمیمن نم یاالن نگ نینه هم"

 "نرو"

 یمنت بر سر من بزار شهیدلم، م زیجانا خانم، عز"

 "تروخدا؟ ؟یایب

 :گفتم کالفه

 یخسته ام از صبح روز خوب ؟یبخواب یریبگم باشه م"

 "شروع نکردم رو

 "رمیباشه من م یآره تو بگ"

 میریبگ اریبرو بالشت پتوت رو ب ایپاشو  ام،یم"

 برو تو اتاقت بخواب" ای میبخواب

 

 به کنمیزنگ بزنم به خونه بعد نقل مکان م کی"

 "اتاقت

 "منتظرتم"
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 نگذشته بود که در به صدا قهیهنوز چند دق رونیب رفت

 :اومد با ناله گفتم در

 "در نزن گهید ایب نیسل"

 صاف نشستم و عیباز شد و بابا اومد داخل. سر در

 :گفتم

 "سالم"

 "؟یکنیچند بار در روز سالم م کم،یعل"

 "لحظه هول شدم کی دیب... ببخش"

 "بهت بگم یزیچ خواستمیم"

 جانم؟ من در خدمتم؟""

 

 از یکیپسر  ادیپس فردا شب خواستگار داره م"

 "منه یمیقد یدوستا

 ...باب"

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 اما فقط یمجبورت کنم جواب مثبت بد خوامینم "
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 یلیکارخونه داره پولداره خ هیفکر کن، پسر خوب روش

 "مومن و با خداست هم

 دنیداخل. با د دیبدون در زدن پر نیباز شد و سل در

 :موهاشو داد پشت گوشش و گفت بابا

 "شرمنده بخدا فکر کردم تنهاست"

 :و گفت دیاش خند دهیژول افهیبه ق بابا

 رفتم" یداخل، من داشتم م ایب"

 

 شهیم دایپ یزیچ ینیریش یچا د،یاِ اِ اِ عمو جان بمون"

 "میهم بخور دور

 :و گفت دیخند بابا

 من شما یبچه جان، فردا صبح اگر بجا زیرکم زبون ب"

 نمیشیندارم م یکارخونه من مشکل دیریم دونفر

 "شتونیپ

 :بهم و گفت دیدستاشو کوب نیسل

 یآسونه که فقط دستور م یلیکار شما خ ام،یمن که م"
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 "دید

 دیکارخونه با یتکون داد و براش گفت تو یسر بابا

 هر کلمه چشماش گرد تر دنیبا شن نیکنه سل کاریچ

 گفت: هوی. شدیم

 

 خوامیکار دارم تازه شب م یفردا کل نمیبیحاال که م"

 تو خونه، پوسهیباشه م نیبه ا رون،یرو ببرم ب جانا

 "که نداره عمو جان؟ اشکال

 "ریخوش بگذره، شبتون بخ"

 :منو بغل کرد و گفت دیپر نیسل رونیکه رفت ب بابا

 "گذاشت؟ یدید ؟یدید"

 "ن؟یسل"

 :کرد گفت یکه داشت تخت رو آماده م نیهمون ح در

 "جون؟"

 "ادیخاستگار ب خوادیبابا گفت م"

 دهنش. با یبزنه که دستمو گذاشتم رو غیبود ج کینزد
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 زدیکه داشت حرف م ینامفهموم یحال با صدا همون

 شه؟یمگه م ؟یچ گهیداره م دمیفهم

 

 "ازدواج کنم خوامیمن نم شه،یآره م"

 "؟یکردن جواب مثبت بد مگه مجبورت"

 "ادیب یکس خوادینه اما دلم نم"

 "بده خودتو راحت کن یبابا جواب منف الیخیب"

 ""واقعا؟ هیقطع متیفردا شب تصم یبرا"

 "یایدرصد هم فکر نکن که ن کی یبله حت"

 نیصورتش و به ا یتو دمیو برداشت و کوب بالشت

 یصدا میکردیم یجنگ ما شروع شد. سع بیترت

 یاما ما دو نفر کنار هم وقت میهامونو کنترل کن خنده

 کنترل کردن خودمون یبرا یراه چیه میخندیم

 .مینداشت

 نیکنار هم. سل میدیو خواب میخودمونو پرت کرد هردو

 لب گفت: ریز
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 "یکاش تو خواهر من بود"

 "من دارم یول یتو منو خواهرت قبول ندار"

 :کرد و گفت بغلم

 شهیکه کاش هم نکهیمنظورم ا منظورم اون نبود ابله،"

 ".یبود کنار

 نگفتم فقط نگاهش کردم و لبخند زدم. دلم یچیه

 بگم من از خدامه کنار تو باشم اما چه کنم خواستیم

 ......خوادینم نویا یزندگ که

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 ��! . . ماست ادینمانده  ادشیآنچه در  .

 

 چهارم..

 بودم و ساکت نشسته بودم داریکه ب شدیم یساعت کی

 .کردمیو مرور م خوندمیهامو م جزوه



 
 

264 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 .نشده بود داریهمچنان خواب بود و ب نیسل

 بار اومده بود و بهم گفته بود و برم نیچند نینسر

 .امیبخورم، اشتها نداشتم فقط گفتم م صبحانه

 طول ترم یمونده بود تا امتحان، تو گهیروز د چهار

 .همه رو بلد بودم بایبار خونده بودم و تقر نیچند

 گفتم بخونم تا فردا نیهم یدانشگاه نداشتم برا امروز

 .رو مشکل داشتم از استاد بپرسم ییهرجا

 :اومد نیخابالود سل یصدا

 بابا بخدا تو خونه؟یموقع صبح درس م نیا یک"

 "یخونیانقدر درس م یکاریب

 ترسمیامتحان دارم م گهیچند روز د ر،یسالم صبح بخ"

 که بدونم کنمیم داینکنم بخونم، دارم اشکاالتمو پ وقت

 تر بخونم" قیکجا رو دق دیبا

 

 تخت و یبه بدنش داد و نشست رو یو قوس کش
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 .زد یچرت م نشسته

 .اش خنده ام گرفت افهیق دنید با

 یبود تو دهیباز بود و موهاش هم چسب دهنش

 .صورتش

 برداشتم و ازش عکس گرفتم تا زیم یرو از رو یگوش

 .نشونش بدم بعد

 :صداش زدم و گفتم آروم

 "بلند شو به کار هات برس ایبخواب  ای نیسل"

 یبا زور باز کرد و دوباره خودشو انداخت رو چشماشو

 .دیو گرفت خواب تخت

 و زمیروش و نشستم پشت م دمیشدم پتو کش بلند

 کردم به خوندن ادامه درسم... شروع

 

. 

. 

. 
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 بلند شدم و رفتم زیساعت نشستن پشت م نیچند بعد

 .نییپا

 .کردیم زیو خونه رو تم کردیداشت کار م نینسر

 "؟یکنیم کاریجونم چخبره؟!! چ نینسر"

 فردا که قراره خاستگار یمادر گفتم برا ستین یخبر"

 "و مرتب باشه ریهمه جا تم ادیب

 "نکن تیدلم خودتو اذ زیعز"

 "تو برو َدرست رو بخون"

 "بزار کمکت کنم"

 "کنهیکمکم م ادیکار نمونده بابات االن م زمینه عز"

 

 .آشپزخونه یگفت و رفت تو نویا

 .بگذره ریخودت کمک کن فردا بخ ایخدا

 .نیباال و نشستم کنار سل رفتم

 "پاشو نیسل"

 :ناله گفت با
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 "بزار بخوابم"

 "پاشو"

 "خــــوامینم"

 "روت زمیبر ارمیآب ب رمیباشه منم م"

 .زد پشت گردنم و بلند شد نشست یکی

 "منو یخفه کرد"

 ساعت دو بعد از ظهِر" گهیپاشو د"

 

 و ییتخت بلند شد و با قر رفت سمت دستشو یرو از

 .خوندیخودش آهنگ م یبب برا ریز

 میامشبه که قراره بر یبرا شیخوشحال دونستمیم

 .رونیب

 .کردم یاسترس تحمل م دیپشت سر هم با دوشب

 .استرس رفتن به اونجا امشب

 .شب استرس خاستگار فردا

 :لب زمزمه کردم ریز
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 یماجرا ها نیکمک کن تموم بشه همه ا ایخدا"

 "یلعنت

 .به اتفاقات فکر نکردم گهید نیاومدن سل با

 نیاز اتاق تا کمک نسر رونیب میو رفت میهم بلند شد با

 ......میکن

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 :گهیم یاند کهییاز اونجا ریبه غ-

 برقصن، ‹دیبا› خوشگال

 کجا، چیه چکس،یه گهید

 ^•^��‹!دیبا›نداره به من بگه حق

 

 

 پنج..

 یکه جون تو یکار کردم به حد یظهر تا به االن کل از

 .نبود تنم
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 .هم اومده بود کمکمون نیسل

 زیوسط و دوباره تم ختیدور کل خونه رو ر کی نینسر

 .و گذاشت سرجاش کرد

 :با ناله گفت نیسل

 حال داره بره حاضر شه؟" یک"

 

 "م؟ینر یخوایم"

 پاشو حاضر شو رمیجانا دنبال فرصت نباش، نخ"

 "میبر

 "زوده که"

 "ازدهِ یکجا زوده ساعت "

 "برو بپوش منم بلند شم"

 نکهیفقط بخاطر ا دونستمیاز اتاق خارج شد، م عیسر

 .رونیرفت ب ینجورینشم ا مونیپش من

 کمد یتخت بلند شدم و رفتم از تو یاز تو یسخت به

 رنگم رو با شال هم رنگش یاقوتیسبز  سارافون



 
 

270 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .دمیپوش

 لباسمو نیانداختم. چقدر ا نهییآ یبه خودم تو ینگاه

 نه َعبا گهید یداشتم. معموال جز دانشگاه جاها دوست

 

 به کردمینه مانتو، فقط سارافون بلند تنم م دمیپوشیم

 .دنیمانتو پوشخودم قشنگ تر بودش تا  نظر

 :من گفت دنیاومد داخل. با د نیاتاق خورد و سل در

 "م؟یبر"

 "آره، آماده ام"

 .رونیبرداشتم و چادرم رو سرم کردم و رفتم ب فمویک

 ریذهنم درگ یول رون،یب مینفر باهم از خونه زد هردو

 .بود

 نکنه سپهر هم اونجا باشه و بخواد دوباره نکهیا ریدرگ

 .حرفا رو بهم بزنه همون

 نگاه نیکه به بازوم خورد برگشتم به سل یبا مشت هوی

 .کردم
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 "؟یزنیچته؟ چرا م"

 

 "؟یکنیفکر م یبه چ"

 "یچیبه ه"

 :زد و گفت یشخندین

 "مشخصه"

 "کردمیداشتم به امشب فکر م"

 "فتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیه"

 "ستیاما نگرانم دست خودم ن دونم،یم"

 مثل دفعه قبل فقط فته،یب ستیقرار ن یاتفاق چیه"

 "میگردیو برم مینیبیم میریم

 پدال گاز فشردم و با یتکون دادم و پامو رو یسر

 .کردم یرانندگ یشتریب سرعت

. 

. 
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 رهیگوشه و خ میستادیو ا نیاز ماش میشد ادهیپ هردو

 .که پشت خط شروع بودند ییها نیبه ماش میشد

 ستادهیهم ا یعل ریها هنوز سوار نشده بودن، ام راننده

 ها رو داشت و نیماش ابیکه لپ تاپ رد یکنار کس بود

 :گفت نیسل هوی. زدنیحرف م باهم

 "امیصبر کن من االن م"

 "؟یریکجا م"

 "امیم"

 شیرفت پ یادیگفت و رفت جلو تر. با سرعت ز نویا

 .و شروع کرد به حرف زدن باهاش یعل ریام

 کنه؟یم کاریدختره کله شق باز داره چ نیا ستین معلوم

 .دمییاسترس گوشه ناخونم رو جو از

 :گفتمیلب م ریز مدام

 

 کاریاونجا چ یمگه دستم بهت نرسه، رفت نیسل یوا"

 "!آخه؟
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 ریو ام دادیداشت منو نشون م نیکردم، سل نگاهشون

 .کردیهم به من نگاه م یعل

 .احساس کردم از استرس قلبم نزد یا هیثان یبرا

 برادرشو یحرفا یرفت ماجرا نیشدم سل مطمئن

 .گفتش بهش

 راننده ها پشت زدیم ادیکه داشت فر یبلند یصدا با

 گفت و رفت سمت نیبه سل یزیچ یعل ریام خط

 .نشیماش

 . با حرص راه افتادمستادیهمونجا ا قایدق نیسل

 و..... سمتش

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

. 

 (☺تا اخِر عمر دارمت کردمیروز فکر م هی ادمهی

 

 شش..
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 :گفتم

 "؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار چیه "

 ".چه کردم نینگو صبر کن بب یچیه سیه "

 :محکم گرفتم و با حرص لب زدم دستشو

 به یگفت ی! چ؟یکرد کاریچ نمیمثل آدم حرف بزن بب "

 "!پسره؟؟؟

 " داداشش رو گذاشتم کف دستش یحرف ها "

 :هم فشردم و گفتم یرو رو دندونام

 بهت " یچیه گهیتا آخر عمر د "

 

 :و گفت دیخند

 " رونیب کشمیزبونت م رینگو، خودم از ز "

 دخلت رو زنمینگو که م یچینگو، فقط ه یچیه "

 "ارمیم

 :و گفت دیمن کوب یبه بازو یو مشت دیخند
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 "آخه ادیدلت نم"

 "ادیاز من برم یهرکاراالن  "

 اومد سمت ما و بایکه ز دیبلند تر از قبل خند دوباره

 :گفت

 "؟؟یخنده راه انداخت رکیس "

 :گفت لکسیر یلیهاش رو باال انداخت و خ ابرو

 "خندمیم دمیجانا رو حرص م ر،یخ"

 گفت: یبعد سالم و احوالپرس بایز

 

 "دیشناس ینده تو که بهتر از من م تیاهم"

 نگاه ییها نیبه نشونه تاسف تکون دادم به ماش سرمو

 .حرکت یکه آماده بودن برا کردم

 یها تو نیاگزوز ماش یدادن صدا یکه م یهر گاز با

 .دیچیپیم طیمح

 نیبه ماش رهیزدن و من خ یبا هم حرف م نیو سل بایز

 .بودم ها
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 تا من جلو شیپ قهیبه چند دق میبرگرد شدیم کاش

 گرفتم و یم یعل ریام شیرفتن به پ یرو برا نیسل

 .بره و حرف بزنه زاشتمینم

 ها با شدت نیاومدن پرچم شروع مسابقه ماش نییپا با

 .شروع به حرکت کردن یادیز

 بود که از نیا هیشب شتریکه چه عرض کنم ب حرکت

 .کننیکنده شدن و دارن پرواز م نیزم

 

 :لب گفتم ریز آروم

 و سالم ادیسرشون ن ییخودت کمک کن بال ایخدا"

 .ان وانهیکه مغز تو سرشون ندارن، د نای. ا برگردن

 "حواست باشه بهشون خودت

 ذهنم هم خنده ام گرفت و هم تعجب یافکار تو از

 .کردم

 که داشتن ییاطرافم نگاه کردم. پر شده بود از آدما به

 یزدن و بگو بخند م یبا هم حرف م اقیخنده و اشت با
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 .کردن

 نیبرنده ا یک نکهیبستن سر ا یشرط مها هم  یبعض

 ....شهیم مسابقه

. . 

 

. . 

 و داد همه بلند غیج یها صدا نیشدن ماش کینزد با

 .کردنیم قیبود و تشو شده

 دو نفر نیکه رفته بودن فقط ماش ینیشش ماش از

 .بود شون

 بودن و هرجور بود یدو نفر در رقابت تنگاتنگ اون

 .داشتن خودشون اول برسن و برنده بشن یسع

 .هست یعل ریام یها برا نیاز اون ماش یکی دونستمیم

 نیبود به پشت ماش دهیپشت سرش سه با کوب نیماش

 .یعل ریام
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 پشت سرش نیماش یعل ریام نیشتاب گرفتن ماش با

 به خط دیرس یعل ریبرسه بهش و ام گهید نتونست

 .انیپا

 ........نیشدنش از ماش ادهیپ با

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°. 

 

 یرو دنتیانقدر دوست دارم که موقعِ خواب من

 تتیقلبمو از جاش درارم تا صداش اذ نم،حاضرمیس

 ✨�💙�.نکنه

 

 هفتم..

 همه یو خوشخال غیج یصدا نیشدنش از ماش ادهیپ با

 شد. قطع

 

 .ومدینم ییصدا چیه

 یپر از خون بود اما انگار نه انگار لبخند رو سرش
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 .بود لبش

 اومد سمت نیمن و سل دنیاطراف نگاه کرد و با د به

 .ما

 :لب زدم آروم

 "نیخدا لعنتت کنه سل"

 .نگفت یچیو ه دیخند

 :به ما و گفت دیرس یعل ریام

 "سالم"

 .جواب سالمش رو دادم آروم

 :به من کرد و گفت یاشاره ا نیسل

 هم جانا خانم ما" شونیا"

 

 :گفت نیرو به سل یعل ریام

 " شناسمشونیاومد م شیحادثه که پ کی یط"

 .مشغول حرف زدن شد باهاش نیسل

 که اونجا بود یبگم نگاه هر کس تونستمیجرات م به
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 .کردن یما بود و داشتن مارو نگاه م یرو

 :گفت یعل ریام

 یم یبرادرم از شما عذرخواه یمن بابت حرفها "

 چه مرگش شده که ستیجانا خانوم، معلوم ن کنم

 .کنهیرفتار م ینجوریا

 :گفتم ناخودآگاه

 "به بانداژ داره ازیصورتتون ن "

 "شهیخوب م ستین یمهم زیچ "

 بشه ممکنه عفونت کنه" یضد عفون دیبا"

 

 :گفت نیسل

 "همراهت هست؟ لیوسا"

 "هست نیبله داخل داشبورد ماش"

 :گفت یعل ریرو به ام نیسل

 "....یمیرح یآقا "

 :وسط حرفش و گفت دیپر یرعلیام
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 صدام یعل ریهمون ام نهیسنگ یادیز یمیرح یآقا "

 "دیکن

 :و گفت دیخند نیسل

 گهیجانا خانم ما چند وقته د نیا یعل ریچشم، اقا ام"

 شهیبانداژ ساده م کیخانم دکتر فعالً در حد  شهیم

 "اعتماد کرد بهش

 به بازوش و کنار گوشش گفتم: دمیکوب مشت

 

 "یالل گنینم یحرف نزن"

 "گنیچرا م"

 ینگاه میبود ن یعل ریکنار ام شهیکه هم یاومدن مرد با

 :گفت نیانداخت و رو به سل بهش

 "خانم دکتر بانداژ کنه شتونیپ امیم دیاگر بمون"

 کردم گفتم یخدا چه غلط یزد و رفت. وا یچشمک

 .سرش راجب

 ....محاله یهمه خوشبخت نیبگم منو ا دیبا حاال
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. . . 

ً یتقر  .میمونده بود نیهمه رفته بودن. به اصرار سل با

 

 :اومد سمتمون و گفت یعل ریام

 "دیمعطل شد دیببخش"

 :جواب داد نیسل

 "هیچه حرف"

 کردم و براش یسرش رو ضد عفون یگفتن حرف بدون

 .بستم

 .دمیکش یم خجالت

 .زل زده بود به من میبود که مستق نجایا یبدبخت

 .عرق شده بود از خجالت سیخ صورتم

 :رو بستم و گفتم سرش

 "تموم شد"

 :شد و گفت بلند

 ."دیلطف کرد یلیممنونم ازتون خ"
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 ".نکردم یکنم کار یخواهش م"

 :و گفت دیبلندش کش یموها یتو یدست

 "سپهر یبابت حرف ها دیبازم ببخش"

 من فراموش کردم ماجرا رو . فکر ست،یمهم ن"

 یبگه وگرنه اصال باهاش حرف نم ادیب نیسل کردمینم

 "زدم

 کردن گفتن به من، پسره احمق ینه اتفاقا کار خوب"

 ".دراز تر کرده مشیرو از گل پاش

 لبش یکه با لبخند بزرگ رو ینیسل یرو یغره ا چشم

 .به ما بود رفتم رهیخ

 و راه میکرد یرد و بدل کردن حرف خداحافظ یکم بعد

 .طرف خونه میافتاد

 بود امشب..... یشب چه

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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. 

 جز دستات به

 ��♥!ارزش سخت گرفتن رو نداره زیچ چیه

 

 

 هشتم..

 .شدم هوشیب یخونه از خستگ میدیکه رس شبید

 نمیبب نهییا یبرم خودمو تو ترسمیشدم م داریکه ب االنم

 .پف کرده رو به رو بشم افهیق کیبا  و

 !اخه؟ ادیخاستگار ب دیامشب با قایدق

 تخت و بلند نییپتو رو پرت کردم پا تیعصبان با

 .شدم

 پف نداشت و ادیبود که صورتم ز نیشانسم ا تنها

 شد. یدرست م شستمیم صورتمو

 

 شد، یم دهیشن نییو بچه ها از پا نینسر یصدا
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 انجام بدن رو دیکه با ییبه بچه ها کارها نینسر

 .گفتیم

 تا نیجمعه بود نرفته بودن سرکارو نسر چون

 .دیکشیامروز ازشون کار م تونستیم

 باز کردم و شروع کردم به شانه کردنشون، در موهامو

 :با نفس نفس گفت نیبا شدت باز شد و سل اتاقم

 ".کمک کن عروس خانم نییپا ایب ستین یاگر زحمت"

 "!ه؟یساکت شو عروس چ نیسل س،یه"

 . حاالیکه امشب خاستگار دار ییعروس شما"

 "ه؟یجوابت چ طونیش

 :مکث گفتم یلحظه ا بدون

 "یمنف"

 

 خدا خواست دوستش دیشا نشیبب ادیبابا بزار پسره ب"

 "یداشت

 "االن کل تمرکزم درسمه"
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 به منم یاگر اون وسط عاشق شد گمیباشه، حاال م"

 "بگو

 "!نیسل"

 "ن؟یجون سل"

 :حرص گفتم با

 "؟یاول صبح یزنیانقدر حرف م یخورد یصبحانه چ"

 و ظهره ، دوما با اجازتون مربا ستیاوال که صبح ن"

 گردو شکالت صبحانه دو تا ریو البالو و پن یفرنگ توت

 ".....و ییچا وایل

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 

 برم خوامیم رونیتروخدا، غلط کردم بروب الیخیب"

 "رمیبگ دوش

 یخوشگل شده چ یلیجانا موهات خ یباشه، راست"

 "...بهشون؟ یزنیم

 گهیزد د یرو صدا م نیکه داشت سل نینسر یصدا با
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 شیپ نییرفت پا نیرد و بدل نشد و سل نمونیب یحرف

 .نینسر

 اروم تر بشم و استرسم کمتر شه پناه کمی نکهیا یبرا

 ....به حمام بردم

. . . 

 

 چشماشون یبود همه خانواده نگران بودن و تو جالب

 .بجز من و محمد شدیم دهید ینگران موج

 ازدواج کردن ستیمحمد اصال مهم ن یدونستم برا یم

 .از خداش بود که من برم من،

 :اومد کنارم نشت و گفت رضا

 "جانا جونم؟"

 "جانم؟"

 مگه در یاست؟اجبار گهیهمد یچرا اخمات تو"

 "کاره؟

 رید شبید نکهی؟ فقط بخاطر ا یاجبار چنه بابا "
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 "سردرد دارم دمیخواب

 "کنهیسرت درد م یکجا"

 

 قایسرم رو نشون دادم. رضا دق یدستم قسمت جلو با

 :و گفت دیرو بوس همونجا

 "خوب شد؟"

 لبم شکل گرفت و سرمو به نشونه یرو یقیعم لبخند

 .تکون دادم مثبت

 .خوب بود رضا انقدر مهربون بود چقدر

 خوبش در یبنده ها نیاست یدست خدا از تو گنیم

 .و هواتو داره ادیم

 که خدا فرستادش تا ینظرم رضا همون بنده ا به

 .باشه مراقبم

 :گفتم اروم

 " یکه هست یرضا مرس"

 گفت: یلوس باز با
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 "قابل نداره، راه جبران هم داره"

 : بهش و گفتم دمیخند

 "کنم؟ کاریمن از دست تو چ"

 شو، البته راه جبران رهیخ واریو به د نیبش یچیه"

 "ها اسونه

 "ه؟یبگو چ"

 "یخوایکه م یزیشو به همون چ لیتبد"

 نیو سل نینسر شیگفت و پاشد رفت پ نویا

 :لب تکرار کردم ریبا خودم ز حرفشو

 "یخوایکه م یزیشو به همون چ لیتبد"

 زنگ در..... یصدا با

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

♡~ 

 بِکش َدستم آریاِـے  -
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 ��✨ـےیآنجآ ♡طُ ♡آنجآ که -

 

 

 نهم..

 .استقبال یسمت در برا میو رفت میبلند شد همه

 .ستادیا نیرضا هم کنار سل ستادمیا نیمحمد و سل نیب

 .بودن ستادهیدر ا یهم جلو نیو نسر بابا

 :کنار گوشم گفت نیسل

 ".کنهیداخل خوف م ادیداماد ب"

 :باال رفته گفتم یابرو با

 "شدهی؟مگه چچرا "

 

 لبخند بزن بعدش تو اتاق کیاون اخماتو باز کن "

 "...یبر

 وسط حرفش و دمیبگه، پر یچ خوادیزدم م حدس

 :گفتم
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 "حرفتو بگو تا نصفت کنم یجرات دار"

 "باشه بابا"

 :گفت رضا

 و ستیو چهار ساعته شما دو نفر ب ستیشبانه روز ب"

 دیحرف نزن قهی. االن دو دقدیزنیساعت حرف م شش

 "دیباش خانم

 :گفت نیسل

 محمد گاو خفه ات نیمثل ا یبخدا تو هم شده باش"

 اه" گهینده د ریگ کنمیم

 

 یانچنان چشم غره ا دیرو شن نیانگار حرف سل محمد

 .دمیترس نیسل یکه من به جا رفت

 به داخل هر چهار یانسالینسبتا م یورود خانم و اقا با

 و به میدست از حرف زدن و کل کل کردن برداشت ینفر

 .میخانم و اقا سالم کرد اون

 دختر جوون وارد کیپسر و  کیسر اون ها هم  پشت
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 .شدن

 بهتر بگم پدر داماد با بابا دوست ایاون اقا  دونستمیم

 و زدنیو راحت با هم حرف م یمیصم یلیچون خ بودن

 .کردنیم یپرس احوال

 .دست من یگل رو داد تواومد جلو و دسته  پسره

 اون گردنم یگرفته بود من به جا نییگردنشو پا انقدر

 .گرفته بود درد

 و گفت: ستادیمن ا یداماد اومد جلو پدر

 

 سه سالت دمتیکه د یبار نیاخر یچقدر بزرگ شد"

 ".بود

 :داماد هم گفت مادر

 ".یماه تر شد یماشاال.... هزار هللا اکبر، ماه بود"

 :زدم وگفتم یاجبار لبخند به

 "دیلطف دار"

 وارد اشپزخونه نیمهمون ها نشستن منو سل نکهیا بعد
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 .رضا هم پشت سر ما اومد داخل میشد

 :گفت نیسل

 "!؟یایتو کجا م"

 :گفت اروم

 تازه تخمه هم کیمنم شر د؟یکن بتیغ دییخوایمگه نم"

 نمیبرم از مامان بپرسم بب ای میکن بتیغ میبخور ارمیم

 

 دور هم مینیبش میایب رمیپاک نشده داره برم بگ یسبز

 ".میکن بتیو غ میپاک کن یسبز

 :گفت نیسل

 یکرده به جا تیدختر ترب نیماشاهللا زن عمو نسر"

 ".پسر

 :و گفت دیمو هاش کش یتو یدست محمد

 "از خداتم باشه ،یخوب نیبه ا"

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

 ".ستین زمیعز ستین"
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 از یکی یتوجه به اون ها رفتم نشستم رو بدون

 .یناهارخور زیم یها یصندل

 نداشتم. یلحظه اول حس خوب نیچرا از هم دونمینم

 

 یلیبزرگ شدم اما خ یخانواده مذهب یخودم تو دونمیم

 .باشه یمدل نیکه ا دمید یادم کم

 قهی یاگر سرشون رو بکنن تو کننیکه فکر م ییادما از

 .متنفرم بنیپاک و نج یلیکه نشون بدن خ لباسشون

 پشت گردنم به خودم اومدم و نیبرخورد دست سل با

 :گفتم

 "یزنیچرا م هیچ"

 ییپاشو چا ستین یعروس خانم، اگر زحمت یچیه"

 زمیمن بر یفکر کن یخوایم ینیبی. اگر هم م زیبر

 "ستین یمشکل

 بلند شدم و نیسل یها ختنیتوجه به زبون ر بدون

 :گفت نی. سلختمیفنجون ها ر یها رو تو ییچا
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 کرده...... یطانیهوس نقشه ش دلم

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 روز َدر قلب کیجآس تا ابَد و  نیجاِى تو فقط هم.

 ��َمن

 

 

 شصتم

 :که گفت میبهش نگاه کرد میرضا همزمان برگشت منو

 نیزن عمو نسر یها یاهیدارو گ نیاز ا شییتو چا ایب"

 "شهیاخ دلم خنک م میزیواسه محمد هم بر میزیبر

 خنده رضا هم خنده اش گرفتو کنار ریگفت و زد ز نویا

 .دنیشروع کرد به خند نیسل

 رضا هم دمیدرب اشپزخونه ترس یمحمد جلو دنید با

 .محمد شد متوجه

 محمد پشت میبهش بفهمون میداشت یرضا سع منو
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 شده بود محمد خم شد و گفت: ریاما د سرشه

 

 مثل کاغذ تو دستام مچالت یحرف بزن گهید بارکی"

 "کنمیم

 که از حرص قرمز شده بود دستشو برد سمت نیسل

 :صورتش و گفت یمحمد و محکم زد تو صورت

 "ادیمحمد رستگار، بدم م ادیازت بدم م"

 و دیرضا دستشو کش رونیگفت اومد که بره ب نویا

 .رونیداشت نذاشت بره ب نگهش

 محمد رو یچشما یبگم خون جلو تونستمیجرات م به

 .دست رضا یتو نیدست سل دنیبا د گرفت

 :گفت رضا

 ".یندار یچه خبرته محمد؟جنبه شوخ"

 گفت: محمد

 

 نیا ؟سومایدستشو ول کن. دوما تو فضول نکهیاول ا"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "دارم اخه شیخودش دنباله جنگه من کار دختره

 :از قصد دست رضا رو سفت گرفت و گفت نیسل

 دست خودمو دارم ؟ اریاخت رهیدستمو بگدوست داره "

 "تو؟ ایمن دنبال جنگم  بعدشم

 عیسر نیهم یکنه برا دایبحثشون ادامه پ خواستمینم

 :گفتم

 مهمونا رفتن؟ زشته بخدا یوقت دیبزار شویبق شهیم"

 "میدار ابرو

 و رضا نیکه نگاهش قفل شده بود به دست سل محمد

 :گفت

 "ندارم یمن کار"

 .رفت

 

 :رضا رو ول کرد و گفتدست  نیسل

 . ناراحتیفکر کن من جانا بودم که دستمو گرفت"

 "که دستتو ول نکردم ینش
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :گفت رضا

 "کردمینگاهت نم یا هیثان یبود حت نیا ریغ"

 :باز گفت شیبا ن نیسل

 " بزنم فعال دیخب من برم خاستگار تو رو د"

 .رونیچپ نگاهش کردم رفت ب چپ

 :گفت رضا

 "جانا؟"

 "بله؟"

 "یچیه"

 "گهیخب بگو د"

 

 "نگاهم کرد؟ ینجوریچرا محمد ا"

 "!پس یتو هم احساس منو داشت"

 رو برداشتم رفتم ییچا ینیس وار،یبود به د رهیخ رضا

 .رونیب

 :من گفت دنیداماد با د مادر
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ".یماشاهللا ماشاهلل چه خانوم"

 :و گفت نیکرد به نسر رو

 اما براش اسپند دود کن از بس ستیچشمام شور ن"

 "دختر نیا ماه

 یبه مادر داماد زد و با مهربون یلبخند نینسر

 شد به من رهیخ یشگیهم

 همه گرفتم و رفتم نشستم یها رو دونه دونه جلو ییچا

 .نیو نسر نیسل شیپ

 

 .کرد یم تمیاذ نیسنگ ینگاه ها حس

 ........گفت هویداماد  مادر

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 : مینکن بگ هیگر یبه جا.

 ". تیبه رنج پلکها ارزدینم ایدن"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کمی..

 جواد ما دیجانا جان با س دیرستگار اگر اجازه بد یاقا"

 "حرفاشونو بزنن برن

 .هم از اومدنشون نگذشته بود قهیدو دق هنوز

 :گفت بابا

 "کن سمت اتاقت ییجانا جان بابا آقا جواد رو راهنما"

 چشم""

 

 از عیاسمش جواد هست سر دمیکه تازه فهم پسره

 جلو یطرف کم نیاز ا دییبلند شد. با گفتن بفرما جاش

 .راه افتادم و رفتم سمت اتاقم و درب رو باز کردم تر

 "داخل دییبفرما"

 بلند نکرد که تعارف کنه من برم داخل یرو حت سرش

 .و رفت داخل نییسرشو انداخت پا خودش

 از خونه رونیبگم برو ب خوادیاالن دلم م نیکه از هم آخ

 .ما
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 نیصبر کنم تا تموم شه ا نکهیندارم جز ا یچاره ا اما

 .مراسم

 اتاق یتو یوقت یبابا و دوستش حت یخنده ها یصدا

 .ومدیهم م میبود

 .نیشدم به زم رهیو خ یصندل ینشستم رو رفتن

 

 :گفت پسره

 "ه؟یچ تونیلیشما مدرک تحص"

 "ترم سه هستم خونمیم یدارم پزشک"

 "د؟یکار کن دیبر دییخوایبعد م ،یهم عال یلیخ"

 "بله"

 که مرد کار یطیاما من دوست ندارم زنم بره تو مح"

 "کنهیم

 منو از یهمه تالش نکردم که کس نیاما من ا دیببخش"

 "کردن منع کنه کار

 "ستین نیام ا قهیاما من سل"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 از آرزم یکس قهیبخهطر سل تونمیمتاسفم اما من نم"

 "بکشم دست

 آورد باال و بهم نگاه کرد و گفت: سرشو

 

 "من؟ یحت "

 . کنم از دستش هیگر ایبخندم  دونستنینم

 رو یکه بخاطر شما کار شناسمیمن اصال شما رو نم"

 "بر خالف نظر خودم کنم

 :نگفت. اما من گفتم یچیزد و ه یشخندین

 "هیبق شیپ رونیب میبر دیندار یاگر حرف "

 "یدینپرس یاما شما هنوز سوال"

 "جوابم یچند کلمه حرف منو متقاعد کرد برا نیهم"

 .رفتم سمت در و در رو باز کردم یحرف چیه بدون

 نهییآ یاز اتاق خارج شد و رفت. منم خودمو تو پسره

 .رونیکردم و رفتم ب مرتب

 :داماد گفت مادر



 
 

303 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "م؟یکن نیریدهنمون رو ش"

 

 "هیمتاسفم اما جواب من منف"

 شتریب هیما چند ثانکل خونه حاکم شد ا یتو سکوت

 :که مادر داماد گفت دینکش طول

 "چرا دخترم؟"

 "میندار ینقطه مشترک چیاصال ه شونیراستش منو ا"

 "هم باشن؟ هیشب دیمگه همه با"

 اما از نظر ستین یکس هیکس شب چیدرسته که ه"

 یوجه اشتراک چیو نوع تفکرات ه یو فکر یاخالق

 "متفاوته شونیمن کال تفکراتم با ا م،یندار

 کردم و برگشتم یگفتن حرفام از همه عذرخواه با

 آشپزخونه. ... داخل

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 گرمت یِ به دســـتا من
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 

 �� دارم ازین یزندگ یِ ادامه یبرا

 

 

 دوم..

 .نداشت میکار یبودم کس یکه عصبان شبید

 بود و چقدر من ممنونشم نیبه خواسته نسر نیا البته

 .کمینزد ادیب یکمکم کرد و نذاشت کس که

 قطعش کردم و از خوردیساعت که داشت زنگ م با

 .تخت خارج شدم یتو

 استاد گفته بود امروز با میقرار بود بر مارستانیب امروز

 .ادین رید یکار مهم داره پس کس همه

 

 لوازمم جمع کردم گذاشتم داخل دمیپوش لباسامو

 .فمیک

 رو مرتب کردم و چادرمو سرم کردم و رفتم تختم

 .نییپا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 هفت و ربع صبح بود هنوز خواب بودن چون ساعت

 .شدنیم داریساعت هشت ب معموال

 .لقمه درست کردم و خوردم کیخودم  یبرا

 هم قهیتا ظهر دو دق مارستانیاالن که برم ب دونستمیم

 .کار کنم دیندارم و با استراحت

 "؟یریم یدار"

 :و برگشتم سمتش و گفتم دمیکش ینیه

 "آره ر،یسالم صبح بخ"

 "؟یداد یگفت که جواب منف یپسره بهت چ شبید"

 

 چون مرد کنهیکه فکر م یداره، از مرد یمیافکار قد"

 رهیبگ میهرجور بخواد رفتار کنه و تصم تونهیم هست

 که خونمی. دارم درس مادیبدم م یکس یزندگ یبرا

 "خونه یتو نمیبش نکهیسر کار نه ا برم

 :در جواب نگفت. اما من گفتم یچیه

 "برم؟ کالس دارم یندار یاگر کار"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "برو"

 "خدانگهدار"

 .شدم نیو سوار ماش رونیب رفتم

 .دونمیشده نم ینجوریها رفتارش ا یمحمد تازگ چرا

 دعوا راه ایکن ه یتا کار گردهیدنبال بهانه م همش

 .بندازه

 که داشت. یضیضد و نق یشدم بودم از رفتار ها خسته

 

 پدال گاز محکم فشار دادم و با سرعت رفتم یرو پامو

 .مارستانیب سمت

 .هم امروز بود سایآو

 .بودمش دلم تنگ شده بود دهیند شدیم یسه روز دو

. . 

 .بخش یو رفتم تو دمیپوش مویپزشک روپوش

 داده بود هیکه تک دمیرو د سایبخش که شدم آو وارد

 .کرد یرو نگاه م نیو داشت زم وارید به
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "خانم سایسالم آو"

 :گفت جانیمن با ه دنیآورد باال و با د سرشو

 "؟یجانا سالم خوب یوا"

 "؟یجانم؟، قربونت تو چطور"

 

 :گفت سایرو. آو گهیهمد میکرد بغل

 "؟یاز ما نکن یادی"

 داشتم که حد یدو سه روز سخت نیبخدا انقدر ا"

 ".نداره

 :دیپرس نگران

 "شده؟یچ"

 .کنم فیبرات تعر مینیبش ومدهیتا استاد ن ایب"

 .انتظار یصندل یرو مینشست

 .کردم فیسه روز رو براش تعر نیا کل

 .شبیتا خاستگار د یعل ریسپهر و ام یحرف ها از

 .لب شروع کرد به فحش دادن ریز
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "؟یدیفحش م یبه ک"

 

 بود یاول به اون سپهر بعدشم به اون خاستگارت، چ"

 "جوادشون دیآها آقا س اسمش؟

 که داشت اسم یموقع سایآو افهیام گرفت از ق خنده

 .گفتیم خاستگارمو

 ....صدا اس دنیشن با

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 �🕊🕊�♥تو دستام سرده سرده یب

 

 سوم..

 .میهردو بلند شد استاد

 رو نکشیمسن بود و بشدت شوخ. ع استادمون

 چشمش و گفت: یرو گذاشت
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 میتموم شد بر شونیخاستگار ااگر فحش دادنتون به "

 "کالس؟ سر

 :خجالت زده گفت سایآو

 "دیببخش"

 به من که از خنده قرمز شده بودم ینگاه مین استاد

 :و گفت کرد

 " نیا یاز حرفا ومدهیتو هم بدت ن"

 :تکون دادم و گفتم یبه عالمت منف سرمو

 "نه استاد حقشه طرف"

 "خورهینکرده فحش م یبنده خدا ندانسته و کار"

 :گفت سایآو

 "ادب یب یهم کار کرده پسره  یلیخ"

 نشه" ریاستاد کالستون د"

 

 :تکون داد و گفت یسر

 یسال سن از بچه ها ستیکه شماها با ب میبر م،یبر"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "نیتر طونیهم ش یمهدکودک

 .گفتیراست م استاد

 .میبود طونیش یلیسال سن خ ستیقول استاد با ب به

 .بترکه مارستانیتا ب میتنها باش قهیبود دو دق یکاف

 پسر، فقط سر به سر پرستار یدانشجو ها مخصوصا

 .ذاشتنیم ها

 داد حیاستاد هم توض میستادیا هیکنار بق دنمونیرس با

 .میانجام بد یقراره چه کار امروز

 و ثابت دینشون بد یخود خوامیبخش م یامروز تو"

 یباال میریچند وقت، م نیا یتو دیادگرفتیچقدر  دیکن

 

 پرونده رو چک زنمیها دونه دونه صداتون م ماریب سر

 "دیگیرو م ماریو حاالت و مشکل ب دیکنیم

 میگفت و راه افتاد جلو، همه پشت سرش راه افتاد نویا

. 

 روز که آوردنش رو قایدق م،یشد ماریب نیاتاق اول وارد
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 درست تونستینم یانقدر حالش بد بود که حت ادمهی

 خوب بود و رنگ و یلیاالن حالش خ یبکشه ول نفس

 .دیکشیباز شده بود و بدون دستگاه نفس م روش

 حرف ماریبا ب یبا مهربون و پر انرژ شهیمثل هم استاد

 .دیو حالش رو پرس زد

 یباش یبا انرژ یوقت ادگرفتمیچند وقت از استاد  نیا

 یحال و ب یهم ب یوقت رهیگیم یازت انرژ مارتیب

 حوصله است. یهم ب ماریب یباش حوصله

 

 ابونیخ یتو نکهیمثل ا یزنیحرف م یبا انرژ یوقت

 قهقه ات ناخودآگاه خنده دنیو مردم با د یبزن قهقه

 قدر آسون و راحته آوردن لبخند نیهم رهیبگ اشون

 .یلب کس یرو

 ...هم بخنده یگریتا د یخودت بخند هیکاف

 .میرفت یدونه اتاق ها رو م دونه

 .میو گفت میهممون رو آورد و پرونده ها رو خوند استاد
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 رفت کنار استاد کم مونده بود از حال بره یوقت سایآو

 .استرس بخاطر

 استاد یمن استرس نداشتم و راحت برا خدارشکر

 .دادم حیتوض

 چکاپ تموم شد استاد گفت: یوقت

 

 اطیتو ح میبر دییایوقت استراحتتون هست اما ب"

 ....باهاتون حرف بزنم خوامیم

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 اطیداخل ح میپشت سرش و رفت میراه افتاد همه

 .مارستانیب

 

 بچه ها نشستن لب یبعض مکتین ینشست رو استاد

 .ستادنیا سایها هم مثل من و او یبعض باغچه

 زنده است دیبچه ها بارها بهتون گفتم انسان با ام"

 سر یباال دیحس بر یعبوس و ب افهیاگر با ق شما
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 حال تر یبلکه ب شهیاون نه تنها حالش خوب نم ماریب

 یلبخند رو ماریب شیپ دیریم یوقت شهیهم دیبا شهیم

 اگر حالتون خوب نبود. حال روحشون یباشه حت لبتون

 نجایخوب باشه تا جسمشون خوب بشه. ا دیبا

 ادیبدم شماها هم  ادیمن فقط درس  دکهیومدین

 در کنار دیریبگ ادی دیدر کنار درس با نجایا دیریبگ

 ".دیادما روحشون هم خوب کن جسم

 بگم از تونمیگذار بود که به جرات م ریحرفاش تاث انقدر

 .ومدیدر نم ییکدوممون صدا چیه

 کردن. یاستاد فکر م یهمه داشتن به حرف ها انگار

 

 .به ما بود رهیهم با لبخند خ استاد

 .گذرهیم یافکارمون چ یتو دونستیم انگار

 ادما حال روحشون که خوب بشه خوب گفتیم راست

 .نداره یحال جسمشون کار کردن

 .رفت داخل کم کم بچه ها هم پراکنده شدن استاد
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 .ربع مونده بود کیاستراحتمون فقط  میتا

 :گفت سایاو

 ".زنهیقشنگ حرف م یلیاستاد خ"

 "!اوهوم'

 "!یاستاد یتو فکر ها یلیفکر کنم خ"

 "مشخصه ؟"

 "تو فکرته یچ زنهیات داد م افهیق"

 "فهمنیکه نم هیبق یبفهم یتونیتو م"

 

 میراه بر کمی میتا وقت دار یایب یشی. پا مگهیبله د"

 "محوطه؟ یتو

 "اره"

 .به راه رفتن میو شروع کرد میبلند شد هردو

 "که جانا؟ گمیم"

 "جونم؟"

 گربه ات هم یعکاس میبر میدفعه بعد که خواست"



 
 

315 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "؟یاریم

 "؟یگیپنبه رو م"

 "با نمکه یلیاره خ"

 "ارمشیچشم م"

 اخ جون.... یوا"

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 آمدم که عاشق شوم ایدن به

 یتا که عاشق کن یآمد ایدن به

 به نفع تو شد نشیآفر نیا و

 

 

.... 

 و چرخ میکه نرفته بود ییبه دوتا اتاق ها یسرکش بعد

 .بخش باالخره کارها تموم شد یتو زدن

 .میاتاق و لوازممون رو برداشت یتو میرفت سایاو با



 
 

316 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کردم ضیرو با مانتوم تعو مارستانیب روپوش

 .فمیداخل ک وگذاشتم

 :گفت سایاو

 "کنواختهی زیامروز چقدر همه چ"

 "!اره، تو هم حست مثل منه پس"

 خونه من؟" میبر یایم"

 

 و محمد نیسل ترسمیچون م امیب تونمیمن که نم"

 "من شیپ ایبشه، تو ب دعواشون

 "خونتون امیزشته بخدا من همش م"

 "کجا همش یاومد کباریکال "

 ".الیخیب"

 کنم یمجبورت م یداد شنهادیجانم پ قیرف گهینه د"

 "یایب

 "ستین زیلباسم تم"

 "ایباشه برو خونه لباستو عوض کن بعدش ب"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "جانا؟"

 "جونم؟"

 "؟یدونستیم یسمج یلیخ"

 باشه که سمج باشم" یداره ادم رو به روم ک یبستگ"

 

 : و گفت دیخند

 "شمیپس مزاحمتون م"

 "منتظرتم یمراحم"

 یتو میو رفت میخارج شد مارستانیهم از درب ب با

 .نگیپارک

 .ومدیم دادیدعوا و داد و ب یصدا

 اشنا کردنیکه داشتن دعوا م یافراد یصداها بیعج

 .بود

 یگوش م مین زده بود و داشتهردو خشکمو سایاو منو

 .میبود ومدیکه م ییو دنبال منبع صداها میداد

 روابط ،یگفت یزیبه دختره چ یرفت یتو گوه خورد"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "وسط؟ نیا یگیم یتو چ خودمه

 بلند تر داد زد: یبعد یصدا

 

 نیهمش ازا یشده منجالب همش شرط بند تیزندگ"

 اون نی. ببیمراسم رفتن خسته نشد نیبه ا مراسم

 کتیبزارم نزد خوامیمن مثل خواهرمه نم یبرا خانم

 بفهمه تو از هیخراب نشه. بابا فقط کاف شیتا زندگ بشه

 زنده ات یدختر حاج رستگار رد شد یلومتریک ده

 "زارهینم

 !من؟ یبابا دمیشن درست

 و سپهر؟! با یعل ریام دنیتند تر کردم با د سرعتمو

 .شدم بهشون رهیخ بهت

 یعل ریدو نفر هم با تعجب نکاهم کردن اما ام اون

 روشن یگاریخودش و س هیبرگشت به حالت اول عیسر

 .و گذاشت کنار لبش کرد

 "د؟یشناسیمنو از کجا م یبابا"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 گفت: عیسر سپهر

 

 "پدر شما!؟"

 صداتون انقدر بلند بود که کامل و رسا دیبچه گول نزن"

 د؟یشناسیم یمن رو چجور ی، بابا دمیرو شن زیچ همه

 دیبا دهیمنو د نکهیرو بخاطر ا یچرا باباتون کس اصال

 "بکشه؟

 .گفتنینم یچیه

 :و گفت دیبازومو کش سایاو

 "میبر ایب"

 "امیکه زد رو نم یحرف لیمن تا نفهم دل"

 :گفت سپهر

 یلیبابام خ دونمینداشتم چون م یمنظور خاص"

 "دختر بشه کینزد یعل ریام حساسه

 .گهیداره دروغ م خوندمیچشماش م یتو از
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "دیراستشو بگ کنمیازتون خواهش م یمیرح یاقا"

 "خانم رستگار من دروغ نگفتم"

 . چرا شمادیگیدروغ م زنهیچشماتون داره داد م د،یگفت"

 برادرتون نشم اونم کینزد دیبه من بگ دییایب دیبا هوی

 نکردم. چرا پدرتون اگر بفهمه منو یکر چیکه ه یمن

 "کشتون؟یم دیمشناس

 "شهیم رمیبرم داره د دیمن االن با"

 د،یکشیم گاریشدم همچنان داشت س رهیخ یعل ریام به

 و نیزد و اون رو انداخت زم گارشیبه س یقیعم پوک

 .پاش له کرد ریز

 :گفتم عاجزانه

 !"نجا؟یچخبره ا دیبه من بگ شهیم"

 

 :کالفه گفت سپهر

 ".....یمن واقعا منظور"

 :وسط حرفش و گفت دیپر یرعلیام
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 اما پس فردا ستمیقرار دارم ن ییفردا شب که من جا"

 اونجا حرف دییایب کنمیکه براتون ارسال م یادرس به

 ستیحرف زدن ن یبرا یمکان خوب نجایا میزنیم

 ".شدن بهمون رهیجوجه دانشجو خ یکسری

 شد نشیکرد و سوار ماش یگفتن حرفش خداحافظ بعد

 صبر از در خارج شد. سپهر هم یادیبا سرعت ز و

 .رونیرفت ب نگیاز پارک نکرد

 کردم و راه یخداحافظ سایبا او الیفکرو خ ایدن کی با

 ...طرف خونه افتادم

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 | ˘.˘ !ستیآخر خنده ا ه،یدر پِس هر گر |

 

 ششم..

 

 .بودم که حد نداشت یعصبان یحد به
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 خونه بعد سالم کردن به همه و یتو دمیرس یوقت

 پناه بردم به اتاقم تا نجایا ادیم سایاو نکهیا گفتن

 .هرجور شده اروم کنم خودمو

 یکس نیهم یهمه متوجه شدن حالم بده برا انگار

 .به کارم نداشت یکار

 .و گذاشتم داخل کمد یرو گذاشتم سرجالباس چادرم

 تا فیکث یسبد لباس ها یو لباسامم انداختم تو مانتو

 .نییببرمشون پا بعد

 .از نظرم مشکوک بود و مشکل داشت زیچ همه

 .اصال شناختیاز کجا بابا رو م اونا

 یکدوم جواب چیه یسوال تو ذهنم بود اما برا یکل

 اشوب نیکه به خودم بدم و ذهنم رو از ا نداشتم

 بدم. نجات

 

 ریکه اومده بود شدم، ام یامیدر اوردم متوجه پ مویگوش

 .بود یعل
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 یه اگر مشکلسالم من فردا شب قرارم کنسل شد'

 '.به .............. منتظرتونم دییایب یندار

 :جوابش نوشتم در

 '.امیم ستین یسالم مشکل'

 کمد یتخت و رفتم از تو یپرت کردم رو مویگوش

 .اماده باشم سایاماده کردم تا قبل اومدن او لباسامو

 بود رو جمع کردم و ختهیاتاق ر یکه تو ییلوازما

 .مرتب کردم اتاقمو

 اومد داخل و گفت: نیاتاق باز شد و سل در

 

 "حالت خوبه؟"

 "اره چطور؟"

 "!همه یمشخصه انقدر اخمات تو"

 "ستین یزیچ"

 عمرمون رو شتریو نصف ب میمنو تو باهم بزرگ شد"

 "پس دروغ نگو بهم میبود باهم
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "مفصله ماجراش'

 : تخت و گفت یرو نشست

 "نمیمن سر تا پا گوشم بگو بب"

 "!یسمج بود نقدریهم تیاز بچگ"

 "بگو؟"

 .کردم فیداستان رو براش تعر کل

 خداوندا!!" ایخدا"

 

 "ن؟یسل"

 "هوم؟"

 "ه؟یبه نظرت ماجرا چ"

 بد گل کرده میهست حس فضول یهرچ یول دونمینم"

 "!دنشیفهم یبرا

 "با من؟ یایفردا شب م"

 "صد در صد"

 :گفت نیسل فونیزنگ ا یصدا با
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ".کنمیمن در رو باز م"

 .باهم وارد اتاق شدن نیو سل سایاو قهیچند دق بعد

 دور هم میو نشست میکرد یو احوال پرس سالم

 :گفت سایاو

 "؟یراست شدیچ"

 

 رستوران کی یتو میداد فردا شب بر امیپ یچیه"

 "گذاشته قرار

 باز و شلوغ قرار گذاشته طیمح یخوبه باز تو'

 "اوهوم

 و شکستیدرحال مه پشت سر هم تخمه م نیسل

 : گفت خوردیم

 "بپوشم؟ یفردا لباس چ"

 ...هردو سایاو منو

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 

 :یعنیмой мир یِ روس عبارت±

 �🕊�): .من آرامش

 تو мой мирیمن

 

 هفتم..

 

 .از حرفش میهردو به خنده افتاد سایآو منو

 یلباس چ گفتیم نیا میهمه سوال داشت نیا ما

 .بپوشم

 بود که االن یتنها کار نیو سل سایزدن با آو حرف

 ...کرد یرو خوب م حالم

. . . 

 

 شده بودم از استرس حالت تهوع داریصبح که ب از

 .داشتم
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 بشونم؟ یامشب قرار بود چ یعنی

 دوش و ریحمام و آب رو باز کردم و نشستم ز رفتم

 .کردم فکر

 درک کنم، خودمم تونستمیهمه استرسم رو نم نیا لیدل

 !کنم کاریچ دیبا دونستمینم گهید

 نکنم؟ یاعتماد کنم به ک یبه ک دونستمینم گهید

 رو باور کنم؟ یک حرف

 همش ،یزندگ یها یسردرگم نیشده بودم از ا خسته

 که من دوننیرو م یزیچ کیانگار همه  کنمیم حس

 .دونمینم

 

 مهم رو پنهان کنن از یلیخ زیچ کیقصد داشتن  همه

 .من

 دم؟یکرده بودم که انقدر زجر کش یچه گناه من

 اصال از ؟ینیبیبزنم خدا منو م ادیفر خوادیدلم م یگاه

 حواست بوده بهم؟ دیآفر یوقت منو
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :شدن در حمام گفتم دهیکوب یصدا با

 "بله؟"

 :اومد که داد زد نیسل یصدا

 ...زنده است نترس نیجون ا نینسر"

 :دوباره ادامه داد بعد

 "انایاح یمرد میگفت یحمام یابله دو ساعته تو"

 "االن امیم"

 بدو ساعت هفته""

 

 :و گفتم ستادمیا خیساعت س دنیشن با

 "اومدم..اومدم"

 .رونیکارهامو کردم و از حمام رفتم ب عیسر

 :لب گفتم ریموهام نگاه کردم و ز به

 "حال داره مو خشک کنه!؟ یآخ ک"

 و دمیموهامو خشک کنم لباسامو پوش نکهیا بدون

 هم کردم که یکم یلیخ شیسرم کردم، آرا شالمو
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .روح نباشه یب صورتم

 دیام نیکه ا دونمینشم. البته م ضیبودم مر دواریام

 .راهه یتو یبد یو بعد امشب سرماخوردگ هیالک کامال

 .نییرو برداشتم رفتم پا فمیرو سرم کردم و ک چادرم

 به اونجا. دنیرس یبرا میساعت زمان داشت کی

 

 و دمیرو کش نیکردم و دست سل یعجله خداحافظ با

 .میشد نیماش سوار

 "ن؟یسل"

 داشت نیماش ریآفتاب گ نهییآ یکه تو یهمونجور

 :گفت یکرد با صدا نا فهموم یم درست

 "بل..ه؟"

 "ترسمیچرا انقدر م دونمینم"

 "ام خوبه؟ افهیکه ق گمیمنم استرس دارم، م"

 :حرص گفتم با

 "!!نیسل"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "هوم؟"

 ام افهیق یگیاسترس دارم تو م گمیدارم ممن "

 "خوبه؟

 

 "دیباشه ببخش یوا"

 .فتهین یتا اتفاق فرستادمیدلم صلوت م یتو

 .میبود ما ساعت نه قرار داشت میهشت و ن ساعت

 به میرسیمطمئن بودم که م نیهم ینبود برا کیتراف

 ....قرار محل

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 �🕊�...رو جا تو نزارم یدرا رو بستم کس همه

 

 هشتم..

 

 رو پارک کردم و نیبه محل قرارمون ماش دنیرس با
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .میشد ادهیپ

 یبرا ییرستورانش بسته نبود. تخت ها یفضا

 هم وسط یبزرگ یشده و اب نما دهیچ نشستن

 .بود اطشیح

 دیب یباغ بود. درختا هیشب شتریچه عرض کنم ب اطیح

 داده بود که ادم محو ییبایبه فضا انقدر ز مجنون

 .شدیم

 :گفت نیسل

 "!هیاش عال قهیالحق که سل"

 "هیقشنگ یجا"

 

 کنارش یجانا اونجا نشستن. اون پسره "

 "ه؟داداششه؟یک

 "یمیاره سپهر رح"

 ".اخ چقدر عالقه دارم بزنمش اخ

 ینکن طنتیش کنمیخواهش م"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "یمظلوم نیندارم من به ا یمن که کار"

 "میبر ایب دمیرو هم د تتیمظلوم"

 .و سپهر نشسته بودن یرعلیکه ام یسمت تخت میرفت

 یرعلیاول از همه متوجه اومدن ما شد و به ام سپهر

 .کرد و حضور ما رو اطالع داد اشاره

 .کرد یبا هردو سالم احوال پرس نی. سلستادنیا هردو

 .باشم یتمام تالشمو کردم جد شهیمثل هم منم

 گفت: یعل ریام

 

 "دیخوش اومد یلیسالم خ"

 "میمزاحمتون شد دیسالم ممنونم. ببخش"

 "دیمراحم کنمیخواهش م"

 کردم و نشستم کنار یسپهر هم سالم و احوال پرس با

 .نیسل

 :اشاره کرد و گفت نیبه سل سپهر

 "دانشگاه هستن؟ یاز بچه ها شونیا"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 »قبل من جواب داد نیسل

 جانا ام البته راحت تر بگم خواهرش ینه دختر عمو"

 ".شمیم هم

 :گفت یعل ریام

 خانم رو نیکه جانا خانم و سل یبار نیسپهر تو اخر"

 "ادین ادتی هیعیکال پنج سالت بود طب دید

 

 میرو نگاه کرد یعل ریو ام میهمزمان برگشت نیسل منو

 :گفت که

 "بهتون دمیم حیتوض"

 : گفتم من

 "ن؟یدیشما ما رو د یچجور"

 .نگرفتم یاومدن گارسون ازش جواب بخاطر

 .سفارش دادم ییچا وانیل کیهاش  یدنینوش یمنو

 .هم قهوه سفارش داد نیسل

 که حرف بزنه اما اون یعل ریشده بودم به ام رهیخ من



 
 

334 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 بود... شیگوش ینه انگار سرش تو انگار

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇 𝒎𝒚 

♡. . . 𝒔𝒐𝒖𝒍 

 

 نهم..

 

 :من شده بود گفت یکه متوجه کالفگ نیسل

 ".د؟یبهمون بگ دییخواینم"

 :سرشو اورد باال و گفت یرعلیام

 "ستین یعجله ا"

 :گفت نیسل

 "هم هست ادیز یلیما دو نفر خ یشما نه اما برا یبرا"

 :رو داد باال و گفت ابروش

 "ها یخوش اخالق تر بود دمتید ستیپ یتو"
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "ستمیاالن ن"

 .دیخندیم زیر زیو ر نییسرشو انداخته بود پا سپهر

 .بودم نیبه سل رهیبا بهت خ منم

 سفارش ها رو اورد و رفت گارسون

 

 : گفت یعل ریام

 کنم فقط فیبراتون بخش به بخش تعر ستیقرار ن"

 .که مربوط به خودمونه گمیرو م ییقسمت ها همون

 "دیاز بابا جونتون بپرس دیاش رو با هیبق

 :تموم شدن حرفش گفتم بعد

 دیماجرا رو بگ یهمه  کنمیازتون خواهش م"

 "گفت یعل ریام

 "اما اجازه ندارم گفتمیاگر در توانم بود م"

 "ده؟یاجازه رو بهتون نم نیا یک"

 "خودم و خانواده اتون"

 :گفتم کالفه
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "دیبد حیواضح توض شهیم "

 رو مزه مزه کرد و گفت: شییچا

 

 ادیهم ن ادتونی یحت کنمیفکر م شیوقت پ یلیخ"

 بودن در یمیصم یلیخ یها قیمنو شما باهم رف یبابا

 یبا هم رفت و امد خانوادگ یلیدوتا برادر. ما خ حد

 دیشما هم اون موقع هم سن و سال سپهر بود میداشت

 .بودم یمیصم یلیمن هم با محمد داداشتون خ و

 هم که ییوقتا دیکردیم یبا هم باز شهیو سپهر هم شما

 بغل محمد و سپهر یتو دیرفت یشما م دیکردیم دعوا

 خونه امن میشدیبغل من. انگا ما م یتو ومدیم هم

 .ما شیپ دیاورد یو پناه م براتون

 ینبود هفته ا یمشکل چیخوب بود و ه زیهمه چ سالها

 هفته خونه ما کیدور هم  شدمیجمع م یخانوادگ کباری

 .ماها نیهفته خونه شما انگار شده بود قانون ب کی

 ماها نیچون ب یبود دید یاز همه تو شتریتو ب شهیهم
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 نازت عتایو طب یتو تنها دختر بود میهمه پسر بود که

 .داشت داریخر شتریب هم

 "شدیم شیسپهر بهت حسود یگاه

 :اعتراض سپهر رفت باال یصدا

 ".انگار چخبره گهیم اتییبا جز نیباشه حاال همچ"

 زد و شروع کرد به گفتن ادامه حرف یقهقه ا یرعلیام

 ....هاش

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

ᵞᴼᵁ ˢᴹᴱᴸᴸ ᴸᴵᴷᴱ ᴸᴼᵛᴱ 

 » یدیعشق م یبو »

 

 هفتادم

 

 گذار هیها و سرما کیهمه شر نیچند وقت گذشت ب"
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 .اومد شیشرکت اختالف پ یها

 زیبه دوماه فقط بحث دعوا بود. مدام سر همه چ کینزد

 دهیهم رس یکیزیف یریکار به درگ یبود. حت اختالف

 .بود

 رو گهیبود. اصال همد ختهیهامون بهم ر رابطه

 من و شما کامال ی. بعد چند وقت بابامیدیدینم

 رو از هم جدا کردن. هردو طرف مقابلشون رو راهشون

 .شرکت یبخاطر برشکستگ دونستنیم مقصر

 یلیخ یو دور میبه هم عادت کرده بود یلیخ ماها

 از هم تا دعوا شه میبود اسم ببر یاما کافبود.  سخت

 ".میکرد یفقط و فقط سکوت م نیهم یبرا

 مکث گفت: یکم بعد

 

 "بپرس یسوال دار"

 اتفاق افتاد ئو اونا از هم نیا یفقط بخاطر برشکستگ"

 "شدن؟ جدا
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 داشتن که راهشون رو سوا کردن اما من ادیز لینه دل"

 "ها رو بهت بگم زیچ یبعض تونمینم گفتم

 "...یمیجناب رح"

 ".صدام کن یرعلیام"

 دمیاروم پرس دمیفهمینگفتن ها رو نم نیا لیدل

 "دن؟یرو ند گهیهمد گهیوقت د چیه"

 وقت چیهم رو ه دنیدرصد هم د کیاگر  ینه حت"

 ".شدنیهم نم کینزد

 گفت: سپهر

 

 . دلممیهم نش کیچرا اصرار داشتم نزد یدیحاال فهم"

 .ادیب شیپ یتو و خانواده ات مشکل نیب خواستینم

 از خونه دیشا میدیما شما رو د دیفهمیما اگر م یبابا

 یخونه مجرد میرفتیتهش م میما پسر کردیم رونمونیب

 یبابات بفهمه اتفاق خوب دونستمیاما تو نه م یعل ریام

 ".فتهینم
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 "من واقعا متاسفم"

 گفتم که میبچگ یهم باز ینگفتم که متاسف ش نویا"

 ".یناراحت نباش ازم

 :که برگشتم نگاهش کردو و گفتم دیکش یاه نیسل

 "تو یخوب"

 "کردمیم لیاره من که خوبم داشتم موضوع رو تحل"

 "د؟یکرد دایدست پ یجیاون وقت به چه نتا"

 

 تو نیماش یتو میچون بر ستمیواال فعال پاسخگو ن"

 و منطق خواستن لیبه سوال کردن و دل یکنیم شروع

 "دمیاونجا جواب م حایترج

 :و گفت دیخند یعل ریام

 "گنیم نیبه ا یشناخت کاف"

 :گفت سپهر

 "؟یدیشام نم یدیکش نجایداداش شما ما رو تا ا"

 ی. خب چدیشیگشنه م یک نمیمنتظر بودم بب"
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 "د؟یخوریم

 :گفتم عیسر

 "گهیشده د رمونید میشیما مزاحمتون نم"

 فتهینم یاتفاق دیبرس ریساعت د میجانا خانم حاال ن"

 لطفاً " دینیبش

 

 "....اما با"

 : وسط حرفم و گفت دیپر

 "لطفا دینیبش میاما اگر ندا"

 مشخص خندیم زیر زیبلند شد رفت سپهر ر یعل ریام

 یخودش نم یبراش خنده داره اما به رو یزیچ بود

 .....اورد

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 .میخجالت اونجا کنارشون موند یکل با

 

 شونه من و داشت با یسرشو گذاشته بود رو نیسل
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 .زدیحرف م تلفنش

 بود، سپهر هم رفته شیگوش یهم سرش تو یرعلیام

 .دستاشو بشوره بود

 اما دونستیها م زیچ یلیخ یرعلیبد بود که ام چقدر

 .گفتینم بهم

 .گذرهیم یداره چ میزندگ یتو دونستمیحداقل م کاش

 .باشه ادمیخودمم  گهید یحت کنمیشک م یگاه

 کردن یزندگ یبرا جنگمیکه سالهاست دارم م یمن

 .گم کردم خودمم

 که وسط بمبارن یجنگه منم سرباز دونیم یزندگ انگار

 شده. گم

 

 برسم که حالم از یبه نقطه ا کردمیوقت فکر نم چیه

 .کردن بهم بخوره یزندگ

 رو خوب کنم هیحال بق کردمیم یسع شهیکه هم یمن

 حواسش به من یکیدارم  ازین شتریخودم از هنه ب االن
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 بزنه سر شونه ام بگه ادیب یکی خوادیدلم م باشه،

 یها! من هستم تا آخرش کنارتم، اصال هرچ ینترس

 راحت المی. منم خشتیمن که نمردم من هستم پ بشه

 .دمیخوابیشد و آروم م یم

 .نیبرگشتم سمت سل یتکون خوردن ناگهان با

 .کنهینو نگاه مگرد شده داره م یبا چشما دمید

 "شده؟یچ"

 "جانا حالت خوبه؟"

 آره چطور مگه؟""

 

 .و گرفت سمتم ختیبرام آب ر یرعلیام دمید

 .رو گرفتم و تشکر کردم وانیل

 "!یکنیم هیگر یجانا دار"

 بودن سیصورتم تازه متوجه خ یرو دمیکش دست

 کرده بودم؟ هیگر یشدم. ک صورتم

 :گفت یعل ریام
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 "د؟یخوب"

 "شدیچ دمینفهم دیبله، ببخش"

 :گفت سپهر

 ختیهم اشکاتون ر هوی دیغرق فکر بود یادیز"

 "نییپا

 "متاسفم"

 .دیبغلش و سرم رو بوس یتو دیمنو کش نیسل

 

 .کارش نیچقدر ممنون بودم بابت ا نیکه از سل آخ

 منو از بغلش نیاومدن گارسون و اومدن غذاها سل با

 .دستش یدستمو محکم گرفت تو یکرد ول خارج

 که غم که ییهمون موقع ها خواست،یم امویبچگ دلم

 کیمحمد و کنارش  شیپ بردمیسراغم پناه م ومدیم

 .کردمیم هیگر ریس دل

 ....محمد هم ندارم یاالن حت اما

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 ... ـان��♥ــرجـ دلبــ

 "ُرخ مــاِه "تـ ـوُ  ــتیَ رو

 ✨�🜿�!ــدیُگشایدل را م قُفــل

 

 دوم..

 

 حرف خوردن شام و حرف زدن با بچه ها کم کم بعد

 .میخونه شد یراه

 .زدیچرت م نیماش یتو نیسل

 بودش که به ریداشت دو شب گذشته انقدر درگ حق

 .بود دهیخواب یسخت

 به تهران بود امتحاناتش هم شیانتقال یکار ها دنبال

 .فشار بود یدر کل تو شدیشروع م داشت

 یبا بابا حرف زده بود که کمک کنه برا شبید عمو

 کنن بابا هم سخت مخالفت کرده بود دایخونه پ نیسل
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 تا مونهیما م شیجاش خوبه پ نجایهم نیبود سل گفته

 بمونه تونهیم خوادیتموم شه. تا هروقت هم م درسش

 .ما شیپ

 ما شیرفت از پ ینم نیکردم که سل یم خدارشکر

 .شدیکنارم بود حالم بهتر م یوقت حداقل

 

 ینم یبگیخونه خودمون احساس غر یکه بود تو یوقت

 .کردم

 ....مامان بود کاش

 !مامان شیباشه فردا اول صبح برم پ ادمی

 دهیو حالشو نپرس ششینرفته بودم پ شدیوقت م چند

 .بودم

 رو نیرو پارک کردم و سل نیبه خونه ماش دنیرس با

 .زدم صدا

 راه رفتن به اتاقش یتو دمیرسخواب بود، ت جیگ

 تا اتاقش باهاش رفتم و نیهم یبرا نیزم بخوره
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 .نخوره نیبودم که زم مراقبش

 یخودمم رفتم تو دیمطمئن شدم خواب نکهیاز ا بعد

 و لباسامو عوض کردم. اتاقم

 

 برداشتم. همون مویتخت و گوش یرو دمیکش دراز

 .برام اومد یامیپ لحظه

 .بود یعل ریام

 'خونه؟ دیدیرس'

 'میسالم بله خونه ا'

 'نمتون؟یبب تونمیفردا م'

 'افتاده؟ یاتفاق'

 برام ارسال کرد. بازش که کردم یلحظه عکس همون

 رو فمیبود به ک زیآو شهیکه هم یعروسک دمید

 .برام فرستاده

 داد امیچند لحظه پ بعد

 تخت جا مونده بود' یمن، رو شیپ نیا'
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 هیهد نیبرام مهم بود اون عروسک چون آخر یلیخ

 .بود به من مامان

 'ازتون؟ رمیبگ امیممنونم، فردا کجا ب'

 امیمن ب دییایب دیتونیمن فردا اگر نم شگاهمینما'

 'بدم؟ دانشگاه

 'اونجا، بازم ممنون بابت امشب امینه م'

 'نکردم یکار نمتون،یبیم'

 'شبتون خوش'

 'شب خوش خداحافظ'

 خدانگهدار.''
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 ♡ به سرم تو رو ببرم زده

 

 سوم..
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 :چشمامو باز کردم نینسر یصدا با

 "یبر دیپاشو دخترم دانشگاه با"

 "شمیاالن بلند م"

 :اومد که گفت نیسل یصدا

 "کنمیم دارشیمن ب دیشما بر"

 حالت ممکن نیبه وحشتناک تر نیسل دونستمیم

 یچشمامو باز کردم و نشستم رو عی. سرکنهیم دارمیب

 :و گفتم تخت

 "دارمیمن ب"

 :و گفت دیخند نیسل

 اتوبوس سگاهیتا ا یزحمت بکش دیپاشو، پاشو منم با"

 "یبرسون

 "؟یبر یخوایکجا م"

 

 "دانشگاه"
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 "رسونمتیم"

 "شهیراهت دور م"

 در اتاق من و یجلو ستادیا ختهیبهم ر یبا موها محمد

 :گفت

 "شده؟یچ"

 :برگشت گفت نیسل

 "؟یفضول"

 :هم فشار داد و گفت یچشماشو محکم رو محمد

 "رسونمیرو م نیجانا تو برو دانشگاه من سل"

 "برم دیزیبا تو  نکهیبرم بهتر از ا اتوبوسبا "

 "؟یای. با رضا مایبا من ن"

 نچ با اون قهرم""

 

 جانا بخواد برسونه تو رو دانشگاه راهش یگیمگه نم"

 "شه؟یم دور

 "؟یچ خب که"
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 دانشگاه پولش رسونمتیم میتو فکر کن من تاکس"

 "حساب کن خوبه؟ هم

 :سرشو خاروند و گفت یکم نیسل

 "نقد ندارم"

 "باشه بعدا حساب کن"

 "حاضر شم رمیپس من م یاوک"

 :که رفت محمد گفت نیسل

 "؟یدیشد ساعتو د رتیتو هم پاشو د"

 "ادیهوم، خوابم م"

 "؟یان ندارصورتت رو بشور، مگه امروز امتح"

 

 که با نییرفتم پا یامتحان از تخت جور یادآوری با

 .نیخوردم زم صورت

 و بابا و رضا هم نیشد که نسر جادیا یبد یصدا

 .در اتاق یباال جلو اومدن

 :من گفت دنیسرم و با د یاومد باال رضا
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 "دماغش پر خون شد دیاریب یزیچ یپنبه ا"

 به یتیبه سر جلسه امتحان اهم دیرس ریاسترس د از

 دست و ییدستشو یکس ندادم و رفتم تو چیه حرف

 .رو شستم صورتم

 در و دارن یجلو ستادنیهنوز ا دمید رونیب اومدم

 .کننیم نگاهم

 "شهیم رمیداره د رونیب دیبر شهیمن خوبم، م"

 

 یلی. با سرعت خرونینزد همه رفتن ب یکس حرف چیه

 حاضر شدم و بدون خوردن صبحانه از خونه زدم ادیز

 .رونیب

 نرسم امتحان امروز ریتا د گفتمیدلم فقط ذکر م یتو

 ....مهم بود یلیخ
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 تو من گم یمو ها یال نهیبهتر از ا یچ بگو

 �🕊🕊�♥شم
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 چهارم..

 یواقع یبه دانشگاه تا سالن امتحان به معنا دنیرس با

 .پرواز کردم کلمه

 .ورود به جلسه رو نشون دادم و وارد شدم کارت

 مونده بود تا قهیدو دق قایبه جلسه دق دمیموقع رس به

 ..امتحان یبسته شدن در و پخش شدن برگه ها زمان

. . 

 

. . 

 رو به یخارج شدن از سالن امتحان پناه برم به دکه  با

 .دمیدانشگاه و ازش آب خر یرو

 .به آب خوردنداشتم  ازین واقعا

 .تشنه بودم انگار چند ساله آب نخوردم یلیخ یلیخ

 :دکه بود گفت یکه تو یخانم
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 هم بدم بهت؟ مثل گهیآب د کی یخوایدخترم م"

 "!یتشنه ا یلیخ نکهیا

 "دیبد دیهم زحمت بکش ریو ش کیک کینه ممنون، "

 "بدم؟ یچ کیک"

 "لطفا دیهم کاکائو بد ریش ،یشکالت"

 چشم""

 

 ".ممنون"

 .کردم حساب

 و ریشدم و شروع کردم به خوردن ش نیماش سوار

 .داده امیپ نیسل دمیرو باز کردم که د می. گوشکمیک

 یزندگ لیکروکود نیهمه سال با ا نیبرات که ا رمیبم'

 'یکرد

 .جوابش فقط خنده فرستادم در

 نیسر هم آورده بودن که سل یینبود باز چه بال معلوم

 .گهیداره م ینجوریا
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 شیپ رمیبعدشم م شگاه،یافتادم که برم سمت نما راه

 مهدختم. مامام

 

 . ازکردمیم یرانندگ یاسترس و اضطراب چیه بدون

 از خونه تا دانشگاه رو تند و با استرس اومدم بس

 .کنم یآروم تر رانندگ کمیدادم  حیترج

 شماره خونه جواب دادم دنیبا د میزنگ گوش یصدا با

 یکه راحت تر رانندگ کریاسپ یرو گذاشتم رو یگوش و

 .کنم

 "سالم جانم؟"

 :که گفت دیچیپ نینسر یصدا

 "دانشگاه؟ یدیبه موقع رس ؟یسالم مادر خوب"

 "آره خدارشکر د؟یشما خوب یسالم مرس"

 من چرا بد باشم، خدارشکر. حتما یتو خوب باش"

 از رونیب یو با اون حال رفت یشکم خال یبخور یزیچ

 نگرانت بودم" یکل خونه
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 "دیخوردم. قربونتون برم ببخش یزیچ"

 "خونه؟ یایم ینوش جانت، خدانکنه مادر. ک"

 خونه، امیچند تا کار دارم انجام بدم م کی دونمینم"

 "م؟یدار دیخر

 که یایناهار م نمیگفتم بب رونیبرم ب خوامینه مادر م"

 "درست کنم برات

 خونه خودم دمیاگر زود رس دیشما بر دینه راحت باش"

 نیزنگ بزنم سل خوامی. مکنمیدرست م یزیچ کی

 برم دنبالش باهم شهیتموم م یکالساش ک نمیبب

 "خونه میگردیبرم

 "باشه پس مراقب خودت باش"

 " خداحافظ نطور،یشماهم هم"

 خداحافظت مادر""

 

 رو پارک کردم و نیبا قطع کردن تلفن ماش همزمان
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 .شدم ادهیپ

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 دو نفر بودم کاش

 کرد یاش را م یزندگ یکی

 ♡ فقط تو را دوست داشت یکی

 

 

.... 

 .بود اومد جلو یکه آبدارچ یورود من همون پسر با

 "امرتون؟ دیخوش اومد یلیسالم خانم خ"

 "کار داشتم یمیرح یسالم جناب مچکرم، با آقا"

 "چند لحظه کی"

 .گفت و رفت نویا

 نیدور مغازه چرخوندم، پر شده بود از ماش نگاهمو

 مختلف و مدل باال. یها
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 نیداد به سل امیدر آوردم و پ نیرو در همون ح میگوش

 امیهروقت کالست تموم شد زنگ بزن بهم ب که

 .دنبالت

 رو گذاشتم داخل میگوش یکس یپا یصدا دنیشن با

 .فمیک

 :اومد جلو و گفت یرعلیام

 "دیخوش اومد یلیبه به جانا خانم خ"

 "مزاحمتون شدم دیممنون ببخش یلیخ د؟یسالم خوب"

 "؟یمزاحم یبگ یدار یتو چه اصرار "

 "رمیگیآخه مدام وقتتون رو م"

 عروسکت گفتمیعمرا بهت م یایب خواستمیاگر نم"

 "بخور ییچا کیباال  میبر ایمنه، ب شیپ

 "نیبرم دنبال سل دیممنون با یلینه خ"

 

 "؟یخوایباال عروسکتو که م میبر ایب"

 "بله"
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 .باال و پشت سرش راه افتادم رفتم رفت

 و اشاره کرد زشیبه دفترش رفت پشت م دنیرس با

 .نمیبش که

 شیبرات پ یسوال شبید نمیخب جانا خانم بگو بب"

 "ومد؟ین

 "د؟یدیبگم مگه شما جواب م"

 "اش رو نه هیبق یرو آره ول شیدر حد خودمون"

 فکر کنم سوالم از اون مدل هاش باشه که جواب"

 "دیدینم

 بگو؟""

 

 وقت بخاطر دعوا و اختالف چیه یواقع یدوستا"

 فراتر از یزیچ کی دونمیمن م کنن،یرو رها نم گهیهمد

 "و اختالف بوده دعوا

 من یسر بسته بهت بگم بابا یلیاون که آره، بخوام خ"

 "یموضوع کیتو رو سر  یکرد بابا دیتهد
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 "؟یچه موضوع"

 دیبگم و خودت با تونمیکه نم هیهمون قایدق نیا"

 "!یکن داشیپ

 "کنم؟ داشیپ دیبا یحداقل چجور دیبهم بگ"

 کیدل  یالماس تو کیمثل  قایموضوع دق نیا نیبب"

 یمختلف برا یغار پر شده از تله ها نیکه ا غاره

 زنده تمام اون تله ها رو رد دیبه اون الماس با دنیرس

 کردن راه دایپ یبرا یراه شنیم قایتله ها دق نیا ،یکن

 "درست

 

 "بهیحرفاتون برام عج"

 با کنمیمن در حد توانم کمکت م یدختر حاج نیبب"

 رد یبرا یبه ضرر خودمه اما هرکمک دونمیم نکهیا

 "بگو بهم ومدیتله ها از من بر م نیا کردن

 خنده ام گرفت. حدسم درست بود یلفظ دختر حاج از

 حرف بزنه یرسم کردیم یسع یلیما خ یجلو راجبش
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 یباشه که رسم یآدم خوردیاش نم افهیاصال به ق وگرنه

 .بزنه حرف

 "ممنونم ازتون"

 "کنار هم میخوردیم یزیچ ییچا یموندیم"

 "برم دیشده با ریاالنش هم د نیممنون هم یلیخ"

 رو که به سمتم گرفت و ازش گرفتم عروسکم

 خداحافظ""

 

 ".خدانگهدار"

 .....نیافتادم سمت دانشگاه سل راه

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

. 

 ینور هڪبرون َمشو  دهید از

 �� ✨��♥(☺ یجان هڪجدا َمشو  نهیس وز
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 ششم..

 کیخونه  میهرچقدر گفتم بر نیرفتم دنبال سل یوقت

 یقبول نکرد به زور منو کشوند تو کنمیدرست م یزیچ

 .رستوران

 :گفت نیسل

 "؟یخب چخبر خانم دست و پا چلفت"

 "رهیگیدرد م مینیب فتهیم ادمینگو  یچیه نیسل یوا"

 "نیزم یبد افتاد یلیخ"

 

 "محمد از بس هولم کرد ریتقص"

 "من یجلو اریاه اه اسم اونو ن"

 "شده؟یچ"

 شدم ادهیامروز صبح منو رسوند دانشگاه منم پ یچیه"

 در یبود جلو ستادهیکه ا ییلحظه رفتم از آقا همون

 دفترش قبل یکجاست گفت تو یکه فالن دمیپرس

 نمیاونجا ا یریم یبرگه داد گفت دار کیبرم  نکهیا
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 سر و کله داداش هویبهش منم گفتم باشه  بده

 داد یگفت چ رونیب دیشد و منو کش دایپ یجنابعال

 فیح یعنی. ؟یریگیشماره م یکش یخجالت نم بهت؟

 یاول دانشگاه بود و آبرو داشتم و با لگد زدن تو روز

 سبک کردم وگرنه من کمیو دو تا فحش خودمو  پاش

 "و اون دونستمیم

 شده؟!" ینجوریمن محمد چرا ا یخدا یوا"

 

 ینجوریچرا ا لیکروکود نیا دونمیواال بخدا منم نم"

 "زنهیم یزیم زی! فکر کنم چشده

 "ینجوریااا نگو ا"

 "گمیکه من م نهیبخدا هم"

 "کنهیسکته م لیکروکود یگیخودش بفهمه بهش م"

 باشه یکیسکته کنه حداقل  ادیبهتر، البته نه نه دلم نم"

 "بدم بهش آروم شم فحش

 :گفتم دمیترکیخودم داشتم از خنده م نکهیا با
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 "خونه؟ یریتو م"

 "؟یریآره مگه تو کجا م"

 "مامان مهدختم شیپ رمیم"

 "امیمنم م"

 پس" میباشه، ناهارتو بخور بر"

 

 کیک یدلم برا ه،یزن عمو مهدخت خال یچقدر جا"

 "تنگ شده شیتوت فرنگ یها

 "شکمو"

 توت کیناراحتم ک یوقت دونستیکه م یتنها کس"

 زن عمو مهدخت بود، کردیحالمو خوب م یفرنگ

 "کردیبود برام درست م یهرجور

 "ادمهیاوهوم "

 یاختصاص یکی کردیهم دوتا درست م شهیهم ادتهی"

 "من بود مال

 "یدادینم کیکس ک چیوقت به ه چیآره چون ه"
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 "مال خودم بود"

 :دمیبه تاسف تکون دادم و خند یسر

 

 تا هوا میناهارتو بخور بر نیکه از دست تو سل یوا"

 روشنه

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 �🕊🕊�♥میسنجاق شده به زندگ وجودت

 سبقت{ }

 

 هفت..

 قبر مامان رو با گالب شستم و براش فاتحه سنگ

 .خوندم

 :نشست کنارم و گفت نیسل

 همش تو خودشه نیدخترتو! بب نیزن عمو مهدخت بب"

 تو دهن یزدیم یکیو  یگرفته است کاش بود همش

 کینکنه، زن عمو تازه  تیتا انقدر جانا رو اذ محمد



 
 

366 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 هیشده، درست شده شب یدارم برات جانا انقدر قو خبر

 "و محکم یهمونقدر قو شما

 "ن؟یسل"

 

 "جونم؟"

 "منو؟ یکنیمسخره م"

 مسخره گهیم کنمیم فمیتعر نیزن عمو ببغلط بکنم، "

 "یکنیم

 "باشه بابا بهت برنخوره حاال"

 :اشاره اش رو گرفت باال و گفت انگشت

 "بخشمتیفقط بخاطر احترام به زن عمو م"

 "متشکرم"

 :شد و گفت بلند

 با کمیجانا هم  نیبزنم ا یدور کیزن عمو من برم "

 "حرف بزنه بچم، فعال شما

 رفت و من تنها شدم. نیسل
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 کنه،یدرد م یلیگله کنم اما قلبم خ خوامیمامان نم"

 رو یکس کنمیتالشمو کردم و م یمن همه  یدونیم

 و همه کس مقابل زیانگار همه چ شه،ینکنم اما نم تیاذ

 شده منو از پا در یبه هر نحوه ا خوانیهمه م منه،

 توان ندارم کاش گهی. مامان خسته شدم بخدا دارنیب

 قلبت یبغلت و صدا ی. دلم براشتیپ امیمنم ب شدیم

 "تنگ شده مامان یلیخ

 سنگ قبر مامان و اجازه دادم یگذاشتم رو سرمو

 .زهیبر نییپا اشکام

 باشم و سر قولم هستم اما یمامان بهت قول دادم قو"

 "دمیقول م کنمیم هیخودت فقط گر شیپ

 م وسرمو بلند کردم و اشکامو پاک کردم. بلند شد آروم

 :لب گفتم ریقبر مامان نگاه کردم و ز به

 دوستت دارم" یلیخ"
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 .نیسل شیمرتب کردم و رفتم پ چادرمو

 کفشش خاک یداده بود به درخت و داشت با جلو هیتک

 .کرد یرو جابه جا م ها

 "معطل شد دیببخش"

 :گرفت باال و بهم نگاه کرد و گفت سرشو

 "ه؟ینه بابا معطل چ"

 "م؟یبر"

 "آره"

 .طرف خونه میو راه افتاد میشد نیسوار ماش باهم

 "جانا؟"

 "جونم؟"

 "خونه؟ مینر شهیم"

 بام" می" "برم؟یکجا بر"

 

 .قبول کردم نیهم یبزنم تو ذوقش برا خواستینم دلم

 پس نگران میریم ریبگو د نیزنگ بزن به نسر نیسل"
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 "نشه

 رو در اورد و زنگ زد به شیگوفت و گوش یا باشه

 :و گفت. بعد قطع کردن گفت نینسر

 "ستم؟؟یفلشمو وصل کنم به س"

 "وحشتناکه یدیکه گوش م ینه تروخدا آهنگا"

 :و گفت دیخند

 "نه مثل تو خوبه"

 "کنمیآهنگ بزارم بدت اومد قطع م کیبزار من "

 "میکن فیو تعر مینیبب"

 

 و آهنگ هواتو نیماش ستمیوصل کردم به س مویگوش

 روز هیکرد...  یرشوند رو پل ریام دارم

 که خسته بودم یاومد

 همه شکسته بودن دلمو

 تو شب یآسمونم شد ماه

 از تو دور شم گهیکه د خوامینم
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 صدبار اسممو صدا کن یاز رو من نگاتو روز برندار

 واسه خودم غماتو بزار

 روم حساب کن یخواست یهرجور

 داشته باش هواتو دارم هوامو

 که با تو دارم یحس نیخوبه ا چه

 من و تو با هم میایبه هم م درچق

 روزا مثل آرزوهامن ..... نیا

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ..باشه زتیهمه چ یکس یوقت هیمعن یب فاصله

🪡.......🕊✈.......🪡 

 

 

 هشتم..

 که هواش یبودم به شهر رهیبام. خ میرفت نیسل همراه

 .شده اهیس ادیز یالودگ از



 
 

371 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 داد چقدر ادم ها نسبت به یشهر نشون م نیا یاهیس

 تفاوت شدن یها ب زیچ یلیخ

 ...کننیکه تنفسش م ییهوا مثل

 ...که کنارشونن ییادم ها مثل

 خودشون... یحت

 

 تفاوت یب شهیم ادشونیقسمت ها  یلیها خ ادم

 .نباشن

 .جمع شده بودن نگاه کردم نجایکه ا ییجوون ها به

 .حالشون خوب بود چقدر

 .حال خوب خودم یتنگ شده بود برا دلم

 ستمیمن اون ادم سابق ن گهید شهیم یچند وقت اما

 .وقت شده که خودمم گم کردم چند

 دنبال حال خوب بودم االن شدم مثل شهیکه هم یمن

 افسرده یها ادم

 لبخند نیتر یاز نظر خودم واقع شهیکه هم ییها لبخند
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 یواقع ریو غ یالک یشدن به لبخند ها لیتبد بود

 یاالن ب زدیموج م یتوش انرز شهیکه هم ییها چشم

 شدن. روح

 

 :بازوم و گفت یزد رو نیسل

 "شد ریکه د میپاشو پاشو بر"

 در جوابش یبرداشتم و فقط به لبخند کوتاه فمویک

 .کردم اکتفا

 .نینه من حرف زدم نه سل میکه شد نیماش سوار

 .رو به روم شدم ریبه مس رهیخ

 .کنمیفکر نم میدفعه به خود قبل نیا

 .فکر کنم خوامیام م ندهیدفعه به خودم ا نیا

 یتو ییحفره ها نیخودم که قراره بره دنبال تمام ا به

 شده بود رو پر کنم جادیمدت ا نیا

 پر یدار یوقت هویکه حفره باشه  یزندگ یجاده  یتو

 از همون حفره ها و چپ یکی یتو یفتیم یریم سرعت
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 .یکنیم

 

 .برم جلو تر تونستمیکه م شدنیپر م دیبا

 خونه و رفتم داخل. با گفتن یرو پارک کردم تو نیماش

 تخت یاتاقم و رو یاشتها ندارم پناه بردم تو نکهیا

 .دمیکش دراز

 ...کردمیفکر م دیبا

 .تر قیتر و دق قیدفعه عم نیا اما

 ست؟یحاضر به گفتن تمام ماجرا ن یرعلیام چرا

 گفت؟ین مافتاد اگر تمام ماجرا رو به م یم یاتفاق چه

 متوجه نشه من یاصرار داره کس یرعلیام چرا

 دمش؟ید

 بهش انداختم ینگاه مین میزنگ گوش یصدا با

 االن داشتم بهش فکر نیحالل زاده بود هم چقدر

 و زنگ زد بهم. کردمیم
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 گوشم یتو یپر انرژ یرو وصل کردم که صدا تلفن

 :دیچیپ

 "سالم جانا خانم"

 "د؟یسالم خوب"

 "؟یقربانت تو خوب"

 "!افتاده؟ یممنون منم خوبم. اتفاق"

 اجازه ندارم زنگ بزنم یعنینه زنگ زدم حالتو بپرسم "

 "ندارم یکه کار یوقت

 "لحظه نگران شدم کینه نه جسارت نشه "

 یانقدر رسم یشینم یمن خودمو بکشمم تو راض"

 کمیکمکت کنم  یخوایاگر م نیبا من. بب ینزن حرف

 ."ایتر حرف بزن انقدر لفظ قلم ن دوستانه

 

 یعل ریام هوی دمیزانو هام و خند یگذاشتم رو سرمو

 :گفت

 "!؟یکنیم هیگر یدار"
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 :کنترل کردم و گفتم کمی خودمو

 "خندمینه دارم م"

 دمتی. ماشاال هروقت دمیدیبه به ما خنده شما رو شن"

 "یناراحت ای یخودت یتو ای

 " ندارم یخوب هیچند وقت روح نیواقعا ا دیببخش"

 "چرا؟"

 "چون خودمو گم کردم"

 کردن خودت با خودت حرف بزن من تو رو دایپ یبرا"

 "ینبود ینجوریاصال ا شناسمتیم

 

 اون یخودمم دلم برا یخنده دار باشه اما گاه دیشا"

 "شهیخودم تنگ م یروزا

 نداره یخود سابقت کار دنیتنگ نشه چون دوباره د"

 اما جمله زننیم ادیحرف ز ایمیقد نیا یبخوا دیبا فقط

 "خواستن توانستن است گنیدارن که م یخوب

 :گفت یعل ریگفتم که ام یاوهوم
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 "؟یفردا کالس دار"

 "نه چطور؟"

 ببرمتون ییجا کی دییایب دیخانمتون پاش نیبا اون سل"

 "اتون عوض شه هیروح کمی

 "...نه اخه"

 ستین یبد یاونجا هم جا ارمیسپهر هم م ار،ینه ن"

 "زیباز و راحت و دل انگ فضا

 

 "یبرم عکاس خوامیاخه من فردا م"

 "ااا کجا؟"

 میبر مییخوایهست اما م حیتفر یمنطقه برا کی"

 "یعکاس

 :خنده گفت با

 "مییایادرس بده ماهم ب یاوک"

 "براتون فرستمیم رمیچشم ادرس رو بگ"

 "پس فعال جان جان خانم"
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 "خدانگهدار"

 .له اش فکر کردمبه جم هیقطع کردن چند ثان بعد

 شده بودم جان جان خانم؟!.... یک من
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 رو دوست داشتن، یکس

 .از آرامش او مراقبت کردن یعنی

 ��… یسادگ نیهم به

 

 نهم..

 

 کمد باالخره لباس مورد یدوساعت گشتن تو بعد

 .کردم دایرو پ نظرم

 دمید یوحشتناک یها کابوسبود،  یبیشب عج شبید

 .دادیآوردنشون هم آزارم م ادی یحت که

 کردم خودمو آروم کنم و بهشون فکر یسع شهیهم مثل
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 .نکنم

 .نییتخت رفتم پا یمرتب کردم و گذاشتم رو لباسامو

 رفتم نیهم یصبحانه بخوره برا نییپا رهیگفت م نیسل

 .دنبالش

 

 داریب یخانم رو به سخت نیظهر بود ا ازدهی ساعت

 .اونجا مینرس ریتا به کار هاشو انجام بده د کردم

 دنیبا د زمیبر ییخودم چا یآشپزخونه و برا رفتم

 یتو زارهیرو م یکه داره به زور لقمه بزرگ بعد ینیسل

 :خنده ام گرفت و گفتم دهیو فشار م دهنش

 "مثل آدم بخور"

 :دهن پر گفت با

 "گشنمه"

 ختمیر ییخودم چا یبه تاسف تکون دادم و برا یسر

 که چند ییها تیسکوئیدنبال بسته ب نتیکاب یتو و

 رضا ای نیبودم سل دواریبودم. ام دمیخر شیپ شب
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 .باشن نخورده

 گفت: یپر بغض یبا صدا نیسل

 

 "محمد امروز هم دعوا کرد"

 :بهت بهش نگاه کردم که گفت با

 "دیسرم داد کش"

 "!یتو خواب بود رفتیمحمد که داشت م"

 "دمیبودم اما دعوام کرد خواب داریب"

 "گفت؟ یچ"

 یبر زارمینم کتینزد ادیپسر ب گهید کباریگفت "

 تو عم گفت اره، یاز خونه گفتم مگه زندان رونیب

 "دمیلب گفت که نفهم ریز یزیچ کی بعدشم

 :گفت عیبگم سر یزیچ نکهیا قبل

 پاش و یها محکم لگد زدم تو اوردمیمنم کم ن"

 "دمیمحکم کش موهاشو
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 گلوم و به سرفه یتو دیپر ییبخندم که چا اومدم

 .افتادم

 :پشتم و گفت دیمحکم کوب نیسل

 تو بخند فقط کنمیم فیتعر یزیمن دارم با بغض چ"

 "باشه؟

 یقهر کرد رفت تو نینفس نفس افتادم از خنده سل به

 .اتاقش

 :زدم داد

 "شهیداره م ریقهر قهرو جان آماده شو د"

 رو هم جمع کردم نیحانه سلشستم و لوازم صب وانمویل

 .شستم و

 و دمیاتاق لباسامو پوش یشستن ظرف ها رفتم تو بعد

 .نییپا رفتم

 

 .زدیمبل و داشت الک م ینشسته بود رو نیسل

 "م؟یبر"
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 رو روشن کن نیمونده تا بزنم ماش گهیناخون د کی"

 "اومدم

 شدم باالخره نیرو برداشتم و رفتم سوار ماش لوازمم

 .اومد نیسل

 .طرف مقصد میراه افتا باهم

 :رو زد و گفت شیآفتاب نکیع نیسل

 "؟یکنیهم استفاده م ییجا یریگیعکس م"

 "خودم ینچ برا"

 "چرا خب؟"

 "کنم خب؟ کارشونیچ"

 بده بهم عکاستم تا بهت بگم""

 

 "خدا رحم کنه"

 "بهم؟ یدیم"

 "شهیم یچ نمیخونه بب میبرس گه،یکنم د کاریچ"

 "ولیا"
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. . 

 شیبود و داشت با گوش ستادهیکه ا سایآو دنید با

 .کنارش میو رفت میرو پارک کرد نیماش کردیم یباز

 .میعکس گرفت یکل یسالم و احوالپرس بعد

 یزیو چ زدیحرف م سایبا آو نیسل یمدت عکاس تمام

 .بهش گفتیم

 نگاه جفتشون به کردمیبود که حس م نجایا بیعج

 شرورانه است..... یبیعج طور
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ً یتقر  و سپهر هم یرعلیساعت بعد تموم کار ما ام مین با

 .اومدن

 .کردنیبگو بخند م یها با هم کل بچه

 :سمت من و گفت دیخودشو کش یرعلیام

 "خب جان جان خانم چه خبر؟"

 :زدم و گفتم یلبخند



 
 

383 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "یسالمت"

 "اصل حالت چطوره؟ یاون که خدارشکر ول"

 خوبم.""

 

 تو یسمت پزشک یرفت شدیچ ،یخوب هیعال نکهیخب ا"

 یریذهنم بود که م یتو شهیهم یبود یعاشق نقاش که

 "کارها نجوریهنر و ا سمت

 از بعد فوت باینکردم تقر یوقته نقاش یلی! خینقاش"

 انداختم ایسوزوندم  ای موینقاش یها هیتمام وسل مامان

 ".یانبار یتو

 "چه خشن"

 "رو ندارم زایچ یبعض زهیانگ ستمینه خشن ن"

 کتاب و دفتر و یهمش تو نکهیا یبه جا ینجورینگو ا"

 خودت هم وقت بزار و برو یبرا یباشه گاه جزوه

 یات هم اوک هیروح یکه دوست دار ییزایچ سمت

 "شهیم
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 خوب بود که عمل کردن به کار هم مثل گفتنش چقدر

 بود. آسون

 

 :گفت نیسل

 ".بهت زنهیجانا محمد داره زنگ م"

 که بهم یبار نیرو گرفتم ازش. آخر یتعجب گوش با

 .ختم شد یزد آخرش به کتک کار زنگ

 .رو وصل کردم یگوش عیسر

 "جانا سالم"

 "؟یسالم خوب"

 "با تو هستش؟ نیآره خوبم، جانا سل"

 ".میرونیآره ب"

 "د؟ییکجا"

 "باغ هفت خوان"

 "خونه؟ یریم یک"

 "دونمینم"
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 "باشه"

 "!شده؟ یزیچ"

 "دییبدونم کجانه خواستم "

 :کنار بچه ها فاصله گرفتم و گفتم از

 "بگم؟ یزیچ کی شهیمحمد م"

 "شده؟ یزیچ ؟یچ"

 شهیحساسه م یلیخ یلیخ نیسل نینشده، بب یزینه چ"

 "؟ینکن دعواش

 "گفته بهت؟ یچ"

 "یبهش گفت یبغض گفت چ یامروز صبح با کل"

 "بود ازش ختهیاعصابم بهم ر"

 بود"اون آقا مسئول دانشگاهشون "

 

 گند هویشد  یچ دمیگفت بهم. اما امروز صبح نفهم"

 "اعصابم یتو زد
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 دوست نداشتم دخالت کنم اما حالش خوب نبود"

 "اصال

 "یکه گفت یمرس"

 "خدانگهدار"

 ....."خداحافظ"
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 کنجکاوانه ینشستم. کامال نگاه ها هیکنار بق برگشتم

 .کردمیرو حس م نیسل

 

 که با محمد ییبگم از حرف ها یزیچ خواستینم دلم

 .شهیناراحت م نیسل دونستمیچون م میزد

 :گفت یرعلیام

 "؟یعکس محمد رو دار"

 :به نشونه مثبت تکون دادم و گفت سرمو

 اما دلم براش تنگ شده نهیچشم نداره منو بب نکهیبا ا"

 "نمشیبب بده
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 :محمد رو بهش نشون دادم که گفت عکس

 مثل همون موقع قاینکرده چشماش دق رییاصال تغ"

 "با همون حس و حال هاست

 :گفت نیسل

 فرق کرده بشدت خشک و یلیاخالقش خ یآخ آخ ول"

 و داغون" مسخره

 

 :خنده گفت با

 "بهش؟ ینبود بد گهیلقب د"

 کنمیم دایفرصت حتما پ نیدر اول یفعالً که نه ول"

 "براش

 :گفت سایآو

 بود که اون دفعه منو هم یآقا محمد همون نیا"

 "رسوند؟

 "آره محمد بود"

 :گفت نیسل
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 خوبه یلیبرعکس اون محمد بد اخالق رضا خ"

 "اخالقش

 "یکرد بیقشنگ داداشمو تخر"

 که سوال دارن باال داد و گفت: ییمثل آدما اَبروشو

 

 "؟یجان من اون داداِش تو دار"

 "که داره بازم داداشمه ییها یبا تمام بد اخالق"

 :بحث ما رو تموم کنه گفت یبرا سپهر

 "میراه بر میبر کمی دیخب خب خانما بسه پاش"

 .میو بلند شد میموافقت کرد هممون

 .داشتیکنار من قدم بر م یرعلیام

 بود، کشف کردنش میزندگ بیعج یجزو آدم ها برام

 .بود سخت

 که ییکدوم از آدما چیرفتارش هم مثل ه یحت

 .نبود شناختمیم

 بود نسبت به همه... متفاوت
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 '' الی  انا قَلبى لََک مَ  ''

 ~�🂍🕊� ِلتـــــــــوداردیقلبِمنم

 

 دوم..

 

 •یراو•

 .بود بیعج یکم شانیروز ها نیا

 آنها باشد؟ یبه جا توانستیم یکس چه

 اما دیرا بگو شیتا حرف ها تپدیتوقف م یکه ب یقلب

 تواند؟یم مگر

 د؟یکند تا بگو یاو را راض تواندیم یکس

 را داشت که نیقدرت ا ایجرات  یخودش مگر کس جز

 بدهد؟ یبه اون دستور یحت
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 داشت... یادیز یکنار هزاران نفر بوده و تجربه ها در

 

 بود و تجربه کرده دهیرا د یهر دختر یو ناز ها عشوه

 .بود

 .شانیتا ناز آوردن ها شانیها دنیرقص از

 ....و زننده و ظیغل یها شیآرا دنید

 !داشت یبود فرق بزرگ ستادهیا شیکه جلو یکس اما

 ..بود یافتنیناب و بکر و دست ن او

 ...چشمانش

 یقلبش را به لرزه در م هیکه هر ثان یاز چشمان امان

 .آورد

 .بود ایخروشان در یکه در آن انگار موج ها یچشمان

 ....از چشمانت دلبر امان

 ..امان

 

 ×رستگار جانا×
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 میچند ساعت کنار هم بودن و گشت و گذار برگشت بعد

 .خونه

 توان باال رفتن از پله ها رو نداشتم اما به هر یخستگ از

 و رفتم. دمیبود خودمو تا اتاق کش یسخت

 

 بود که یدیتنها ام نیو ا مارستانیرفتم ب یم دیبا فردا

 .شم داریبودم زود بخوابم که زود ب حاضر

 و مرتب قرار دادم داخل زیم یرو دمیلوازمم رو چ تمام

 .فمیک

 زیشسته بود اتو کردم و آو نیرو که نسر روپوشم

 .داخل کمد تا فردا بردارم کردم

 بدون نیهم یرو نداشتم برا یکار چیانجام ه حوصله

 تختم و چشم هامو یرفتم تو یکار چیو ه یحرف چیه

 .بستم

 ...غرق خواب شدم دینکش هیثان به

. . 
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. 

 داد ی. صدانییبا ذوق آماده شدم و رفتم پا صبح

 :اومد نینسر

 راه رونیب یجانا بخدا بدون صبحانه خوردن بر"

 "خونه یتو دمتینم

 .آشپزخونه، همه جمع شده بودن یخنده رفتم تو با

 "ریسالم صبح بخ"

 :جواب دادن. رضا گفت همه

 "بانو رستگار نمتونیبیکم م"

 "ره؟زا یدرس و هزارتا کار مگه وقت م"

 "کامال درسته"

 گذاشت جلوم و گفت: چیسه تا ساندو نینسر

 

 نکهیا یراه برا یرو تو یکی یخوریرو االن م یکی"

 و هروقت فتیک یتو یذاریهم م یکینشه  رتید
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 "یخوریم یشد گرسنه

 "همه آخه نیچه خبره؟! ا"

 "حواسم بهت هست یخوریچند روزه درست غذا نم"

 :و گفتم دمیخم شدم و دستش رو بوس آروم

 "دیببخش"

 :بغلش و گفت یمنو تو دیکش

 نکن، از امروز غذا خوردنت رو یاز من عذر خواه"

 "کن درست

 "چشم"

 "دلم زیبال عز یچشمات ب"

 گفت: رضا

 

 "ها میاِهم اِهم ما هم آدم"

 :و گفتم دمیرو بوس نینسر گونه

 "رضا یکه تو چقدر حسود یوا"

 :گفت نیسل



 
 

394 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "رضا حسود نباش گهید گهیراست م"

 .محمد نگاه کردم به

 .کرد ینگاه م نیبه سل داشت

 شرکت جلوش بود و یهم که طبق معمول برگه ها بابا

 .کردینگاه م داشت

 :ها تموم شد و گفتم چیساندو یکی باالخره

 "شد رمیمن واقعا د"

 و اجازه فمیرو گذاشت داخل ک چیدوتا ساندو نینسر

 داد. خروج

 

 .ها بهم دست داد یبچه دبستان حس

 .مارستانیشدم و راه افتادم طرف ب نیماش سوار

 .بودم مارستانیامروز ب ینبود تا چه ساعت مشخص

 استاد ییبود که قرار بود بدون راهنما یروز نیاول

 ....نه ای میگیکنه که درست م دییو استاد تا میکن نهیمعا
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 .بغلم دیکه با ذوق پر سایکنار آو رفتم

 :رو دورش حلقه کردم و گفتم دستام

 "!شده؟یچ"

 "!جانا یوا"

 "جونم؟"

 :ذوق گفت با

 "ادته؟یآزمون رو "

 "آره"

 "یهامون تو رتبه اول شد یهم ترم نیب"

 دست هاش رو بهم سایشدم. آو رهیبهت بهش خ با

 :گفت جانیو با ه دیو پر دیکوب

 "؟یبگو با چند درصد اول شد"

 

 :تعجب بودم گفتم یکه هنوز تو نم

 "!چند؟"

 "نود و نه درصد "
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 .انتظار بخش یصندل یبغض نشستم رو با

 کل وجودمو فرا یفیقابل توص ریغ یخوشحال حس

 .بود گرفته

 .ممنونم ازت ایخدا

 .بودم دهیخبر خوب شن کیچند وقت باالخره  بعد

 .بزنم غیج یبا تمام وجودم از خوشحال خواستیم دلم

 خونده بودم و باالخره تونسته یلیاون آزمون خ یبرا

 .بودم

 :گفت سایآو

 که حد نداره" دمیانقدر حالم خوب شد اسمت رو د"

 

 "ادیقلبم داره از جاش در م کنمیحس م"

 "اتاقش کارت داره یاستاد گفت بر یتازه خبر ندار"

 "باشه"

 .به اتاق استاد پرواز کردم دنیرس تا

 .زدیحرف م مارشیدر اتاقش داشت با ب یجلو استاد
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 .نشه براشون جادیتا مزاحمت ا ستادمیعقب تر ا یکم

 دنیصحبتشون تموم شد و استاد با د قهیچند دق بعد

 :خودش اومد جلو و گفت من

 "به به خانم رستگار"

 "دیسالم استاد خسته نباش"

 "گمیم کیتبر ،یسالم دخترم سالمت باش"

 ممنونم استاد""

 

 کیبهت تبر نکهیا یبرا نجایا یایرم گفتم بخب دخت"

 "بکنم یدرخواست کیو ازت  بگم

 "دییمن در خدمتم بفرما"

 مبحث امروز خوامیم یو بدون اطالع قبل ییهوی یلیخ"

 "یکن سیتو تدر رو

 "!!!من؟"

 "آره شخص خودت"

 "دونمیاما من اصالً نم"
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 یبر یتونیساعت مونده م میتا شروع کالس ن"

 "یبخون

 .گفت و رفت نویا

 کنم؟ کاریچ دیبا حاال

 

 نوشته بودم رو یجزوه هامو باز کردم و هرچ عیسر

 .خوندم

 .ساعت وقتم تموم شد میزود ن یلیخ

 اتاق و لباسمو با روپوشم عوض کردم و با یتو رفتم

 که بچه ها اونجا جمع میشد یاتاق نیوارد اول استاد

 ....بودن شده
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 از دستت کیکوچ یزایبه خاطر چ یکس یدید اگه

 دوستت داره یلیبدون خ شهیم ناراحت
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 چهارم..

 بودم که کنار یاتاق بودن و من تنها کس یتو همه

 بود. استاد

 

 :رو به همه گفت استاد

 .دهیامروز رو خانم رستگار انجام م سیتدر

 :کرد به من و گفت رو

ً  دیشروع کن  لطفا

 .و شروع کردم دمیکش یقیگفتم و نفس عم یچشم

 کردمیم یو سع گفتمیرو شمرده شمرده م کلمات

 .وجودم چقدر استرس جمع شده یندم که تو نشون

 بود که آورم با لب سایمن وجود آو یخوش شانس تنها

 که ادامه بدم و صحبتم رو قطع دادیم دیبهم ام زدن

 .نکنم

 یاز بچه ها ممنون بودم که وسط حرفم کس چقدر

 کامل حرفام رو بزنم. اشتنذیو م زدینم حرف
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 استاد اومد یو مبحث درس ماریمشکل ب حیتوض بعد

 :و گفت جلو

 بود خانم رستگار یعال

 :دادم و گفتم رونیحبس شده ام رو ب نفس

 .ممنونم استاد

 :کرد به همه و گفت رو

 دیوقت استراحت دار قهیدق یمحترم س یدانشجو ها

 .دییبفرما

 میو با هم رفت سایکنار آو. منم رفتم رونیرفتن ب همه

 رونیب

 .و روشنش کردم رونیآوردم ب بمیرو از ج میگوش

 .چشمام گرد شد نمیصفحه مخاطب دنید با

 ده دفعه زنگ زده بودن. یو رضا هردو باال محمد

 

 :با تعجب گفت سایآو
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 ده؟یچرا رنگت پر شده؟یچته؟ چ

 دونمینم

 بار بوق خوردن جواب کیرضا رو گرفتم. بعد  شماره

 :داد

 الو جانا؟

 شده؟یسالم رضا چ

 ه؟یجانا پسره ک

 کدوم پسره؟

 که دتتیباغ هفت خوان د یمحمد تو یاز دوستا یکی

 پسر کنارت بود کی

 نزد. یلحظه ا یقلبم برا یرعلیام یادآوری با

 

 که داشت مدام اسمم رو صدا دمیشنیرضا رو م یصدا

 .زدیم

 شیدر پ یاتفاقات خوب دونستمیمن فقط م اما

 .....ستین



 
 

402 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت
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 �💜�⚡^^عاشِق توام امیهمه دن یتو شد.

 

 

 پنج..

 .سرم خراب شده بود یرو ایداشتم که کل دن نویا حس

 و با رضا حرف زد. بعد دیرو از دستم کش یگوش سایآو

 :گفت قهیدق چند

 شرکتشون یداداشت گفت بر

 :کرد اما گفتم یداشت خفه ام م بغض

 .مونمینده نممن برم اونجا ز

 

 انساِن که کی هیعیحق طب ؟یجانا مگه جرم کرد یوا 

 .دورش ارتباط داشته باشه یآدم ها با

 .جرم نیبزرگتر یعنی نیاز نظر محمد ا

 با هم رمیگیاالن از استاد اجازه م میشیبلند م نیبب
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 .دفتر داداشت میریم

 محمد االن داغ کرده بود و شده بود مثل دونستمیم

 .رو ممکن بود بسوزونه یآتش هرکس شعله

 .یدردسر بنداز یتو خوادینه نه! خودتو نم

 .بابا هیپاشو جانا دردسر چ

 .میخارج شد مارستانیاجازه از استاد هردو باهم از ب با

 :گفتم نیسل یادآوری با

 .نیزنگ بزنم سل دیبا

 کجاست؟ نیسل

 

 .دانشگاه

 .شرکت میریادرس بده برم دنبالش بعد باهم م

 .شرکت رمیمن م نیتو برو دنبال سل پس

 .ما نرو داخل دنیفقط تا قبل رس

 .کنمیتالش م

 شدم. ضربان قلبم انقدر نیرو گفتم و سوار ماش آدرس
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 گوشم یهر تپش تو یصدا کردیبود که حس م ادیز

 .چهیپ یم

 بگم؟ یقرار بود چ من

 کردم بهش؟ یم یمعرف یرو ک یعل ریام

 تا کمکم کنه، من کار زدمیلب فقط خدا رو صدا م ریز

 یوقت شدیخطرناک م یلینکردم اما محمد خ یاشتباه

 .هیاعصبان که

 

 که بخوام برم ختمیبگو چقدر با خودم برنامه ر منو

 و خبر آزمون رو بدم بهشون اما رمیبگ ینیریش خونه

 .باطل الیخ یزه

 .و اشک هام رو پاک کردم دمیاز ته دل کش یآه

 فقط کرد،یرو داغون تر م زیبه اونجا همه چ نرفتنم

 ماجرا نبرده باشه وگرنه نیاز ا ییبودم بابا بو دواریام

 یبه کل فراموش م دیزنده بودنم هم با دیدرصد ام کی

 .کردم
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 .ستادمیجلو شرکت ا دمیکه باال آوردم د سرمو

 پیتا سایآو یدر آوردم و برا بمیج یاز تو مویگوش

 :کردم

 هم مهم رمی. البته بم..رمینم دوارمیمن رفتم داخل، ام"

 نیبه نسر خوامیمامانم فقط ازت م شیپ رمیم ستین

 کرد." یسالها برام مادر نیکه تمام ا یمرس یبگ

 

 گذاشتم مویرو براش ارسال کردم گوش امیبغض پ با

 .نیداشبورد ماش یتو

 .....برداشتم و رفتم داخل فمویک
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 که چشم مرا ایب.

 ��♥ یینـایب ستیتو ن یب

 

 

 شش..



 
 

406 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .صبر کنم دیبهم گفت جلسه داره و با یمنش

 بود که بابا نبود شرکت از صبح نیشانس خوبم ا تنها

 .انجام چند تا کار یبود کرج برا رفته

 هم قهیمدام نگاهش رو به من بود، چند دق یمنش

 :دیو پرس اوردیطاقت ن شتریب

 خانم رستگار حالتون خوبه؟

 

 :لب زدم آروم

 خوبمبله 

 براتون آب قند درست کنم؟ آخه رنگتون دییخوایم

 دهیپر

 .نه ممنونم

 .من در خدمتم دیخواست یهرچ

 .ممنون دیلطف دار

ً یدق  بعد تموم شدن حرف ما در اتاقش باز شد و قا

 من اشاره دنی. با درونیهمراه چند نفر اومد ب خودش
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 که یونیاتاقش، آروم از کنار همه اون آقا یبرم تو کرد

 بسته شدن در اتاق یوارد اتاق شدم. با صدا بودم

 .رفت ادمی دنیکش نفس

 لب گفتم: ریز

 

 سالم

 بود که کنارت بود؟ یک کهیاون مرت نمیبنال بب

 ....محمد

 صورتم بخاطر یحرفمو بگم محکم زد تو نذاشت

 :زد ادی. محمد فرنیزم یبودنش پرت شدم رو ییهوی

 خودم چال یتاببند دهنتو جانا من امشب تو رو با دس

 .کنمیم

 :هق هق گفتم با

 .بدم حیمحمد صبر کن برات توض

 عکست ح؟یکه واضحه برام چرا توض یزیچ ح؟یتوض

 .برام فرستاد رو
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 .ستین یکنیکه تو فکر م یاونطور زیچ چیه

 زد و گفت: یشخندین

 

 اون روز بهت زنگ زدم ؟یبگ یخوایبازم دروغ م

 من خرم باورت رونیب یرفت نیو سل قتیبا رف یگفت

 .نمیعکس خانم رو کنار پسر بب دیبعد امروز با کردم

 ....محمد داداش به روح مامان قسم

 :دوم رو زد و گفت یلیس

 .اریاسم مامان منو به دهن نجستت ن

 جلوش و مشت هامو ستادمیزدم و بلند شدم ا غیج

 .اش نهیس یرو دمیکوب

 .دست خودم نبود دمیکشیکه م ییها غیج

 :گفتم هیو گر غیج وسط

 تقاص ،یدیبزار حرف بزنم. محمد بخدا تفاص پس م

 تقاص یدیرو پس م یزنیکه منو م ییکتک ها تمام

 .یدیرو پس م یکه بهم زد ییتک حرفا تک
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 .مبل یهولم داد عقب که پرت شدم رو محمد

 از دردش کمتر دیصورتم تا شا یگذاشتم رو دستامو

 .شه

 شکمم، دستامو برداشتم یپرت شد تو یزیچ هوی اما

 صفحه اش عکس من و یمحمد بود که رو یگوش

 .و بچه ها بود یرعلیام

 هاتو یگوه کار نیبب ن،یبب

 .یکنیاشتباه م گمیدارم بهت م

 آورد باال که دوباره منو بزنه اما با باز شدن دستشو

 .در دستش متوقف شد ییهوی

 :اومد نیداد سل یصدا

 ؟یهست یک یدستتو بچه پرو فکر کرد نییبنداز پا

 

 یتو دیسمتم و من رو کش دییمن دو دنیبا د سایآو

 :و رو به محمد گفت بغلش



 
 

410 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کنار جانا بود مدل نیدیکه د ییآقا محمد اون آقا

 .من بود یعکاس

 .بود به ما رهیبا بهت خ محمد

 :داد زد نیسل هوی

 جانا چند بار زد تو رو؟

 ینم دمیکشینفس م یحت یبه سخت هیشدت گر از

 .حرف بزنم تونستم

 محمد و..... یرفت جلو نیسل
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 ��❤! که خدا ماند در عجبدوستتدارمیبهحد

 

 هفتم..

 

 .صورت محمد یزد تو یلیس

 .میدیاز جا پر سایحرکتش منو آو نیا با
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 :داد زد نیسل

 به حساب یبزنه نه آقا ستیفکر نکن جانا بلد ن

 رو ییجانا خوبم بلده بزنه اما همش احترام تو یرتیغ

 ن،یداره که اسمت داداِش محمد جانا رو بب یم نگه

 راجب خودت؟ یفکر کرد یرو نگاه کن، چ صورتش

 .نگاه کرد نیحرف به سل بدون

 :اتاق باز شد و رضا هراسون وارد اتاق شد و گفت در

 معلوم هست چته محمد؟ چینجا؟هیخدا چه خبره ا ای

 که زدم باهات؟ یبود اون همه حرف نیا

 یتو دیشد و اومد منو کش رهیبا اخم به محمد خ رضا

 :بغلش

 

 دورت بگردم؟ یخوب

 :صداش رو باال برد و گفت یکم

 بشکنه دستت محمد

 :گفتم یلبخند دردناک با
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 .بد زد منو کنهیدرد م یلیخ کنه،یقلبم درد م

 .داشت بگه من هستم یسرم سع دنیبا بوس رضا

 .کس نبود چیوقت ه چیه اما

 یاومدم و قدم برداشتم و رفتم جلو رونیبغل رضا ب از

 :و گفتم محمد

 .بخشتمیوقت نم چیه

 من نکهیها نه، بخاطر ا یکه زد ییبخاطر کتک ها نه

 .یخرد کرد رو

 

 یهدف تو یو ب رونیزدم ب یاون شرکت لعنت از

 .ختمیر یو اشک م دمیچرخ یها م ابونیخ

 .خودم متنفر شده بودم از

 باشه اما من یآرزو داشت دخترش قو شهیهم مامان

 .خواستینشدم که مامان م یاون

 خواستیرو که مامان م یاون یکردم ادا یفقط سع من

 .ارمیدر ب رو
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 .یمامان... مامان کاش بود آخ

 یرو داشتم تو یکی تمیوضع نیکه االن با ا یبود کاش

 زار بزنم و آروم بشم بغلش

 و اشکام شروع به دیدوباره ترک یبد یبا صدا بغضم

 کرد.... دنیبار

 

. . . 

 کیها چرخ زدم که هوا تار ابونیخ یهدف تو یب انقدر

 .و آخر سر از بام در آوردم شد

 که یتخته سنگ یشدم و نشستم رو ادهیپ نیماش از

 .بود اونجا

 .ومدیم یبود و باد خنک کیتار هوا

 به خودم اجازه بدم هرچقدر دوست خواستیم دلم

 یکنم اما از امشب به بعد با خودم عهد م هیگر دارم

 .ستمیمحمد با یکه جلو کردم
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 بود یلیخلوت بودن و سکوت تنها دل نینبود و هم یکس

 .بمونم نجایتا صبح ا خواستیدلم م که

 شکسته وجودم یها کهیامروز بد شکستم اما از ت من

 .کنمیخلق م یدیجد آدم

 و به تماس دمیکش رونیب بمیاز ج مویگوش ناخودآگاه

 نیس یکه نه جواب داده شده نه حت ییها امیو پ ها

 .شدم رهیخ شده

 خواستمیکه م یبه همه اونها زدم و با کس یشخندین

 گرفتم.... تماس
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 سپارمیرا دست زمان م زیچ همه

 ...خواهمیحاال م نیرا هم یکیُت  اما

 

 هشتم..
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 یچ دونستمینم یچرا زنگ زدم حت دونستمینم

 .بگم خوامیم

 .فرمان مغزم بود نیا دونستمیم فقط

 شهیمثل هم شیپر انرژ یگذشت که صدا یا هیثان چند

 :دیچیگوشم پ یتو

 بابت رتبه کیبَه سالم جان جان خانم حال شما؟ تبر

 شدنت سپهر بهم گفت کی

 :گرفته بود گفتم هیکه بر اثر گر ییصدا با

 ممنونم ازتون د؟یشما خوب یسالم مرس

 گفت: دیترد با

 

 شده صدات؟ سرما ینجوریمن که خوبم اما تو چرا ا

 ؟یخورد

 .خدارشکر، نه سرما نخوردم

 شده؟یپس چ

 .با محمد دعوام شد
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 :اما در ادامه گفت دمیبا خودش گفت که نفهم یزیچ

 ؟یسر چ

 محمد اون روز شما و آقا سپهر رو با یاز دوستا یکی

 بود و عکس گرفته بود بعد هم به محمد نشون دهید ما

 .بود داده

 گفت؟ یدور ما، محمد چ ختهیفضوله ر یماشاال هرچ

 .نگفت اما بد کتک زد یخاص زیچ

 بهت گفت: پر

 

 !!کتک زد؟

 .آره، بد هم زد

 تو االن؟ ییکجا

 رونیب

 کجا؟

 بام

 :گفت زدیموج م تیکه توش اعصبان ییصدا با
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 .بفرست شنیلوک

 .هم قطع کرد بعد

 آدرس رو فرستادم و بعدش هم زانو ها و بغل براش

 .کردم

 روشنش باعث یکه چراغ ها ییشدم به خونه ها رهیخ

 .ادیبه وجود ب یقشنگ یلیخ یبود نما شده

 

 وجود یچه داستان یهر خونه ا یمعلوم نبود تو اما

 .داره

 هم برعکس االن یکیمثل من باشه،  یکی بود ممکن

 .باشه شیروز زندگ نیبهتر

 باشم نیخونه کنار نسر یدوست داشتم االن تو چقدر

 .برگردم خونه خواستیدلم نم شدینم اما

 که بهشون جواب نداده بودم سر بع ییتماس ها تعداد

 .بود دهیکش فلک

 .شده بودم نیصفحه حرف زدنم با سل وارد
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 .داده بود امیاز صد تا پ شیب

 کدوم براش نوشتم: چیخوندن ه بدون

 

 دارم به ازیبرگردم اما ن دمیخوبم، حالم خوبه قول م"

 فردا صبح بر امیدارم با خودم کنار ب ازین ییتنها

 "راحت التونیمراقب خودمم هستم شما خ گردمیم

 :داد امیمحض ارسال دوباره پ به

 "خونه ایجانا؟ خطرناکه ب ییکجا"

 "نگران نباش. خداحافظجام امنه "

 رو خاموش کردم و دوباره به رو به روم نگاه میگوش

 .کردم

 .ومدیم نیماش یصدا

 یتونست تو یبود فقط اون م یعل ریام بستمیم شرط

 کنه.... یانقدر پر سرعت رانندگ نجایا یها چیدر پ جیپ
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 نهیشیم دنشیکه موقع د هیداشتن همون لبخند دوست

 لبت رو

 

 نهم..

 

 نیبر اثر ترمز ماش نیماش یها کیالست غیج یصدا با

 .برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم بود

 یشد و با قدم ها ادهیپ نیاز ماش یعل ریبود، ام خودش

 .خودش رو به من رسوند بلند

ً یدق ستادم،یتخته سنگ بلند شدم و ا یرو از  با قا

 .ستادیقدم کوتاه از من ا کی فاصله

 سالم

 ؟یسالم جان جان خانم خوب

 واقعاً قصد نداشتم دیببخش د؟یشما خوب یمرس

 بشم. مزاحمتون
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .منم خوبم

 :من و گفت ینیپولش زد نوک ب فیک با

 .بار نیکمیصد و  نمیا یستیصد بار گفتم مزاحم ن

 یرعلینگفتم فقط لبخند زدم در جوابش اما ام یزیچ

 :داد ادامه

 .بشکنه دستش

 !!؟یک

 .گمیم محمد رو

 ستیمهم ن

 مهمه. آدرس یلیخ ستیچرا هست، نگو مهم ن

 رو بده شرکتش

 :دمیبهت پرس با

 چرا؟

 

 صورتت رو کبود ینجوریکه ا یخرد کنم دست خوامیم

 .کرده
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .مشکل از خودمه

 هم اومد کنارم یعل ریتخته سنگ ام یرو نشستم

 .نشست

 :رو ادامه دادم حرفم

 ستادمیاز اول جلوش نا نکهیمشکل ا

 است خرد کردن دستش، قهیجان جان خانم کار دو دق

 ....االن نیبه فردا بکشه هم زارمینم یبخوا

 دنبال فتمیب خوامی. از فردا مادیسرش ب ییبال خوامینم

 که باعث هیبفهمم چ دیخانواده چون با نیپنهان ا راز

 .محمد شده یها رفتار

 خنده گفت: با

 

 !یزیچ کی ی. راستیخودمون یجان جان خانم قو

 ؟یچ

 ؟یرونیساعت ب نیتا ا یتو چجور

 :زانو هام و گفتم یگذاشتم رو سرمو



 
 

422 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 خوام برم خونه دلم یاما نم هیبیعج سکی. ردونمینم

 .شم رهیبه شهر خ نمیتا صبح بش خوادیم

 گذاشت پشت سرش و ستون بدنش کرد و دستاشو

 :رو برد عقب. گفت گردنش

 کنم؟ یخواهش کی شهیم

 اوهوم؟

 منم تا صبح کنارت بمونم؟ یدیاجازه م

 اد؟یخوابتون نم

 

 .مینچ تا چهار بعد از ظهر خواب بودم االن فول انرژ

 برم؟ ایبمونم  ینگفت حاال

 موج یکه توش انرژ ییحجم از صدا نیخنده به ا با

 :گفتم زدیم

 .دیبمون

 .دست شما درد نکنه جان جان خانم

 جان جان خانم از کجا اومد؟
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 جان یشد یجاِن ما هم که هست ،ییتو که جانا  دمید

 .خانم جان

 رفت امیو با گفتن االن م نییپا دیکه گفت پر نویا

 که ییبعدش هم رفت سمت دکه کوچولو نیماش سمت

 .دور تر از ما بود و چراغش هنوز روشن بود کمی

 رو با خودم تکرار کردم: حرفش

 

 جان جان یشد یجاِن ما هم که هست ،ییتو که جانا 

 ....خانم

 االنم یداشت که درکش برا یبیمفهموم عج حرفش

 .سخت بود من

 وانیاومدنش ناخداگاه لبخند زدم. دستش دوتا ل با

 .داشتم بهش ازیبود، آخ که چقدر ن ییچا

 پاکت کیها رو داد دستم و نشست کنارم.  وانیل

 :کنارم و گفت گذاشت

 روز که حالت خوب بود بهت بدم کیدوست داشتم 
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .بازش کن ره،یگفتم مزه اش م اما

 .زهیسنگ تا نر یها رو ازم گرفت و گذاشت رو ییچا

 :رو برداشتم و گفتم پاکت

 !ه؟یمناسبتش چ

 

 ندم بهت؟ زهیجا یشد کیخانم نخبه رتبه 

 بغض کردم اما وسط بغضم لبخند زدم و پاکت رو هوی

 .....کردم باز
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 ادشیت از وجودم انگار قسم کیاش  هیهد دنید با

 افتاده براش. یچه اتفاق رفت

 

 یمورد عالقه  تیعروسک راپونزل بود، شخص کی

 آرزوم بود موهام همون قدر بلند یاز بچگ شهی. هممن

 .باشه

 .قشنگه واقعاً ممنون یلیخ نیا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 دیببخش گهیقابل جان جان خانم رو نداره، د

 .یدوست دار یچ دونستمینم

 .یدوستش دارم مرس یلیخ

 . رو بخور سرد شد تییچا

 ییچا یکاغذ وانیپا هام و ل یرو گذاشتم رو عروسک

 .برداشتم رو

 یخوب یلیصورتم پخش شد و حس خ یتو ییچا بخار

 .داد بهم

 رو زودتر از من تموم کرد. شییچا

 

 :سکوت نموند گفت نمونیب شتریب قهیدق چند

 کنه؟یصورتت درد م

 :و گفتم دمیکش یآه

 .ستیقلبمه که ن یکه تو یاز درد شتریب

 رو زمزمه کرد که ییزهایلب باز هم با خودش چ ریز

 :گفت هوی یول دمینفهم
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ایدن نیا یباش، آدم ها یقلِب جان جان خانم قو

 .باش یاونا بد، قو یتو خوب ظالمن،

 .بود بیحرف هاش عج چقدر

 گلوم جا خوش کرده بود با همون یتو یبد بغض

 :گفتم بغض

 بهم زد، یبد یخسته ام تهمت ها یلیخسته ام، خ

 منو.... یحت

 

 یرعلیحرف بزنم بغضم دوباره شکست ام نتونستم

 :گفت

 اشک هات رو دنینکن دختر خوب، طاقت د هیگر

 .نکن هیگر ندارم

 مراقبم شهیکه هم یمحمد داداشم اون شهیباورم نم

 شهیکرد. مامانم هم ینجوریباشه که با من ا ینیهم بود

 چهره یکه هر آدم رسهیم یروز کی شهیهم گفتیم

 نیمحمد ا کردمیاما فکر نم دهیرو نشون م شیواقع
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .باشه یشکل

 ؟یبه من اعتماد دار

 :ادامه داد یرعلیگفتم که ام یاوهوم

 .شهیحل م دمیرو بسپر به من قول م زیهمه چ

 :دمیبا خنده پرس هیگر وسط

 

 ؟یخرد کن یخوایدستشو م

 :باال انداخت و لب زد یا شونه

 .بدست ها خدا بزرگه حیبه قول تسب

 از قبل شتریب زدمیکه باهاش حرف م یا هیهر ثان من

 کمیکه تا حاال نزد یمرد با هر مرد نیا شدمیم متوجه

 ...داره یادیز یفرق ها بوده
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 کار نیقشنگ تر ،یکه دوسش دار یحرص دادن کس.

 ((...(استیدن
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 کی..

 

ً یتقر آفتاب  .آسمون رو روشن کرده بود با

 .هم نداشته بود یچشم رو یلحظه ا یرعلیام

 .مونده بود داریمن ب یبه پا پا

 .کرد حالمو خوب کنه یکردم سع هیگر

 دیکنارم خند دمیخند

 .کردم باهام حرف زد بغض

 .زدم لبخند زد لبخند

 .خوب بود یرعلیام چقدر

 دورش داره اما االن که ادیدختر ز دمیشن نیسل از

 .دمیبود ازش نترس کنارم

 هم بهم دست نداد یبد حس

 .چشماش نگاه کردم خسته بود اما بازم نرفته بود به

 خونه دیبر
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 چرا؟

 .دیچون خسته ا

 :گفت تیجد با

 نه

 .چشماتون خسته است

 .ستمیخودشونن من خسته ن یاونا برا

 .خنده ام گرفت شیهمه لجباز نیا از

 :گفت هوی

 ؟یحوصله دار

 اوهوم، چطور؟

 هم من هم تو، از همون میبچه بود یلیاون موقع ها خ

 ما یهمه  نیدوست داشتن. ب شتریهمه تو رو ب تیبچگ

 یبود اما آروم تر بود طنتیوجودت ش یتو نکهیبا ا ها

 

 ،یکردیم یهم دلبر دنتیبا خند یبه ما ها. حت نسبت
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 در اکثر مواقع یدیپوش یکه م یرنگ یصورت یلباسها

 خودت بود. مدل موهاش هم هیلباس عروسکت شب هم

 شونه یرو ینداختیو م یبستیم ییخودت دوتا مثل

 انگار دوتا عروسک کردمینگاهت م ی. وقتهاش

 .دمیدیم

 ذوق دنتید یبرا میجان خانم بچه تر که بود جان

 دنتید ی. االنم مثل گذشته هاست هنوزم براداشتم

 .دارم ذوق

 .دمیخند

 .یعاد یخنده ها نیته دل، نه از ا از

 :بهم لبخند زد و گفت یرعلیام

 بخند از یبد یروز ها یتو یوقت یبخند، حت شهیهم

 . جان جان خانمیفیدل هم بخند. نزار فکر کنن ضع ته

 

 که یکیبه  یداشت ازیهروقت ن یتنها بود هروقت

 باشه من هستم خب؟ مراقبت
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .ممنونم ازتون

 تا امیدر پشت سرت م یتا جلوپاشو برو خونه منم 

 هم شد زنگ بزن بهم خب؟ یزیچ فتهین یاتفاق

 چشم

 .بال یب

 طرف میو راه افتاد میسنگ بلند شد یاز رو هردو

 هامون.... نیماش
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 من خوبِ 

 دل فقط نیا

 …توست رِ یو درگ وانهید

 

 دوم..

 

 رو بردم داخل نیکوچه و ماش یتو دمیرس یوقت تا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .همراه بود باهام

 .رو پارک کرد و نرفت نشیدر ماش یجلو

 .راحت التیبگه من هستم برو خ خواستیم انگار

 شونه ام یرو انداختم رو فمیو ک دمیکش یقیعم نفس

 .آروم وارد شدم و

ً یشش صبح بود طب ساعت  خواب باشن. با دیبا عتا

 .به خونه خنده ام گرفت ورودم

 بود، بهتر بود بگه به شکل دهیمبل خواب یرو رضا

 بود. دهیمبل خواب یرو یبیعج

 

 فقط کمرش نیزم یهوا بود و سرش رو یرو پاهاش

 .مبل بود یرو

 .بود دهیاز اون محمد بود که وسط خونه خواب بدتر

 از دنیخواب رونیدو نفر بگه جنبه ب نیبه ا ستین یکی

 .دیآخه مگه مجبور دیندار اتاق

 نیهم یبرا شهیگردن رضا داره خرد م کردمیم حس
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 آهسته اسمش یلیخ یو چند بار با صدا کشینزد رفتم

 .صدا کردم رو

 تا چشماش باز شد و روحش و دیطول کش هیثان چند

 .شدن داریبا هم ب جسمش

 که نیمحکم افتاد زم یبد یلیمن به وضع خ دنید با

 .شد دیتول یبد یصدا

 نگرانش ایبخندم  دیبه وضع االنش با دونستمینم

 .باشم

 

 جواب پس بدم نکهینگران ا دیکدوم با چیهم ه دیشا

 شده داریافتادن رضا ب یکه با صدا یخانواده ا به

 .بودن

 :پر بهت و بلند گفت رضا

 .جانا

 حجم نیبه ا تونستمیجواب م کیاون لحظه فقط  در

 :موقع صبح بدم نیصدا اونم ا یبلند از
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .یدکر داریکوفت، ااا همه رو ب

 :اومد نینگران نسر یصدا

 جانا مادر؟

 بلند شدم، به چشماش نگاه کردم پر از نیزم یرو از

 هیبود. رفتم سمتش و محکم بغلش کردم با گر اشک

 :گفت

 

 دختر قشنگم؟ یخوب

 د؟یمن خوبم شما خوب

 شب؟ید ی. کجا بودشبیکه د ینصفه عمرم کرد

 ؟یخورد یزیچ

 که بودم ییمن خوبم، جا دیدورت بگردم ببخش یاله

 .خوردم یزیبودم، آره چ نیماش ینبود تو بد

 .بودم دروغ بگم بهشون مجبور

 :و بلند بابا اومد که گفت یعصب یصدا

 ممکن بود یدونیم شبیچقدر خطرناک بود د یدونیم
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 اد؟یسرت ب ییبال چه

 و گفتم: ستادمیفاصله ازش ا با

 

 مراقب خودم تونمیم ستمیاما بچه ن دینگران دونمیم

 نبود، از پسرتون یکار درست شبی. اومدنم خونه دباشم

 سر من آورده؟ ییچه بال دیدیپرس

 :گفت تیجد با

 دیدعوا کرد دیخواهر و برادر

 :صورتم اشاره کردم و گفتم با

 یبچه ها یبابا اون برا ه؟یخواهر و برادر یدعوا نیا

 ؟یکنینه من و محمد. بابا چرا ازم دفاع نم کهیکوچ

 بهم زده؟ ییچه تهمت ها و چه حرف ها یدونیم

 انگار تازه متوجه شده بود با تعجب رو به محمد بابا

 :گفت

 .یگفته بود گهید زیچ کیتو به من 

 زد و گفت: یشخندین محمد
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 .بود تموم شد یهر چ

 :جلو و نشستم کنارش و گفتم رفتم

 که ازت یمن یتموم شد اما برا یکه زد ییتو یبرا

 یدیشده محمد تاوان پس متازه شروع  خوردم

 .باش مطمئن

 :دیلب غر ریز محمد

 ؟یکنیم دیمن رو تهد

 .کنمیعمل م کنمینم دینه تهد د؟یتهد

 نیبود برام سل بیشدم و رفتم از پله ها باال. عج بلند

 .کجاست

 ورود به اتاقم و در رو بستم و قفل کردم.. با
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 محض بستن در رفتم سمت پنجره و بازش کردم و به

 .بالکن اتاق شدم وارد
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کوچه رو نگاه یو تو ستادمیبالکن ا یتو یصندل یرو

 .بود ستادهیهمچنان ا یرعلیام کردم،

 .برداشتم و شماره اش رو گرفتم مویگوش

 :بزنم گفت یحرف نکهیا قبل

 جان جان خانم؟ دیچش

 

 بابام یبرا ینشد فقط محمد جور یچیسالم ه

 دعوا منم لیکرده بود که من مقصرم و دل فیتعر

 ....کهیمرت

 :گفت یرو ادامه نداد ول حرفش

 که نداشت؟ تیکار

 .سادمینه جلوش وا

 جلوش باش نذار فکر یقدر قو نیهم شهیهم ن،یآفر

 .مهمه یلیخ کنه

 .چشم

 .شد زنگ بزن بهم یخونه ام هر چ رمیمن م
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 .دیشد تیبخاطر من اذ شبیکه د دیببخش ،یمرس

 .دختر خوب؟ مراقب خودت باش هیچه حرف

 خدانگهدار. نطوریشما هم هم

 

 .خداحافظت

 .رو یکردم گوش قطع

 .عوض کردم یاتاق و لباسامو با لباس راحت یتو رفتم

 .دنیداشتم به خواب ازین واقعا

 یرو دمیتخت و پتوم رو کش یپرت کردم رو خودمو

 .خودم

 یکل خستگ کردمیانقدر خنک بود که حس م تختم

 .بدنم رفت یها

 .بود بیعج شبید چقدر

 .رخ داده بود شبیکل اتفاقات بد د انگار

 کرد اما به خودم قول دادم تحمل یصورتم درد م تمام

 .کنم
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 خانواده برگردم. نیدنبال راز پنهان ا دیبا

 

 سرش به من بر کیکه هست  یزیهرچ دونستمیم

 .و به من مربوطه گردهیم

 ....خواب غرق شدم یایبستم و در دن چشمامو

 •یراو•

 .نفس آن را خورد کیرا تا آخر پر کرد و  شلیوان

 چشمانش نقش یچشمان دخترک در جلو مدام

 .بستیم

 

 .که خواب و خوراک را از او گرفته بود یچشمان

 کرد اما تیرا اذ شیگلو نوشیدنیو طعم َگس  یتلخ

 .داشت عادت

 .بود که عادت داشت به طعم تلخ و آزار دهنده سالها

 شود که دخترک را در گیجآنقدر  خواستیم دلش

 .ندیبب شیها ایرو
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 .مدام نگاه کردنش سخت بود تیواقع یایدن در

 مبل بلند شد و تلو تلو خوران به سمت اتاقش یرو از

 .رفت

 .را برداشت و به عکسش نگاه کرد لشیموبا یگوش

 کند...... شیخر عمر چشمانش را ستابود تا آ حاضر
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. 

 •رستگار جانا•

 .شدن در چشمام رو باز کردم دهیکوب یصدا با

 و داره کنهیم ینیسنگ یزیبدنم چ یکردم رو یم حس

 .کنهیام م خفه

 .زدیاومد که داشت صدام م یم نیسل یصدا

 

 .جواب بدم تونستمیبس دهنم خشک بود نم از
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 .بلند شدم و در اتاق رو باز کردم یسخت به

 :گفت ینسبتاً بلند یمن با صدا افهیق دنیبا د نیسل

 .تو بلند شد یکه رو یبشکنه دست

 .داخل و با حرص در اتاق رو محکم بست اومد

 :من و گفت یجلو اومد

 طون؟یش یکجا بود شبید

 که به ییتخت و با صدا یرو دوباره انداختم رو خودم

 :گفتم شدیم دهیشن زور

 ؟یدیآب م 

 رو پر کرد و داد وانیپارچ رو برداشت و ل نهییآ یجلو از

 .دستم

 رو خوردم. وانینفس ل کی

 

 .تشنه بودم یبیطور عج به

 :دوباره گفت نیسل

 کن؟ فیخب تعر
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 :وار گفتم ناله

 و؟یچ

 ؟یکجا بود شبیرو، د ینخودچ

 بام

 ؟یبا ک

 باشه؟ یکس دیبا

 .ها یبد اخالق یشیم داریب

 خسته ام

 ...یرعلیمنم تا صبح کنار ام گهیآره د

 وسط حرفش و با بُهت گفتم: دمیپر

 

 ؟یدونیتو از کجا م

 نگران شدن و به من دیدیجواب تلفن نم دنیآقا د

 !هیخانم در چه حال نهیزدن بب زنگ

 دیمن با نیبهش زنگ بزنم، سل شبیمجبور شدم د

 !ه؟یقسمت مبهم گذشته ام چ بفهمم
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 کس چیه نکهی. اکنمیباهاتم و بهت کمک متا آخرش 

 دنیفهم یبرا کنهیم کیمن زو هم تحر زنهینم یحرف

 .ها ماجرا

 ن؟یسل

 جونم؟

 دن؟یکه نفهم هیبق

 ؟یچ

 رو یرعلیتماس ام

 

 ام؟ وانهینه مگه د

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 هنوز بخوابم خوادیدلم م

 .رونیب میساعت پنج بعد از ظهر پاشو بر گهیبسه د

 کجا؟

 :خنده دماغش رو خاروند و گفت با

 .دونمینم
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 :دمیازش پرس هوی

 ؟یتو صبح کجا بود یراست

 تو رو هم ببرم خواستمیبا دوستام رفته بودم کوه، م

 .گرم بود گهید یسرت جاها یول

 :سرش و گفتم یتو دمیبالشت کوب با

 نکن.... تیانقدر منو اذ
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 گهیم دایجا به ا هیشاملو .

 ماند و به تو ثابت کرد دیبا

 ییبایهم ز دیسف یبا مو که

 

 

.... 

 :گفت یمانند یبا لحن کتاب نیسل

 یتا ساعات دیدهیمن افتخار م یبانو د،یریعذر مرا بپذ
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 د؟یبگذران یروز خود را با و از

 :به تاسف تکون دادم و گفتم یسر

 لباس عوض کنم. رونیبرو ب دمیبله افتخار م

 

 .از اتاق رونیب دییو دو دیکش یفیضع غیج یخوشحال با

 .ستادمیا نهییآ یشدم و جلو بلند

 گلوم جا خوش کرد اما یتو یصورتم بغض بد دنید با

 ریزور قورتش دادم و کرم پودرم رو برداشتم و ز به

 چشمم تا ریمرحله کرم پودر زدم ز نیرو چند چشمم

 .بشه دهیکمتر د شیکبود

 :داد زد هوی نیسل

 .ادیهم ب سایزنگ زدم آو

 :جوابش متقابالً داد زدم در

 باشه

 :اومد هویرضا  یصدا

 ام؟یمنم ب د؟یریکجا م
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 زد: غیدر اتاقش رو باز کرد و ج نیسل

 

 کار؟یوسط سه تا دختر چ یایب

 :در جوابش گفت رضا

 .رونیب رمیخودم م ینخواستم بابا اه با دوستا

 برداشتم و رفتم رو تنم کردم و شال و چادرم رو مانتوم

 .نییپا

 :و گفت رونیب دییهم دو نیسل

 رونیباهامون ب انیدوستات هم دعوت کن ب یخوایم

 .ایهم ب تو

 که یسرش و با خنده ا یتو دیرضا بالشت رو کوب هوی

 :گفت زدیصداش موج م یتو

 خاک تو سرت

 باعث خنده ام نیکه داشتم حرف سل یتمام حال بد با

 .شد
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 :گفت هوی رضا

 یدلقک خوب نیآفر نی. سلدیخواهر گلم خندبَه 

 .یشیم

 .کتک خورد نیدفعه رضا بود که از سل نیا

 با تمام وجودش زدیرو م یکس یوقت نیسل شهیهم

 .زدیم

 در فرار یکه رضا سع زدیبالشت رو محکم م انقدر

 .داشت

 :زد و گفت یغیج نیسل

 من دلقکم؟

 :و گفت رونینگران از اتاق اومد ب نینسر

 مادر؟ شدهیچ

 سمتش و محکم بغلش کرد: رفتم

 

 دوتا باز افتادن به جون هم دارن نینشده ا یچیه

 .کننیم دعوا
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 :م رو نوازش کرد و گفتشانه ا نینسر

 ؟یبهتر

 ....دوستت دارم یلیجونم خ نیآره من خوبم. نسر
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 ...سین نیدلنش یمابق شهیبار تجربه م هیفقط  عشق

 

 شش..

 راه میرو از رضا جدا کرد نیبه زور سل نکهیا بعد

 .سایطرف خونه آو میافتاد

 

 گرفت،یم یاستور خوند،یخودش آهنگ م یبرا نیسل

 .زدیتلفن حرف م با

 .خودش بود یکل برا در

 .چمیدر پ چیهم غرق در افکار پ من

 از کجا شروع کنم؟ دیبا دونستمینم
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 بپرسم؟ یک از

 کردم؟یکار م یچ دیبا اصال

 .ذهنم بود یتو یادیز یسوال ها عالمت

 .رو پدال گاز محکم تر فشار دادم پام

 که ییفشار ها م،یکالفگ تم،یداشتم اعصبان یسع انگار

 .کنم یبود رو سر پدال خال روم

 به طرف خودش ابونیتوجه ام رو از خ نیسل یصدا

 کرد: جلب

 

 کجا؟ میبر میخوایکه م گمیجانا م

 :باال رفته گفتم یاَبرو ها با

 کجا؟ میبر یخوایم یدونیبعد نم رونیب مییایب یتو گفت

 .خونه میاصال برگرد ش،یا

 کی برمتونی! خودم مخورهیباشه حاال چرا بهت بر م

 .خوب یجا

 :و گفت دیهاش رو محکم بهم کوب دست
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 .یخوشگل خودم یالحق که جانا

 برابر نیچند میکنارم بود انگار انرژ نیسل هروقت

 .شدیم

 .بهش زنگ زد نیسل سایبه خونه آو دنیرس با

 .شد نیسوار ماش سایبعد آو هیثان چند

 .میکرد یهم سالم و احوالپرس با

 

 .که کجا بودم دیپرس شبیراجب د ازم

 .کردم فیماجرا رو از اول تا آخر تعر کل

 :کتفم و گفت یرو دیکوب هوی نیسل

 .کادو داد بهت ینگفته بود

 :گفت سایآو

 بهش؟ یدار کاریچ

 :از دستام کتفم رو ماساژ دادم و گفتم یکی با

 خسته بودم که توان یخونه به حد دمیمن رس

 فیبرات کامل تعر یراه برم بعد تو توقع دار نداشتم
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 کنم؟

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

 کجا ی! حاال داریگفتیات بود بهم م فهیبه هر حال وظ

 ؟یریم

 

 خوب یجا کی

 :بود گفت نیو تر از سلکه مشخص بود کنجکا سایآو

 !؟گهیخب بگو د

 .فقط دیلذت ببر ریشما از مس

ً یتقر  .میاز تهران خارج شده بود با

 .اونجا رفته بودم کباری

 .بهشت بود نیسرزم اسمش

 .بهشت بود هیهم شب واقعا

 .و سر سبز ییایرو یجا کی

 .ادیخوششون م سایهم آو نیهم سل دونستمیم

 تا آخر بلند کرده نیآهنگ رو طبق معمول سل یصدا
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 .بود

 

 غیخوندن و ج یبلند اهنگ م یبا صدا سایو آو خودش

 .زدنیم

 .دمیخندیهاشون م یفقط به مسخره باز منم

. . 

 .میدیباالخره رس یساعت رانندگ کی بعد

 گرد شده به رو به رو نگاه یبا چشم ها سایو آو نیسل

 .....کردنیم
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 ندارد یتمام میعاشقانهها.

 یمن یایتو دن یوقت

 

 

 هفتم..
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 : زد و گفت غیج هوی نیسل

 .قشنگه یلیخ نجایا

 .شدم رهیلبخند بهشون خ با

 رو در آورده بود و شیگوش دنیکه به محض رس سایآو

 .گرفتیعکس م مدام

 نشه. فیرو جمع کردم که کث چادرم

 

 عتیبود نشستم و به طب نیزم یکه رو یچوب کهیت یرو

 .شدم رهیخ نجایو سر سبز ا بکر

 :سمت من و گفت دییبا ذوق دو نیسل

 .قشنگه جانا یلیخ نجایا

 .زدم شیحجم از ذوق زدگ نیبه ا یلبخند

 .یبرو بچرخ قشنگه فقط دور نش

 :گفت دهیکش

 ...چشمم

 .سایرفت کنار آو دییدو نیسل
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 یبرگ ها نیکه ب یرو به غروب بود و نور دیخورش

 یخاص ییبایز نجایباعث شده بود ا دیتابیها م درخت

 .کنه دایپ

 چوب بلند شدم و رفتم کنار بچه ها. یرو از

 

 :گفت نیسل

 .یخال یعل ریام یجا

 :حرص گفتم با

 ؟یزینمک نر شهیم

 .شهینه نم

 :و گفت دیخند سایآو

 عکس نجایا ستیبا ای. جانا بنیکن سل تیکم اذ

 .ازت رمیبگ

 .خسته ام، حوصله هم ندارم

 :بغلش و گفت یتو دیمنو کش سایآو

 .خانم قشنگم ایسر حوصله ب
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 جلو تر راه برم شماها هم کمی رمیخسته ام. من م

 .دیدور نش ادیز

 

 .ها همون جا موندن بچه

 .زدمیبود قدم م ختهیر نیزم یکه رو ییبرگ ها یرو

 .ها خشک شده بودن یبعض

 .ها هنوز سبز بودن یبعض

 .آدم ها بودن برگ ها مثل

 چه جوون یباش ریچه پ کردیداشت ثابت م انگار

 نییپا یفتیب یشاخه زندگ یبعد از رو قهیدق کی ممکنه

 .ینباش گهید و

 یبه آدم ها شتریهرچقدر ب شه،یم شتریسنم ب هرچقدر

 نیا فهممیاز قبل م شتریب شمیم کیو بد نزد خوب

 داره فرمون رو که یبیعج چیدر پ چیجاده پ یزندگ

 ته یریم یاز حد کن شیسرعتت رو ب ،یبچرخون اشتباه

 و ترسناک.... قیعم یا دره
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 •..دیک از غرورش مهم تر باش دیبمون یکس یپا.

 

 

 هشتم..

 .خونه میشد برگشت کیکه تار هوا

 خونه. میرفتیم دیکندن از اونجا سخت بود اما با دل

 

 خونه کار ایبار بهم زنگ زد و گفت که ب نیچند رضا

 .دارم مهم

 ..دونست چه خبره یخدا م فقط

 جواب نداد، یول هیماجرا چ دمیبار ازش پرس چند

 .کرد یم شتریاسترسم رو ب نیهم

 :گفت سایآو

 .شمیم ادهیجا پ نیجانا من هم
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 نیهم یخونه اش نبود برا کیمکان اصال نزد اون

 :گفتم

 چرا؟

 برم خونه خاله ام همه خانواده االن اونجا خوامیم

 نشون بدم پشت یرخ کیبعد چند وقت برم  هستن

 .ادینگن نم سرم

 

 خونه اشون کجاست؟

 کن ادهیجا منو پ نیبرم داخل. هم دیکوچه رو با نیهم

 .فکر کنم کممیبرسم خونه خاله ام  تا

 ست؟ینرسونمت؟ خطرناک ن یعنی

 خوش یلینه خدستت هم درد نک ؟ینه بابا خطر چ

 .بهم گذشت

 .یاز تو که اومد یمرس

 با هامون سایزدم و آو ابونیرو کنار خ نیماش

 .کرد و رفت یخداحافظ
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 .نگاه کردم نیسل به

 یبود و داشت با ذوق با با کس شیگوش یتو سرش

 .کردیم چت

 

 چشم یکه انقدر تو زدیحرف م یسوال بود با ک برام

 .شد یم دهید یبرق خوشحال هاش

 .کردم یرو بردم طرف ضبط و آهنگ رو پل دستم

 .گردهیبرم میاگر آهنگ گوش بدم انرژ کردمیم حس

 باشه نیغمگ خوادیوقت مهم نبود که آهنگ م چیه برام

 .شدیحالم خوب م دادمیگوش م یشاد، وقت ای

 .رو گذاشتم رادیه دیاز حم یانفراد آهنگ

 دگر گذر یبر من از کو یوا یگر با دگران سحر کن)

 بر من یوا یکن

 از هر کس یبر یشوم هردم که دل م یآشوب چه

 قلب دلواپس نیتو در ا یبه پا کرد یجنجال چه
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 شده سلول به سلول تنم خود من در خود من یانفراد

 ست یخود من زندان در

 شده سلول به سلول تنم خود من در خود من یانفراد

 ست یخود من زندان در

 زنم یم ابونیهمه شب من به خ یانفراد

 (.....ست یرانیو نیکه به ا ییاز حال و هوا خسته

 .رو پارک کردم نیخونه ماش دمیرس

 .شد و رفت داخل ادهیپ نیقبل من از ماش نیسل

 .ییرفت دستشو یم دیبا دیذهنم گفتم شا یتو

 افتادم. مونیبچگ ادیخنده ام گرفت و  لیدل یب

 

 غیج نیسل میبرس یوقت رونیب مینداشت ما بر امکان

 .ییبره دستشو خوادینکنه که م غیج

 .مغزم رو فراموش کنم یتکون دادم تا افکار تو سرمو

 .شونه ام یرو انداختم رو فمیک

 ....هویخونه که شدم  وارد
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 .میا ستادهیا خیتار یجا نیتر بیعج در

 . . . سدیما را بنو یکس کاش

 

 نهم..

 

 و سوت زدن رضا و دست زدن نیسل غیج یصدا

 .و بابا بلند شد نینسر

 .بود ستادهیکنار ا محمد

 :تعجب گفتم با

 چه خبره؟ نجایا

 :گفت نیسل

 یکه نداد یدادیم ینیریش دینخبه جانم خودت با

 .دیخر کیرفت ک رضا

 !!!ه؟یاما بق یدونستیکه م دونمیتو م
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 :چشم نازک کرد و گفت پشت

 .گهیمن گفتم د ،یدرس نخبه ا یفقط تو

 گفت: هوی نینسر

 

 ینکن، ماشاهللا هزار هللا اکبر بچه ام تو تیبچمو اذ

 .نخبه است یچ همه

 .رو بغل کردم نیجلو و نسر رفتم

 و ازش تشکر دمیمحکم گونه اش رو بوس شهیهم مثل

 .کرد

 :گفت یبا مهربون شهیبرعکس هم بابا

 بغل من؟ یاینم

 .بغل کردن بابا یپرواز کردم برا یواقع یمعنا به

 شونه اش و دست یسرم رو گذاشتم رو شهیهم مثل

 .دمیچیبابا محکم پ شانهرو دور  هام

 :و گفت دیسرم رو بوس یرو بابا

 .دختر بابا یموفق باش شهیهم
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 .دمینوک پاهام بلند شدم و گونه بابا رو بوس یرو

 

 :و گفت دیدست هاش رو بهم کوب نیسل

 .یکه مردم از گشنگ میبخور کیک میبر

 :در جوابش مثل مامان ها گفت رضا

 ؟یریس یتو ک

 شروع کردن با رضا به کتک شهیهم مثل هم نیسل

 .یکار

 .میجداشون کرد شهیهم مثل هم نینسر منو

 جفتشون تکون دادم و یبا تأسف برا یخنده سر با

 :گفتم

 .دیشیوقت بزرگ نم چیشما دو نفر ه

 .مینشست میبا هم رفت هممون

 .هم بود یبود که اخم هاش تو یتنها کس محمد

 پهلوم و گفت: یزد تو نیسل
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 .ولش کن بزار هرجور دوست داره باشه

 .فکر نکنم کنمیندارم دارم تالش م یکار

 .چه مهمه کنهیفکر م یتوجه کن شتریهرچقدر ب

 کردم حواسم رو بدم به یزدم و سع یدردناک لبخند

 ....هیبق یها حرف

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 قَلبِ  یِ گوش داَدن بِه ِصدا.

 یِکه دوِسش دار یَکس

 ✨�🅊�♥!استیُدن یقیموس نیبِهتَر

 

 صد

 

 و شام دمیبا کمک هم سفره رو چ کیخوردن ک بعد

 . میخورد

 .میظرف ها رو شست نیکمک سل با
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 .خودش یهم هرکس رفت سمت کار ها بعد

 .تخت یاتاق رو بستم و نشستم رو در

 خسته بودم چقدر

 .سکوت و آرامش نیداشتم به ا ازین چقدر

 بود. ایحس دن نیبدتر یخستگ

 

 ایاز دن یخستگ

 از آدم ها یخستگ

 ...زیاز همه چ خسته

 .برداشتم مویگوش

 .داده بود امیپ یعل ریام

 "؟ییجان جان خانم کجا"

 :نوشتم براش

 "دور و اطراف نیهم د؟یسالم خوب"

 :نگذشته بود جواب داد هیثان به

 "چه خبر؟ ،یخوش باش ؟یتو چطور یمرس"
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 جنگل میبا بچه ها رفته بود خبریب ،یمنم خوبم، مرس"

 " بهشت

 قشنگه اونجا" یلیخ"

 

 " یلیآره خ"

 "زنگ بزنم؟ تونمیجان جان خانم م"

 "آره"

 پر شهینگذشت که تماس گرفت و مثل هم قهیدق چند

 :گفت یانرژ

 ؟یخوبسالم جان جان خانم 

 د؟یشما خوب یسالم مرس

 جان جان خانم زنگ زدم بهت بگم فردا ،یعال

 .نمتیبب خوامیم

 افتاده؟ یاتفاق

 راجب گذشته؟ یبدون یخواینه اما مگه نم

 . چرا
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 .نمتیبیخب پس فردا م

 

 !کج

 .برات فرستمیم شنیلوک

 .یمرس

 بکنم؟ یدرخواست کیجان جان خانم 

 دییبفرما

 .حرف نزن بچه جان یانقدر با من رسم

 :و گفتم دمیخجالت خند با

 .چشم

 ؟یبار یجان جان خانم. کار نیآفر

 .ممنون

 ریشبت بخ

 شبتون خوش خدانگهدار

 خداحافظ جان جان خانم....
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 �🜙�♥ یماِه خوش نوِر من.

 

 

 کمی..

 خوامیم یگرفتم چ میگشتن باالخره تصم یکل بعد

 .بپوشم

 .دمیپوش یرنگ دیسف زیرنگم و با شوم یمشک سارافون

 بستم و یرنگم رو هم مدل دخترانه ا دیسف یروسر

 .رو سرم کردم چادرم

 .داشته باشم یمشکل چیه خواستینم دلم

 رستوران فرستاده بود برام. شنیلوک یرعلیام

 

 میرفتیبرک رستوران کاش حداقل م خواستینم دلم

 .نباشه یکس شدمیکه مطمئن م ییجا کی ای پارک

 .فتهیاتفاق ب شیمشکل دفعه پ خواستیدلم نم اصالً 
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 .رونیو لوازمم رو برداشتم و رفتم ب فمیک

 .خونه نبود یکس

 .که رفت دانشگاه نیسل

 .دیرفت خر نینسر

 .و رضا و بابا هم طبق معمول شرکت بودن محمد

 .قرار بود شروع بشه دمیترم جد گهیهم سه روز د من

 .ترم ها بود نیترم جزو سبک تر نیا

 نیسبک بودن و ا کردمیپاس م دیکه با ییها درس

 .راحت درس خوندن الیترم با خ کی یعنی

 داشت. یچیدر پ چیپ ریمس

 

 اما چاره ومدیو خم بدم م چیپر پ یها ریاز مس شهیهم

 .نبود یا

 .بلند شد میزنگ گوش یصدا

 .بود یرعلیام

 ؟ییسالم جان جان خانم کجا
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 .راهم یتو امیدارم م د؟یسالم خوب

 .یهم عال یلیخ ؟یتو خوب یمرس

 ممنونم منم خوبم، باعث زحمت

 اخه؟ شما هیشدم از دست تو دختر، زحمت چ ریمن پ

 بانو یرحمت یستین زحمت

 .گفت دهیبانو رو کش کلمه

 .رسمیم گهید قهیدق یممنون تا س

 منتظرم فعال.

 

 .خدانگهدار

 .کردم شتریرو ب نیرو قطع کردم و سرعت ماش یگوش

 °•یراو•°

 که یبود به چشمان رهیبود و خ یکیدر تار یا گوشه

 لرزاندیرا م قلبش

 ممنوعه یعشقش عشق دانستیدرد داشت. م قلبش

 .است
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 عشق خطرناک است... نیا دانستیم

 

 .دلداده اش یاو هم برا یبرا هم

 قرار بود رو به رو یادیز یعشق با مخالفت ها نیا

 .بشه

 ...بزرگ بود یعشق سر آغاز جنگ نیا
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 تو شاهرگ احواالت.

 یمن یشعرگونه

 

 دوم..

 

 بار نیآخر یچک کردم برا نیماش شهیش یتو خودمو

 .مرتب باشم تا

 .برام کشهیانتظار م یچ دونستمینم
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 .داشتم که امروز حداقل بتونم بفهمم دیفقط ام اما

 .از کجا شروع کنم دیبا بفهمم

 بپرسم؟ یک از

 سر بزنم؟ یک به

 کنم؟ کاریچ اصال

 کمک کنه بهم تا بتونم یعل ریکه ام کردمیخدا م خدا

 و دهیچیو افکار پ یخبریب یایدن نیکنم از ا دایپ نجات

 هم. در

 

 من رو درک تونستیهم نم هیثان کی یکس حت چیه

 .کنه

 .بود یرعلیاول به خدا بعد به ام دمیام

 نم خاک همه جا رو پر یرستوران که شدم بو وارد

 .بود کرده

 .رستورانش باز و سر سبز بود یفضا

 رو نیاز آب بود مشخص بود تازه زم سیخ نیزم یرو
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 .کرده بودن سیخ

 رهیخ نجایا یها ییبایساعت ها به ز خواستیم دلم

 .بشم

 بود که مشخص بود سن ییاز درخت ها پر

 .ادهیز یلیخ هرکدومشون

 

 یا گهیسبز بودنشون رنگ و لعاب د یبودن و سر بلند

 .داد یفضا م به

 .دمیرو د یرعلیام

 و داشت با دستش خطوط یصندل یبود رو نشسته

 .دیکشیم زیم یرو یفرض یها

 .زدیتلفنش هم حرف م با

 .رو به روش یصندل یرفتم جلو و نشستم رو اروم

 بهم سالم یزد و با لب خوان یقیمن لبخند عم دنید با

 .کرد

 .مثل خودش جواب دادم منم
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 نویا یبه راحت تونستمیبود م یتلفنش مشتر پشت

 بزنم. حدس

 

 رنگ زانیو م متیو ق نیمدام داشتن راجب ماش چون

 .زدنیحرف م نیماش

 .حرف ها برام جالب بود نیا دنیشن

 زیانگ جانیبرام ه یرعلیام یدار بود اما حرف ها خنده

 .بود

 .باالخره تلفنش تموم شد قهیچند دق بعد

 ؟یخب جان جان خانم چطور

 د؟یممنون شما خوب

 نداشت؟ تی. خب چخبر؟ محمد که کاریمن عال

 .مینه، باهم اصأل حرف نزد

 ....یبهتر پسره 

 .دمینشن نیهم یرو آروم داد برا فحشش

 محمد دفاع نکردم از
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 .ناراحت بودم یلیخ ازش

 .بگه بهش یچ خواستیمهم نبود که م برام

 .گفته بود حقش بود یهرچ

 یلحظه حس کردم شدم مثل خواهر ها کی یبرا

 .ظالم

 داره با خنده یرعلیام دمیافکارم خارج شدم د از

 .کنهیم نگاهم

 شده؟ یزیچ

 یفکر بود یتو یلیفکر کنم خ ینه ول

 .دیببخش

 ؟یدونیم یخب جان جان خانم بگو بهم چ

 ؟یاز چ

 !ت؟یاز زندگ

 

 :گفتم تیجد با
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 .شیاز زندگ دونهینم یچیرو دارم که ه یحس آدم

 .ستمین یواقع میخودمم الک کنمیحس م یحت

 هم بهت گفتم شیبه حرفام خوب گوش کن. دفعه پ

 کیرو بگم بهت حداقل تا  زیاجازه ندارم همه چ من

 .به گشتن یکه مطمئن شم خودت شروع کرد ییجا

 !شروع کنم دیاز کجا با دونمینم یمن حت

 :انگشت اشاره اش به من اشاره کرد و گفت با

 ....یشروع کن دیاز خودت با قایاز خودت، دق
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 �🥊�در گردشه به دور ماه تو جهان

 

 

 سوم..

 .و ُگنگ بود بیهم برام عج یرعلیام یحرف ها یحت

 بهم کمک کنه و من مثل خواستیکس نم چیه انگار
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 .بودمیتنها م دیبا شهیهم

 :و گفت زیرو گذاشت رو م شیآفتاب نکیع یرعلیام

 شده؟ یزیچ ؟یخودت یچرا همش تو

 ستین یزینه چ

 

 یزیچ کیکه  زنهیجان جان خانم چشمات داره داد م

 .به من دروغ نگو شده،

 نه خوبم

 :و گفت مینینوک ب یزد رو نکشیع با

 !شدهیچ نمیبگو بب

 کنم کاریچ کردمیداشتم فکر م

 یپا بزار یخوایواقعاً م نیبب ا،یباول با خودت کنار 

 ر؟یمس نیا یتو

 ر؟یمس

 در انتظارته یچ دونمیمن نم ر،یآره دختر خوب مس

 .مطمئن باش کنارتم اما
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 !شمیمتوجه نم

 

 من و تو باهم مشکل یجان جان خانم بابا نیبب

 .ستین ینیب شیقابل پ یچیو دارن پس ه داشتن

 . دست هام گرفتم نیسرمو ب کالفه

 :گفت یرعلیام

 باال ریسرت رو بگ ،یناراحت باش نمیجان جان خانم نب

 .نمتیبب

 :رو باال گرفتم که گفت سرم

 .فکر نکن یزیچ چیبه ه الیخیب

 یپشت لبخند دونستمیزدم که فقط خودم م یلبخند

 .و ترس پنهان شده یزدم چقدر نگران که

 .میهامون حرف زد یراجب کار و روزمرگ گهیهمد با

 از پدرش و خانواده شهیم یبهم گفت چند سال یرعلیام

 که با پدرش کرده. ییجدا شده بخاطر دعوا اش
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 یحیداد که فقط تفر حیراجب مسابقه هاش توض بهم

 .کنهیپولش رو استفاده نم دهیم مسابقه

 حالل حروم یحرفش بهم گفت فکر نکن نیگفتن ا بعد

 ادیز یزیبدست ها چ حیتسب نیها از ا شهینم سرم

 .گرفتم ادی

 بودن اسم یکه مذهب ییآدم ها یدار بود که برا خنده

 .بردیبدست به کار م حیتسب

 :دوباره شروع کرد به حرف زدن یرعلیام

 بدست بودن داشتم مسجد حیمنم فاز تسب یزمان کی

 از یدونیها اما م زیچ نجوریو نماز اول وقت و ا رفتمیم

 ینقش پسر حاج خواستیبه بعد دلم نم ییجا کی

 از اونجا به بعد شدم پسر نا خلف خانواده. خدا باشم

 وقته با هام قهره. یلیخ

 

 .کنهیخدا با بنده هاش قهر نم

 .نداره یبا من قهره از اون قهر ها که راه آشت
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 .دیکن یاگر هم قهر باشه شما باهاش آشت

 :زد و گفت یشخندین

 که با نیکه قهره با من هم یاون باال سر الیخیب

 ؟یخوریم یبسه، چ هیاوک شماها

 .برم کم کم دیمن با

 .یو نهار مهمون من باش میدعوتت کردم حرف بزن

 :غذا ها رو هل داد با انگشتش سمتم و گفت یمنو

 انتخاب کن جان جان خانم.....
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 یخندیهر بار که م.

 »عشق» هیشب یزیچ

 .. زدیریدلم فرو م در

 

 

 چهارم..
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 .میموندم و با هم ناهار خورد یعل ریاصرار ام به

 .بود بیعج یرعلیبودن ام لکسیحجم از ر نیا برام

 رو روشن کرد و گذاشت گوشه لبش و با گارشیس

 .رو روشن کرد گارشیس فندک

 رو یرعلیام خواستیمتنفر بودم اما دلم نم گاریس از

 .کنم متوقف

 اما نهیبب بیهاش اس هیبودم که ممکنه ر نیا نگران

 انقدر جذاب بود که دلم دنیکش گاریموقع س ژستش

 متوقفش کنم. خواستینم

 

 به یقیعم یلم داده بود و پک ها یصندل یرو

 زدیم گارشیس

 یامروز حساب دیببخش گهید کنمیمن رفع زحمت م

 .رو گرفتم وقتتون

 یریکجا م

 خونه
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 هست یکس

 راستش دونمینم

 با من یایب یتونیم

 کجا

 خوب یجا کی

 زد و دوباره گفت یچشمک

 با من ایب

 

 .راه افتادم باهاش

 به میو رفت میکه نشسته بودن رد شد یمردم نیب از

 .پشت رستوران طرف

 داشت یرعلیاونجا اما ام میریم میچرا دار دونستمینم

 .رفت یم

 کرد و برگشت ستیا هوی

 خب جان جان خانم چشم هات رو ببند هروقت گفتم

 کن باز
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 .که خواست رو کردم یکردم اما کار تعجب

 .شد دهیکردم گوشه چادرم کش حس

 .هستش یعل ریام دونستمیم

 .نترس ایب

 قدم برداشتم و رفتم جلو تر. آروم

 

 :اومد یعل ریام یپر انرژ یصدا هوی

 خب چشمات رو باز کن

 زده جانیاونجا هم خنده ام گرفته بود هم ه دنید با

 .بودم

 :هم گفتم جانیهمون مقدار ه با

 !!قشنگه یلیخ نجایا

 پاش له کرد و ریرو ز گارشیزد و س یبلند قهقهه

 :گفت

 .ادیدونستم خوشت م یم

 رنگ بود یحوض آب کیکوچولو که وسطش  اطیح کی
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 .کردنیقرمز رنگ داشتن داخلش شنا م یها یماه که

 یکه همشون چوب ییها یشده بود از درخت و صندل پر

 .بودن

 

 شمال رو یجنگل ها یچوب ها و درخت ها بو بخاطر

 .دادیم

 ....االن برم شمال نیهم شدیم کاش
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 یکه تو در ان متولد م ستیکوچک یمحله ایتمام دن.

 ریمحله بـه عشق تو پ یبچه ها یباز انیو من م یشو

 .شومیم

 

.... 

 .میراه رفت گهیهمد با
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 .میزد حرف

 .کنمیم کاریکه چ دیدرس هام پرس از

 .ازم دیپرس مارستانیب از

 :و گفت دیخند

 کنه؟ یم کاریسپهر خنگ چ

 .درسشون اتفاقا خوبه ه؟ینه خنگ چ

 هم درس خون دیبا گهیپسِر خلف خانواده است د

 .باشه

 د؟یشما با آقا سپهر هم قطع رابطه کرد

 و ارتباط دارم زنمیکه باهاش حرف م ینه، تنها کس

 .سپهره

 اما با مامان تون هم ارتباط کنمیم یفضول دیخشیب

 د؟یندار

 

 جان جان خانم، نه با مامانم هم ارتباط هیچ یفضول

 حیتسب یکه الک ییاونا ریهمش تقص یدونی. مندارم
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 .رنیگیم بدست

 ه؟یالک دیدونیاز کجا م

 :زد و گفت یشخندین

 خدا پرست ی. اداارنیهمشون فقط بلدن ادا در ب

 شون رو تا قهیو  رنیگیدستشون م حیتسب کی بودن،

 جان جان خانم یدونی. مرنیو مسجد م بندنیم آخر

 جور آدم ها نیا یکنیرو زود باور م نایا یساده ا تو

 .ستیقلبشون پاک ن انیم افهیق فقط

 :و گفتم دمیخند

 ام از نظر شما؟ هیمنم مثل بق

 گفت: یو جد محکم

 

 قلبت هیتو برعکس بق ،ینه، نه جانا تو با همه فرق دار

 با اونا یفرق دار یلی. تو خهیحرف هات واقع پاکه،

 .نکن سهیرو باهاشون مقا خودت

 .کرد دایحس خوب بهم انتقال پ یکردم کل حس
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 .کردنیدلم آب م یقند تو لویک لویک انگار

 باالخره جدا گهیحرف زدن و قدم زدن باهم د یکم بعد

 . میشد

 .چقدر خوب بود امروز

 و خاطره موندیذهنم م یشد که تو ییاون روز ها از

 .شدیذهنم پاک نم یوقت از تو چیه اش

 شدن؟ پاک

 شن؟یخاطرات پاک م مگه

 

 هویبره عقب تر اون عقل عقب ها و  کمیفقط  ممکنه

 رو بهم یجلو و همه زندگ ادیدلش بخواد ب یروز کی

 .زهیبر

 .هر چه زودتر برسم خونه خواستیم دلم

 .اتاقم تنگ شده بود یبرا دلم

 کار هام رو انجام نمیبش دیاالن برم خونه با دونستمیم

 .بدم
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 .کار نکرده داشتم یکل

. 

 .خونه دمیرس باالخره

 .و رضا خونه بودن نینسر

 رونیبا دوست هاش رفته بود ب نکهیهم مثل ا نیسل

 کنن. دیبعدشم خر ناهار

 

 گهیدو ساعت د ای کیهرجا که باشه  دونستمیم

 .شهیم داشیپ

 پاک کن و شهیبعدش هم ش کمیحرف زدم  نینسر با

 .برداشتم دستمال

 .داشتم امروز یخونه تکون قشنگ

 .خونه رو داشت کیمن حکم  یبرا اتاقم

 .دادیبود که بهم آرامش م ییجا

 .و خشم یمن بود در برابر هر بد پناهگاه

 یریتخت و اتاق رو گردگ یرو ختمیها رو ر لهیوس کل
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 .کردم

 .کردمیفکر م یرعلیام یحال هم به حرف ها نیع در

 کردم؟ یشروع م دیخودم با از

 دونست؟یم یچ خودم

 

 چه خبره ستیکه معلوم ن یاز گذشته ا یچیه خودم

 .دونستینم

 .رونیب دمیکشیزبون رضا م ریاز ز دیبا

 ازش کمک تونستمیبود که م یا نهیگز نیبهتر رضا

 .بخوام

 . صادق بود باهام شهیبرعکس همه هم چون

 .گفتیرو م تیهمه واقع برعکس

 .باشه ینجوریبودم ا دواریام یعنی

 .داخل کتابخونه دمیکل کتاب ها رو چ یسخت با

 تخت بود دلم یکه رو ییحجم لباس ها دنید با

 .کنم هیگر خواستیم
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 یبگه بهم به محض استفاده بزار تو ستین یکی آخه

 تپه لباس نشه. کیکه آخرش  کمد

 

 م مرتبسمت لباس ها و دونه دونه شروع کرد رفتم

 .کردن

 جمع ریتا آخر شب درگ دونستمیاتاق م تیوضع با

 .اتاقم کردن

 .میلباس ها شدم و رفتم سمت گوش الیخیب

 :لب گفتم ریمورد عالقه ام رو گذاشتم و ز کیموز

 یکار رو م نیاز اول هم دیآها حاال بهتر شد اصال با

 .کردم

 .......لیرفتم سمت جمع کردن وسا یخنده و انرژ با
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 پرنده کوچک من؛.

 . که دل از توکندیتو مرا را دچار و ناچار م ییبایز
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 ..دوستت داشته باشم اریکه بس رم،ینگ

 

 

 ششم..

 چشمم افتاد چشم هام رو که باز یکه تو ینور افتاب با

 .خودم خنده ام گرفت تیوضع دنیبا د کردم

 بود و نیزم یانقدر کار کرده بودم که پاهام رو شبید

 .تخت بود یسرم رو فقط

 .بردمیاتاق لذت م دنیبا د یول

 اومده دیداد. انگار سال جد یم یو پاک یزیتم یبو

 همه چا رو پر کرده بود. یزیو تم باشه

 

 بخاطر نور نیهم یاتاق رو باز کرده بودم برا یها پرده

 .شدم داریب افتاب

 .تا بشورن و اتو کنن ییبردم خشکشو یم دیبا

 .نییو رفتم پا دمیبه سر و روم کش یدست
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 هم با ذوق نیکرد سل یداشت خونه رو مرتب م نینسر

 .زدیتلفن داشت حرف م پشت

 !بود بیعج

 .باشه داریوقت از صبح ب نیا نیسل

 یکه کار و دانشگاه نداشت تا لنگ ظهر م ییها روز

 .دیخواب

 ریجونم صبحت بخ نیسالم نسر

 و گفت: دیاز کار کش دست

 

 برو مادره صبحانه ریسالم دختر نازم صبح تو هم بخ

 .حاضره ات

 زیموقع صبح کار و تم نیاخه ا ه؟یکه خبر گمیچشم. م

 ؟یکار

 .انیدارن م نیسل یاره قشنگم مامان و بابا

 .کار هاش یشروع کرد به ادامه  دوباره

 چند لقمه خوردم که یاشپزخونه و سر سر یتو رفتم
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 .کنم نیکمک نسر برم

 .عمو و زن عمو تنگ شده بود یکه چقدر دلم برا اخ

 بودمشون دهیشد ند یم یدو سال یکی بایتقر

 .سال گذسته اومده بودن اما من نبودم کی یتو البته

 افتاده بود اما نبودم یچه اتفاق قیدق ادینم ادمی

 شون. دمیو ند ششونیپ

 

 .پشتم دیاز پشت محکم کوب یکی هوی

 .بود اصال سخت نبود یچه کس نکهیا حدس

 .تونست بزنه یانقدر محکم نم نیکس جز سل چیه

 شده؟یچ

 :داد گفت یطور که قر م همون

 .ماشاال نیگر نیریگ شیگ انیمامان بابام دارن م

 خوند وسط اشپزخونه به یطور که اهنگ م نیهم

 .دیرقص یم یبیو غر بیعج صورت

 .نیبش قهیبچه دو دق
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 .تونم اروم باشم یدارم نم جانیجانا انقدر ه

 .دمیخند ادشیز جانیه به

 شد بهش. میته ته قلم حسود اما

 

 تنگ یشکل نیا یها جانیذوق کردن ها و ه یبرا دلم

 .بود شده

 رو محکم به چپ و راست تکون دادم تا فکر سرم

 .مزاحم تو مغزم یبه افکار و حرف ها نکنم

 .نیها رو جمع کردم و رفتم کمک نسر ظرف

 کردم یکه فکر م یزیخونه از چ نیکمک من و سل با

 .شد زیتر تم زود

 :گفت یمانند غیج یبا صدا هوی نیسل

 تونم یجانا انقدر حالم، خوبه انقدر حالم خوبه نم

 .کنم فشیتوص

 .یاز صورتت مشخصه چقدر ذوق دار

 مامان و بابا رو نداشتم انقدر یکه طاقت دور یمن یوا
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 شدم که حد نداره. دلتنگشون

 

 .کنارش نشستم و بغلش کردم رفتم

 :خنده گفتم با

 به مناسبت اومدن یبپوش یخوایم یخانم چ نیسل

 !و زن عمو؟ عمو

 :زد و گفت غیدوباره ج هوی

 .بپوشم یچ یوا

 خونه و یاومد تو اطیبا نفس نفس از داخل ح نینسر

 :دیپرس نگران

 د؟یشما دوتا خوب شده؟یچ

 :گفتم عیسر

 .میجونم ما خوب نینسر یچیه

 :با حرص گفت نینسر

 .یدیتو آخر منو سکته م نیسل
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 .گفت و رفت نویا

 ریز میزد هویو  مینگاه کرد گهیبه همد نیو سل من

 ....خنده
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 ♥میآدم زندگ نیتر یخواستن یشد یآمد ناخواسته

 

 هفتم..

 

 عمو و زن دنیرس یمونده برا یچند ساعت باق یتو

 شیات نیو به قول نسر میکرد طنتیش یبه قدر عمو

 .بدنمون نبود یتو یکه واقعا توان میسوزوند

 .میو ساکت و اروم بود میدیمبل دراز کش یرو هردو

 کرد که مرتب باشه یرو چک م زیمدام همه چ نینسر

 .نداشته باشه یمشکل و
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 .بلند شد نشست نیزنگ سل یصدا با

 .هم نشستم من

 و محمد و رضا اومدن بابا

 .میکرد یو احوال پرس سالم

 زد. یحالت ممکن حرف م نیبا محمد در سرد تر نیسل

 

 یبد رفتار م گهیکه دعوا کرده بودن باهمد یروز از

 .کردن

 .کردم یرفتار م یکامال عاد من

 کردم انقدر سرد نباشم که باعث بشم مشکل یم یسع

 .خونه یتو ادیب شیپ

 نکهیبا ا یشده بود که حت یا بهیبرام مثل غر محمد

 بهش نداشتم مجبور بودم به روش لبخند یخوب حس

 .بزنم

 تهش بشه مثل یکه دوست داشته باش یبده کس چقدر

 .ها بهیغر
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 .پهلوم یتو دیبا ارنجش محکم کوب نیسل

 !!ن؟یآخ چته سل

 تو چته؟

 

 کردم مگه؟ کاریمن چ

 .زنم یدو ساعته دارم صدات م یچیه

 :گفتم کالفه

 .کنه یسرم درد م

 !حرف بزن

 بگم؟ یچ

 .یبگ یخوا یو م یکه دار ییحرف ها

 .در حد افکار مضخرفه

 .فکر نکن

 :زدم و گفتم یلبخند

 اتاقم کار هام رو انجام یتو رمیکنم. من م یتالش م

 .امیم بدم
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 باشه.

 

 .میمحض ورود به اتاقم رفتم سر گوش به

 .بود داده امیچند بار تماس گرفته بود و پ یرعلیام

 .هاش رو باز کردم امیپ

 "کار دارم باهات ؟ییجان جان خانم کجا"

 "شده؟ یزیجانا حالت خوبه چ"

 شروع داره یجان جان خانم خواستم بهت بگم برا"

 ".شهیم رید

 ؟یچ یعنی دمیفهم ینم

 بشه؟ رید دیبا چرا

 .ذهنم رو براش نوشتم یتو یسوال

 جوابم گفت: در

 

 "کرده لهیداداش جونت بد پ"

 "!که اومده سراغتون؟ دینگ"
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 "امارش رو دارم، دنبال تو افتاده ومدهینه سراغ من ن"

 "!کنه؟یم بمیداره تعق یعنی"

 "یدون یکه م یند یکن سوت یسع ییجورا کی"

 .رو خاموش کردم ینوشتم و گوش یجوابش باشه ا در

 .شده ینجوریمحمد ا چرا

 انقدر عوض شده بود؟ یک
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 احساس چوقتیمن ه.

 کنمینم یناتوان

 �🥊�شمیکه دلتنگ تو م یوقت مگر

 

 

 هشتم..

 و خم و پر چیپر پ یبود زندگ نیقسمت من هم ا دیشا

 .دردسر
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 یبدون اجازه پدر هم م رانیرفتن به خارج از ا کاش

 .رفتم یم شهیهم یاون وقت بود که برا شد

 یدل کندن از خانواده برام سخت بود اما زندگ دیشا

 .بدون ارامش سخت تر بود کردن

 دمییاز فکر خارج شدم و دو نیبلند سل غیج یصدا با

 .نییپا

 

 بغل عمو بود یکه تو ینیعمو و زن عمو و سل دنید با

 و سالم کردم نییدادم و رفتم پا رونیرو ب نفسم

 .داد یدختر اخر منو سکته م نیا

 .سالم عمو جون. سالم زن عمو جون

 .دو رو محکم بغل کردم هر

 :جوابم رو داد شهیمثل هم عمو

 کمند عمو چطوره؟ سویبه به گ

 .کمند سویگ گفتیبلندم عمو بهم م یمو ها بخاطر

 .اسم گذاشته بود کیهرکس برام  انگار
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 دوست شتریهمه اسم ها جان جان خانم رو ب نیب اما

 .داشتم

 د؟یعمو جون شما خوب یمرس

 شد. یحالم عال دمیاالن که شما ها رو د

 

 :عمو گفت زن

 جانا خانم ما چطوره؟

 د؟یزن عمو جونم شما خوب یمرس

 .دلم زیمنم خوبم عز

 .تعارف کرد و همه رو به نشستن دعوت کرد نینسر

 نیسل یچشم ها یو ذوق کامال تو یخوشحال برق

 .شد یم دهید

 .نشست وسط مامان و باباش نیسل

 .میو رضا هم کنار هم نشست من

 .نشسته بود یمبل تک یرو محمد

 داشت و دینشسته بود که به همه د یمبل یهم رو بابا
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 .بود نینسر یجا کنارش

 کنار گوشم گفت: رضا

 

 جانا خانم گمیم

 جونم؟

 ؟یریگ ینم لیچرا منوتحو یتو با محمد دعوا کرد

 !من؟ یک

 !نه پس عمه جونت

 !هستن پس سکوت نجایهردو داداش هاش ا نیبب

 :و گفت دیکش یاه

 .نیا یعنی یریگ ینم لیمنو تحو گمینگاه م

 .اطراف نگاه کردم هرکس مشغول حرف زدن بود به

 گفت یاخ بلند هویگرفتم  شگونیرضا محکم ن یپا از

 .نگاه همه برگشت رو به ما که

 :خبر گفتم یب یادم ها مثل

 شد؟یچ ؟یخوب
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 کنه یم دمیتونستم بفهمم داره تهد یچشماش م از

 :زد و گفت یلبخند اما

 .گرفت هویپام  دیببخش ستین یزیچ

 به ادامه صحبتشون ستین یزیچ دنیفهم یوقت

 :اما رضا کنار گوشم گفت پرداختن

 .دارم برات صبر کن

 !گمیجونم م نیکن منم به نسر تیمنو اذ یجرات دار

 .تو رو دارن همه یهوا شهیاخ که شانس ندارم هم

 :گفتمشونه اش و  یخنده سرم رو گذاشتم رو با

 کس حواسش به من چیه دیجونم نباش نیتو و نسر

 .ستین

 و گفت: دیسرم رو بوس یرو

 

 یابج یکشم هوا یکه نفس م یلحظه ا نیتا اخر

 ....رو دارم کوچولوم
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 که یقشنگ اونقدر

 دنتید موقع

 �🥊🕊�پلک بزنم خوادینم دلم

 

 

 نهم..

 •یمیرح یرعلیام•

 

 گاریو ساکت اتاق نشسته بودم و س کیتار یفضا یتو

 .دمیکش یم

 ساعت کی یبود که تو یگاریس نیکنم دهم فکر

 .بودم دهیکش گذشته

 .کردم یخودم رو هرجور شده آروم م دیبا

 .در اتاق اومد و سپهر وارد شد یصدا
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 :گفتم یسرد و جد یصدا با

 اتاق من؟ یتو یایمن بهت اجازه دادم ب

 :جواب سوالم رو بده گفت نکهیبدون ا اما

 با خودت؟ احمق یکن یم کاریچ یمعلوم هست دار

 !یریمیم

 زدم و بهش گفتم: یشخندین

 

 پسر دونهیم یبه تو چه مربوط پسر خوب؟ حاج

 نجاست؟یا خوبش

 داداش ایتروخدا به خودت ب یرعلیام

 خاموش کردم و بلند یگاریس ریز یرو تو گارمیس

 .ستادمیو رو به روش ا شدم

 .وقته به خودم اومدم یلیخ من

 زیدستش و به م یلباسم رو گرفت تو قهیجلو و  اومد

 :زد ادیبلند رو به من فر یزد و با صدا اشاره

 لجن یتو یخودتو دار ؟یبه خودت اومد ینجوریا
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 ریبسه ام گاریهمش س نوشیدنی. همش یکنیم خفه

 .بسه

 با ضرب پرت کردم عقب و گفتم: دستشو

 

 خوامیخودمه م یزندگ تون،یجمثل حا یتو هم شد

 بکشم تو رو َسنَنَه؟ خودم

 :زد ادیفر یبلند تر یصدا با

 وقت چیه مینگرانت یدیوقت نفهم چیه ،یفهمینم

 و مامان یتو دنبال عشق و حال خودت ریام ،یدینفهم

 ها تا یمهمون یتو تو کنهیم هیبخاطرت گر هرشب

 مامان داره برات دعا یکنیکوفت م نوشیدنی خرخره

 یتو یکه هرشب دار ییتو اد،یسرت ن ییبال کنهیم

 یکنیخودت رو خفه م گاریدود س یاتاق تو نیا

 .مینگرانت یفهمینم

 .رونیزدمش و رفتم ب کنار

 احساساتم رو کشتم. شیوقت پ یلیخ من
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 از یستیپسر من ن گهیگفت د یکه حاج یروز همون

 .دل کندم همه

 .بزنه اما نتونست نیها تالش کرد منو زم بار

 .بخورم نیکه من زم نهیبب دیبا اهاشیرو یتو

 .از همشون ادیم بدم

 قهیبه دست گرفتن و  حیتسب کیهمشون که با  از

 خدا یگذاشتن صدا لیو سب شیبستن و ر لباس

 .شون گوش آسمون هم کر کرده یپرست

 !هیها چ نیپشت تک تک ا دونستمیم من

 تا کننیم یهستن که هرکار ییها همون ها نایا

 بشن. دهیبشه و خودشون د دهیشن اسمشون

 

 یحاج کی زارنیپاشون م ریخانواده اشون هم ز یحت

 پشت اسمشون و خودشون زو بزرگ جلوه چسبوننیم

 .دنیم
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 نیو سوم ستادمیلب بالکن ا دمیخودم اومدم د به

 .هم تموم شد گاریس

 .جانا بود کاش

 .لب هام یاسمش لبخند اومد رو یآور ادی با

 .نمشیبرم بب تونستمیم کاش

 .براش تنگ شده بود دلم

 تونستمیچشم هاش که انقدر قشنگ بود که م یبرا

 دونستمیبشم، اما م رهیها به چشم هاش خ ساعت

 صورتش رنگ کنمینگاهش م شهیمتوجه م یوقت

 .رهیگیم

 

 .شد داشیپ هوی جانا

 بود میزندگ یکه تو شیهم نه! اما از همون بچگ هوی

 بود یکس یلحظه وجودش برام مثل حضور ناگهان هر

 .تنگ شده بود یلیدلم براش خ که

 ....جان خانم من جان



 
 

509 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت
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 یتمام من یستیمن ن گرید مهیتو ن.

 ♥...مرا انیکن غم و اندوه سال تمام

 

 دهم..

 

 •رستگار جانا•

 .و زن عمو خونه ما موندن عمو

 برن هتل اما بابا جلوشون رو گرفت و نذاشت خواستن

 .برن

 .فمیک یرو آماده کردم و گذاشتم تو لوازمم

 .بود نیهر ترم هم شروع

 شده بودم که ذوق داشتن یکالس اول یبچه ها مثل

 .شروع یبرا
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 شده هوشیب بایتخت تقر ینگاه کردم که رو نیسل به

 .بود

 

 قبل بود نیسلکه  یاتاق یو زن عمو قرار بود تو عمو

 .کنار من نیو سل بخوابن

 باز نیسل یچشم ها هویاما  دمیکنارش دراز کش آروم

 :و گفت شد

 ؟یداریتو چرا ب

 .کردم یجمع م لهیداشتم وس

 هینشدن بق داریب یبرا دونستمیکه م یآروم یصدا با

 :لب زد است

 چه خبر؟ یرعلیجانا از ام

 ستین یخبر خاص

 گه؟ینم یرعلیام ؟یدیهنوز نفهم

 .گهینم یچینه ه
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 ریتخت جا به جا شد و دستش رو گذاشت ز یرو یکم

 : سرش

 سراغ سپهر داداشش میبر ایب گمیجانا م

 اون که مخالف صد در صد با منه که کمکم کنه

 ؟یکن کاریچ یخوایبابا پس م یا

 دونمینم

 .سپهر ایباباش  شیرفتم پ یم ایتو بودم  یمن به جا

 .بگم یرعلیبه ام دیکه، با شهیآخه نم

 :دیبازوم کوب یتو یمشت

 برات؟ یرعلیتا حاال شده ام یاز ک

 که دستش از یسرش جور یتو دمیبا بالشت کوب منم

 .تخت یسرش در رفت و سرش خورد رو ریز

 .میدیخندیم هردو

 

 .میشدن در اتاق ساکت شد دهیکوب با

 :در کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییصدا با
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 دییبفرما

 یاتاق باز شد و محمد و رضا هردو طلبکارانه جلو در

 .ستادنیاتاق ا در

 بود که دهیچیپ یکردم پتو رو جور ینگاه نیسل به

 .چادر بود انگار

 :گفت رضا

 د؟یکشیشما دوتا خجالت نم

 با شهیمثل هم دادیاول جواب م شهیکه هم نیسل

 :تمام گفت یسرتق

 ؟یا کارهینچ، تو چ

 دستم بسته است. فیح یعنی یوا

 

 ؟یکردیم کاریباز بود مثال چ

 .زدمتیم

 :وسط حرفشون و گفت دیپر محمد

 دییخوایحاال که دستتون بسته است، شما دوتا هم م
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 .آروم تر دیو بخند دیبزن حرف

 :رو کرد به محمد و گفت نیسل

 ؟یدار کاریقهقهه بزنم تو چ خوادیاصال دلم م

 هم فشار داد و نفسش یچشماش رو محکم رو محمد

 :فرستاد رونیب رو

 .میبر ایرضا ب

 ریاول از اتاق خارج شد و رضا هم شب بخ خودش

 .و رفت گفت

 قابل درک... ریرفتار هاش واقعاً مسخره بود و غ محمد

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 یدانستیتو نم.

 دل من اما

 از یکی در

 

 رَهنَتیپ یها چهارخانه
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 �🟠🅊�♥!داشت خانه

 

 ازدهمی..

 

 .میکالس بود وسط

 .دادیداشت درس م استاد

 .بار تلفنم زنگ خورده بود نیچند

 یبود لرزشش رو حس م بمیج یتو نکهیا بخاطر

 .کردم

 افتاده باشه یطرف نگران بودم که نکنه اتفاق کی از

 رو در یبودم که گوش نیهم نگران ا گهیطرف د از

 .و از کالس اخراج شم ارمیب

 .باشه فتادهین یاتفاق کردمیدلم خدا خدا م یتو فقط

. 

 

 رو گفت همون دیاستاد خسته نباش نکهیمحض ا به
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 رو از میو گوش زیم یخودکارم رو انداختم رو لحظه

 .دمیکش رونیب بمیج ینو

 .بود یعل ریام

 !!بار تماس گرفته بود پونزده

 !شده؟یچ یعنی

 .اش رو گرفتم شماره

 .فرستادمیم صلوات مدل یتو خوردیکه م یهر بوق با

 یگوش یتو یفرد ناشناس یجواب داد صدا یوقت

 :دیچیپ

 سالم

 :گفتم ینگران با

 هستش شما؟؟ یمیرح یآقا یگوش نیسالم آقا، ا

 

 تصادف یگوش نیمالک ا یمیرح یخانم محترم آقا

 .خدمتتون تماس گرفتم مارستانیمن از ب کردن،

 !مارستان؟ی! االن حالش خوبه؟ کدوم بمارستان؟یب



 
 

516 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 شما ستمین شونیحال ا انیمن در جر د،یآروم باش

 ....مارستانیب دیاریب فیتشر دیکن لطف

 .بود که کار آموز بودم یمارستانیب همون

 .ممنون رسونمیمن خودم رو م

 .خدانگهدار

 .حرف تلفن رو قطع کردم چیه بدون

 .چشم دنبال سپهر گشتم با

 .کنم کاریچ دیمن االن با یخدا

 و بلند شدم. فمیداخل ک ختمیرو ر لوازمم

 

 .تمام سرعت کل دانشگاه رو گشتم با

 .سپهر بال در آوردم دنید با

 :عجله پا تند کردم به طرفش و صداش زدم با

 .دیلحظه صبر کن کی یمیرح ی.... آقایمیرح یآقا

 هویرسوندم بهش. سپهر که کنار دوستاش بود  خودمو

 :و با تعجب زمزمه کرد برگشت
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 شده؟ یزیچ

 آره...آره

 شده؟یچ

 .دییایلحظه ب کی

 . ازشون فاصلهامیمن م دیدوستاش گفت شما بر به

 .میگرفت

 

 خانم رستگار؟ شدهیچ

 :توقف گفتم یلحظه ا بدون

 .برادرتون تصادف کردم

 :گفت ینجوریبود بدجور شکه شده هم مشخص

 د؟یدونیشما از کجا م

 چرا به دونمیباهام تماس گرفتن، نم مارستانیاز ب

 زنگ زدن من

 :گفت تیو اعصبان یبا کالفگ سپهر

 اصال کدوم ؟یمنو ببر یتونیم اوردمین نیمن ماش
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 مارستانه؟یب

 .دییایبا من ب برمتونیآره، م

 .نیطرف ماش میدییدو بایتقر گهیهمد با

 کردم. یم یرانندگ ابونیخ یتمام سرعت تو با

 

 :زدمیدلم با خدا حرف م یتو

 فتادهیبراش ن یخودت کمک کن اتفاق بد ایخدا•

 ....باشه

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 ��❤آرامشه قلبم یمیاتفاق زندگ نیتر بایز.

 

 دوازدهم..

 از من نگران تر بود. سپهر
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 .ضرب گرفته بود نیپاهاش کف ماش با

 .داشت حق

 با تمام مخالفت هاشون دونستمیبود و من م داداشش

 .رو چقدر دوست دارن گهیهمد

 .بودم دهیفهم یرعلیام یاز حرف زدن ها نویا

 برق کیچشماش  یتو گفتیاز سپهر م هروقت

 .شدیم دهید یخاص

 .از فکر خارج شدم مارستانیبه ب دنیرس با

 به سمت درب بایرو پارک کردم و با سپهر تقر نیماش

 .میدییدو مارستانیب یورود

 .رشیبخش پذ میسپهر رفت با

 گفت: عینگفتم سپهر سر یچیه من

 

 نجایرو آوردن ا یکی شیسالم خانم چند ساعت پ

 .کرده تصادف

 اسمشون؟
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 یمیرح یرعلیام

 دیسالن خارج بش نیبله داخل اورژانس هستن. از ا

 .اتاق صد و نود و هفت ییروبه رو سالن

 .ممنون خانم

 .به سمت اورژانس میتند کرد پا

 .میکرد دایرو پ اتاقش

 .نفسم رفت میوارد اتاق شد یوقت

 گچ بود و سرش بسته شده یاز دست هاش تو یکی

 .بود

 نبود چشم هاش بسته بود. داریب

 

 صورتش پر شده بود از زخم یرو

 نهیسرش بودن و داشتن معا یو پرستار هم باال دکتر

 .کردن یم اش

 .تیاون وضع یتو دنشیبند اومده از د زبونم

 :گفت یبا نگران سپهر
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 چطوره؟ تشیدکتر وضع

 د؟یهست انشونیاز اشنا

 .بله برادرشم

 خوب بوده شاتشونیجواب آزما دنیند یادیز بیآس

 .میتا مطمئن ش انیبهوش ب دیبا یول

 .ممنون

 از اتاق خارج شد و پرستار پشت سرش از اتاق دکتر

 رفت. رونیب

 

 .و نشست یرعلیرفت کنار ام سپهر

 .به جفتشون بودم رهیجلو نرفتم از همون عقب خ من

 :سپهر شروع کرد به حرف زدن هوی

 نامهیگواه یاز وقت کنه،یم یکله شق باز شهیهم

 از همون اول یرعلی. اممینگرانش بود شهیهم گرفت

 چند نیا یدونیبود. م یباز وونهیسرعت و د عشق

 گاریشده. مدام س شتریهاش ب یباز وونهیهم د وقت
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 یرعلیمدام از دور حواسم بهش بود اما ام کشهیم

 حرفا هستش مچم رو گرفت نیزرنگ تر از ا یلیخ

 .حواست به من باشه خوادینم گفت

 هوامو داشت یاز بچگ یرعلیخانم رستگار ام یدونیم

 یم یباز کیفوتبال و گل کوچ رفتمیکوچه که م یتو

 ریکردن منو نداشت چون ام تیجرات اذ یکس کردم

 یعل ریام میپشتم بود. هرچقدر بزرگ تر شد یعل

 

 زیحواسش به همه چ شهیکرد اما هم رییتغ اخالقش

 و هست. من پسر لوسه خانواده بودم از نظر بوده

 لوس ترم نسبت یلیمن خ گفتی. راست هم میرعلیام

 یو محکمه حرف هاش رو تو یخودش اون قو به

 بگم تا آروم دیبگم با دیداره اما من نه با ینگه م دلش

 .شم

 :قدم برداشتم و رفتم جلو تر آروم

 که دکتر هم گفتش دیدید دینگرانش نباش شهیخوب م
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 .خوبه تشیوضع

 اتاق شروع کرد به قدم زدن... یزد و تو ینگران لبخند

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

. 

 .گذشته بود یساعت چند

 .نجایا ادیبدم که ب امیپ نیشدم به سل مجبور

 .محمد شک کنه خواستمینبود، نم نیجز ا یا چاره

 بودم. رهیخ یرعلیبه ام نگران

 

 .چشم هاش رو باز نکرده بود هنوز

 .کردیخواب ناله م یتو یگاه

 صیداشته باشه که تشخ یگفت ممکنه شکستگ دکتر

 .نشده داده

 .بشدت استرس داشت سپهر

 .بود صیاز حرکات و رنگ چهره اش قابل تشخ نویا
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 .زود تر چشم هاشو باز کنه یرعلیام شدیم کاش

 .دمیدر ترس ییهویباز شدن  با

 :گفتم نیسل دنیبا د اما

 !چه خبرته؟؟

 تیزیخدا قلبم گرفت فکر کردم تو هم چ یوا یوا...

 .شده

 نه من اونجا نبودم.

 

 :خودش رو جمع و جور کرد یسپهر کم دنیبا د نیسل

 د؟یسالم آقا سپهر خوب

 د؟یسالم ممنونم شما خوب

 .ممنون منم خوبم

 :مظلومانه اومد کنارم نشست و آروم پچ زد نیسل

 !حالش بده

 قیتا بتونن دق ادیبهوش ب دیبا یدکتر گفت خوبه ول

 .بگن
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 کرد تیبابا، محمد انقدر اذ یا

 چرا؟

 یجانا کجاست؟چرا دار ؟یریکجا م گهیهمش م

 ؟یریم

 ؟یگفت یتو چ

 

 .رونیاومدم ب چوندمشیهرجور بود با کمک رضا پ

 باز خدارشکر رضا بود

 فکر رونیآره مامان و بابا و عمو و زن عمو رفتن ب

 زور بگه. اما آخرش گفت قبل هشت تونهیم گهید کرده

 دیباش خونه

 از حرصم یهم محکم فشار دادم تا کم یرو رو چشمام

 .کنم یبتونم خال رو

 روز هم شده آروم و قرار کی تونهیواقعاً نم محمد

 .نکنه تیرو اذ نیباشه و من و سل داشته

 .کنه تیشده بود تا من رو اذ دهیآدم آفر نیا انگار
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 فکر یایداداش؟ از دن یسپهر که گفت خوب یصدا با

 که چشم هاش رو باز کرده یرعلیاومدم و به ام رونیب

 شده بود داریب نکهیا یشدم و از ته دل برا رهیخ

 کردم... خدارشکر
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 گهیبه بعد اون د ییجا هیاز .

 ❤��تموم وجودته  ستین عشقت

 

 

 چهاردهم..

 .سرش یباال میعجله همه رفت با

 با استرس گفت سپهر

 داداش؟ یخوب

 

 :کرد و گفت یخشک ی سرفه
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 .خوبم اب بده بهم

 گفتم عیکه سر ختیاب ر براش

 !!اجازه بده دیدکتر با دینه صبر کن

 و زیم یرو گذاشت رو وانیحرف من ل نیگفتن ا با

 .رونیب رفت

 .رفته سراغ دکتر زدمیم حدس

 :شدم و گفتم هریبهش خ ینگران با

 د؟یدرد دار

 .کنهیدرد م یلیدستم خ

 .چرا بغض کردم براش دونمینم

 بودم. ختهیبهم ر تیوضع نیا یتو دنشید از

 

 و اجازه میاومدن دکتر و پرستار ها ازش فاصله گرفت با

 .اون ها به کارشون برسن میداد

 :کنار گوشم آروم گفت نیسل

 !حالت خوبه؟ ؟یچرا بغض کرد
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 در آروم کردن خودم یگفتم و سع یجوابش آره ا در

 .کردم

 .از اتاق خارج شد نهیبعد از معا دکتر

 .تا با دکتر حرف بزنه رونیپشت سرش رفت ب سپهر

 یرعلیام نکهیاومد تا ا یاتاق نم یتو ییصدا چیه

 :کرد به حرف زدن شروع

 ؟یجان جان خانم تو از کجا خبر دار شد

 .با من تماس گرفتن مارستانیاز ب

 خودش هم تعجب کرد. یرعلیام

 

 بودم که باهاش ینفر نیمن آخر زدمیحدس م اما

 .با من تماس گرفتن نیهم یگرفته باشه برا تماس

ً  یبه هم و با صدا دیدست هاشو کوب هوی نیسل  نسبتا

 :یرعلیرو کرد به ام یبلند

 خدمتتون؟ میبرس یخب ک

 گرد شده از تعجب بهش نگاه کردم یبا چشم ها من
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 ناباور اسمش رو گفتم اما بدون توجه به من ادامه و

 :داد

 داشته باشه ما هم یآمادگ دیجانا باالخره با یوا

 .میداشته باش یآمادگ

 :باال انداخت و گفت ییابرو یرعلیام

 ؟یچ یبرا

 حال بود . یهنوز ب صداش

 

 :گفت نیسل

 یو مداد شمع کیبرم ماژ خوامیم ستین یخاص زیچ

 گچ دستتون یرو ینقاش یبرسم خدمتتون برا رمیبگ

 ...م؟یکن ینقاش
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 کردن، عادت

 ...استیدن یِ جیمرِگ تدر نیترسناکتر
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 پونزدهم..

 

 .میدیخند نیبه حرف سل هردو

 که کنار لبش بود صورتش جمع یبخاطر زخم یرعلیام

 .شد

 نازک یپشت چشم دیرو که د یرعلیام افهیق نیسل

 :کرد

 شیتو نخند، ا

 گه؟ید میبر نیسل

 !!خواهش رمیبگ کیمن برم ماژ مینه بمون

 باز محمد با خودت شهیم رید زیکم زبون بر نیسل

 .کنهیم دعوا

 .گفت یزیلب چ ریشدم که ز یرعلیام یصدا متوجه

 گفت. یزیبه محمد چ شهیبودم مثل هم مطمئن
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 :یرعلیسمت ام برگشتم

 .دیمراقب خودتون باش م،یبر گهیما د 

 .نطوریبه سالمت، شما هم هم 

 :گفت یرعلیرو زد و به ام نکشیع نیسل

 با رسمیخدمتتون م کیو ماژ وهیفردا با کمپوت و آبم 

 .اجازه

 کردم یخداحافظ یرعلیبا خنده دوباره از ام رونیب رفت

 :نیرفتم کنار سل و

 یبنده خدا دوست نداشته باشه رو دیشا نیسل 

 .یبکش یزیچ گچش

 خوامیاون نخواد من م 

 .نیکه از دست تو سل یوا 

 

 که همراهت هست؟ بخدا کالفه شدم از بس نیماش 

 .شدم یتاکس سوار

 .من برو دانشگاه نیآره هست، فردا با ماش 
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 !اون نگفتم یبرا 

 بعد کالس برم اطراف خوامیخب من فردا م 

 خونه راه گردمیدارم بعدش هم بر م دیخر مارستانیب

 .ستین یادیز

 ؟؟یکنینم دیخب االن چرا خر 

 .خونه است ستمیل 

 .گفت یآهان

 .سمت خونه میو رفت میشد نیبا هم سوار ماش هردو

 .هنوز شش بود ساعت

 جانا؟ 

 

 جونم؟ 

 نه؟ هیآدم باحال یلیخ یرعلیکه ام گمیم 

 چطور؟ 

 !دمیپرس یطور نیبخدا هم یچیه 

 ؟یپرسینم یزیچ یطور نیتو هم 
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 نداشتم فقط دوست داشتم بدونم فقط یمنظور خاص  

 یحس رو دار نیتو هم هم ای هینطورینظر من ا از

 نگفتم یزیچ گهید نیهم یقصد نداره بگه برا دمیفهم

 و به راهم ادامه دادم... بهش
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⠀ . 

 یبود و نبوِد َمن لِ یدل طُ 

 ��♥یفردا و امروِز َمن طُ 

⠀ 

 

 

 شونزدهم..

 .بزنه یخواست حرف یانگار م اما

 بگو حرفت رو نیسل 

 !!؟یچ 
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 اما یحرف بزن یخوایم زنهیات داره داد م افهیق  

 یگینم

 

 ستین یزینه چ 

 گفتم یشوخ با

 ، عاشق رونیب کنمیشوتت م نیاز ماش یبخدا نگ 

 ؟یشد

 ؟یعاشق ک 

 .....ریعاشق ام یدید هوی گمیم 

 :وسط حرفم و تند گفت دیپر

 !داداشمه یرعلینه، نه بخدا ام 

 شده؟یخب پس بگو چ 

 ستمیجانا خوب ن یچیه 

 ؟یدونیم ه؟یچ لشیخب دل 

 بزرگ یدوراه کیکردم سر  ریآره، گ 

 !!!؟یدو راه 
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 کنم فیبرات تعر شهیم یزیچ کیجانا  ،یآره دو راه 

 که بگم؟ ینخوا اما

 !!فهممینم 

 مهیبهت بگم اما نصفه ن دیبا نیبب 

 بگو 

 . بعد منیکرده، نپرس ک یازم خواستگار یکیجانا  

 .هم دوستش دارم ترسمیازش م هم

 ریعشق و نفرت گ یسر دو راه قایجانا دق یدونیم

 .کردم

 طرف عشق و کیطرف ترس و نفرت، از  کی از

 داشتن! دوست

 

 آدم نیا گهیبه حرف مغزم گوش بدم که م دونمینم

 آدم درست نیا گهیبه حرف قلبم که م ای ستین درست

 !انتخابه نیتر
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 ییکنم؟ تو بهم بگو، تو کاریچ دونمیجانا، نم دونمینم

 قبولت داشتم و دارم بگو بهم زیهمه چ یتو شهیهم که

 کنم؟ کاریچ

 به حرف من ازیهم بالغ ن یتو خودت هم عاقل نیسل 

 انیهمه پا یبرا شهیجنگ هم نیا نیاما سل یندار

 !نداره یکسانی

 بهش فکر کن و بعد یذهن یدگیچینظرم به دور از پ به

 که یتو و کس نیب یماجرا دونمیبده، من نم جواب

 که با عمو و زن خوامیاما ازت م هیچ یدار دوستش

 یهم مشورت کن عمو

 

 .کشمیخجالت م 

 خجالت نداره پدر و مادرتن 

 !!جمیگ 

 ....فکر نکن استراحت کن یچیبه ه 
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 !نضحُک معًا نیح نیقلب یبأنَّ ل أشعُر

 

 هفدهم..

 

 همه فرش پهن کردن و میدیخونه د میدیرس یوقت

 .زننیحرف م دارن

 :داد زد نیسل

 .به به جمعتون جمع بود گلتون کم بود که اومد 

 .خنده نشست وسط مامان و باباش با

 .همه سالم کردم به

 :برم داخل اتاقم که زن عمو گفت اومدم

 کنار ما؟ یاینم 

 .رو لبش بود شهیمثل هم یمهربون لبخند

 .زن عمو، لباس هام رو عوض کنم امیم 

 دلم راحت باش. زیبرو عز
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 برخورد یمحض ورود به خونه به جسم محکم به

 .کردم

 .بود محمد

 .متوجه نشدم دیسالم، ببخش 

 .رونیفقط جواب سالمم رو داد و رفت ب محمد

 .وارد اتاقم شدم و لباس هام رو عوض کردم کالفه

 .یرعلیام ینگران بودم برا چقدر

 یبستر مارستانیبودم امشب صد در صد ب مطمئن

 .شهیو مرخص نم مونهیم

 .نشستم هیکنار بق اطیداخل ح رفتم

 .بود شیگوش یسرش تو محمد

 .کردنیم یپوچ باز ایهم داشتن گل  نیو سل رضا

 

 حوصله ایتنها بودن  گهیدو نفر هروقت با همد نیا

 .کردنیم یرفت باز یسر م اشون
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 که نشد حرف شبیکمند عمو چه خبر؟ د سویخب گ  

 ؟یکنیم کاریچ نمیباهم بگو بب میبزن

 .عمو بود یصدا

 شروع دیدرس و دانشگاه امروز هم ترم جد ریدرگ 

 .شده

 دختر یموفق باش شهیانشاهلل هم ،یخب به سالمت 

 قشنگم

 .عمو جون یمرس 

 .نگاه کردم میصفحه گوش به

 .بودم یرعلیچرا منتظر زنگ ام دونمینم

 کرد. یم تمیو دلشوره داشت اذ ینگران

 

 :کنار گوشم لب زد نیسل

 کرد؟ تتیمن اذ یحرفا ؟یچرا تو فکر شده؟یچ 

 :کنار گوشش گفتم آروم

 نه بابا، نگرانم 
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 ؟ینگران چ  

 امروز؟ یمالقات ک میرفت 

 :گفت و دوباره کنار گوشم لب زد یآهان

 مالقاتش؟ میفردا بر 

 آره 

 بهش زنگ یو نتون یباش یسخته، نگران کس چقدر

 چون ممکنه خواب باشه! یبزن

 

 کردن نییکنارش چون خانواده ات تع ینشه بر یحت

 .یخونه باش یساعت کی قبل

 کردن من شده جرم و من یزندگ ایدن نیا یتو انگار

 ثابت کنه که نه کنهیکه داره تالش م یمجرم نقش

 ....نکرده یجرم اون
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 چقدر خوبه که.
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 نیا یها یشلوغ وسط

 کردم داتیپ یزندگ

 دوست داشته باشم تا

 .ارزه به گم کردن همه یم نیا و

 

 

 هجدهم..

 محوطه دانشگاه بود یکه تو یمکتین یحوصله رو یب

 .نشستم

 .کنسل شده بود لیصبحم به دل میتا کالس

 ً  یبود و ازش م نجایاالن سپهر ا خواستیدلم م واقعا

 .یرعلیراجب حال ام دمیپرس

 امروز کالس نداشت اما

 .بود امروز ومدهیهم ن سایآو

 دادم هنوز جوابمو نداده. امیهم پ بهش
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 !مارستانیشد برم ب یم کاش

 سمجه؟ نیا گهینم مارستانیبرم ب یعنی

 رو گرفتم نیسل شماره

 .خونه بود امروز

 هوم؟ 

 .خوابالو بود صداش

 سوال!؟ کی نیسل ؟یسالم خوب 

 :خواب بود گفت جیکه گ ینجوریهم

 بگو ؟ی....تو خوبیمرس 

 مارستان؟یب میامروز بر 

 :شد و گفت اریبود باالخره هوش مشخص

 مرخص نمیخان بب یرعلیام نیبزار زنگ بزنم به ا 

 .....ای شده

 

 لحظه یبگم قلبم برا تونمیپشت تلفن زد که م یغیج

 !!دینتپ یا
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 ن؟یسل ؟یزد غیچرا ج شده؟یچ نیسل ن؟یسل  

 باز با دیشد فهم یاومد، با من نبود اما م نیسل یصدا

 :دعواش شده محمد

 آخ لعنت بهت ؟یخونه ا یگیچرا نم شعوریمحمد ب 

 ینجوریا نیهم یبرا یستیمن فکر کردم تو ن بابا

 .اومدم

 :دمیمحمد رو شن فیضع یصدا

 از ترکهیکن بخدا سرم داره م غیج غیکم ج نیسل 

 ؟یدیرو ند نینسر درد،

 االن نیمن هم شعور،یب یکنیخودت م غیج غیاوال ج 

 شدم از کجا بدونم؟ بعدشم به من داریلطف جانا ب به

 کنه؟یکه سرت درد م چه

 

 دیتو و جانا عجوبه ا یعنی 

 .یکرد تشیاذ شعوریب یجانا خوب بود تو 

 که به نیسل غیشدن مشت به در و ج دهیکوب یصدا
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 .دیچیپ شعوریگفت ب محمد

 میافتاد من پشت گوش ادشیانگار تازه  نیسل هوی

 خونه بود شعورتیداداش ب نیا دیآخ آخ جانا ببخش 

 ....رفتم اب بخورم رونهیفکر کردم ب من

 :وسط حرفش دمیپر

 ؟یشلخته بود یلیخ دم،یخودم فهم یبگ خوادینم 

 خنده گفت با

 کیکه شلوارم حکم شلوارک رو داشت و  یدر حد 

 ییبزرگ تر از خودم تنم بود و موها زیسا هی شرتیت

 آمازون. یشکل جنگل ها به

 

 .نیکنم از دست سل هیگر ایبخندم  دونستمینم

 مسکن بده گناه داره کیبرو بهش  

 !!باشه فقط بخاطر تو ها ش،یا 

 دستت درد نکنه 

 داداش شلغمت قرص بدم نیقربونت، من برم به ا 
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 یرعلیبزنم ام زنگ

 ....یمرس 
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 •یراو•

 !شده بود دهیچیپ زیچ همه

 شده و دهیچیکه در هم پ ییمانند کالف کاموا درست

 وسط باز یآن را با صبر و حوصله باز کرد اما گاه دیبا

 

 خواهدیو دلت م یشویها کالفه م چیگره ها و پ کردن

 ....یرا رها کن آن

 •رستگار جانا•

 .مرخص نشده یرعلیبهم گفته بود که ام نیسل

 تا میصبر کن دیگفته بود بخاطر سردردش با دکتر

 دوباره. ادیهاش ب شیآزما جواب
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 .مارستانیب میرفتیو م نیخونه دنبال سل رفتمیم دیبا

 برم تونمیتماس گرفت و بهم گفت م یوقت نیسل

 .گرفتم یانرژ یلیمالقاتش خ مارستانیب

 ...نبود یخوب یلیروز خ امروز

 داده بود که اون بیعج یلیخ قیتحق کیبهمون  استاد

 .میذهن یها یریاز درگ یشده بود بخش هم

 سخت و یروز ها نیبودم بعد تمام ا دوارمیام فقط

 تمام یباشه که خستگ یکننده بعدش آرامش خسته

 .روز ها رو بتونم فراموش کنم نیا

 رو گرفتم تا بگم نیبه خونه شماره سل دنیرس با

 .دمیرس

 .رونیاومد ب نیتا بوق خورد در خونه باز شد و سل دو

 شد و سالم کرد. نیماش سوار

 

 همه؟ یچرا اخم هات تو شده؟یسالم خانم اخمالو چ 

 محمد نیجانا بخدا خسته شدم از دست ا 
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 :رو روشن کردم و راه افتادم نیماش

 کرده؟ کاریباز چ شده؟یچ 

 !رو اعصاب منه یلیخ ال،یخیب یچیه 

 چرا؟ 

 من خودم بابا و مامان یلعنت دهیم ریبخدا همش گ 

 .یدیم ریتو چرا گ دارم

 رون؟یموهات ب چرا

 مانتوت کوتاهه؟ چرا

 ؟یپوش یلباس م ینجوریاصال ا چرا

 تحملش یجانا چجور یداره؟ وا یبه تو چه ربط آخه

 ؟یکرد یم

 

 :به تاسف تکون دادم و گفتم یخنده سر با

 محمد رو پس بهش توجه نکن یشناسیتو که م 

 !ادیز

 ریگ شتریب دمینم تیکه مدام بهش اهم نیآخه هم 
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 دهیم

 .گذرهیصبور باش م 

 دوارمیام 

 گفته نشد یحرف نمونیب

 یبود که تو یکیموز یصدا ومدیکه م ییصدا تنها

 .شدیپخش م نیماش

 .نیسل غیتا قبل ج البته

 ؟یزنیم غیچرا ج ن؟یچته سل 

 

 .بزن بغل، بزن 

 .رو نگه داشتم نیماش

 ...دییدو یخارج شد و به سمت خراز نیاز ماش نیسل
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 کنه!؟ کاریچ خوادیدختر م نیخدا باز ا یوا

 !رفت سمت محمد ذهنم
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 کرده بود؟ رییتغ نیاخالقش با سل چرا

 بود یعیمن که طب با

 نبود عادت کردم به حرف هاش به کار یعیطب یعنی

 ...دادن هاش ریبه گ هاش

 !همه و همه عادت داشتم به

 ....ن؟یچرا سل اما

 از نیاز سر ذوق سل غیو ج نیباز شدن در ماش با

 خارج شدم. افکارم

 

 ؟یزنیم غیچته؟ چرا ج یروان 

 :زد و گفت یغیج دوباره

 !دمیخر کیماژ 

 نیواقعا که سل 

 .دمیجانا نگاه کن، تازه دوازده رنگ خر یوا 

 .مثل بچه ها بود درست

 .پاک و معصوم بود همونقدر
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 و از ته دل بود یکردن هاش واقع ذوق

 بودن؟ ینجوریهمه آدم ها ا شدیم یچ

 جانا؟ 

 جونم؟ 

 ؟یِ محمد از نظر تو چه جور آدم 

 

 تره ادیمهربونه ها اما غرورش ز یلیمحمد خ 

 !امان از غرور 

 شده؟ یحاال چ 

 ه؟یبدونم نظر تو چ خواستیدلم م یچیه 

 راجب محمد؟ 

 آره 

 چرا برات مهم شده حاال؟ 

 کرده ریذهنم گ یفقط تو ستیمهم که ن 

 به ذهنت بگو بهش فکر نکن 

 !آخه شهینم 
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 چرا؟  

 :و گفت رونیرو آورد ب زبونش

 به را دهیچون چ چسب 

 

 اصال با نمک نبود 

 ...یتو خوب 

. 

 .مارستانیب میدیرس باالخره

 وارد نیرو برداشتم و با سل دمیکه خر یگل دسته

 .میشد مارستانیب

 ....و یعل ریسمت اتاق ام میرفت
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 یزندگ

 کباری نکهیا یبرا

 داشته باشم دوستت
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 کوتاهه یلیخ

 هم دنبالت بگردم یبعد یتو زندگ دمیم قول

 

 

 کمی....

 اتاق بود یخانم نسبتا مسن تو کی میرو که باز کرد در

 .همراه سپهر به

 .هام گرد شد چشم

 .بجز خودمون ستین یگفته بود کس نیبه سل سپهر

 اومد جلو و با لبخند گفت: خانمه

 

 !دییبفرما دیخوش اومد 

 .سالم ممنونم 

 .هم رفت جلو و سالم کرد نیسل

 .میکرد یسپهر هم سالم و احوالپرس با

 .یرعلیام یجلو رفتم
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 :لبش بود یرو شیشگیهم لبخند

 ؟یجانا خانم خوبسالم  

 د؟یبهتر د؟یشما خوب یسالم مرس 

 یایاز صبح منتظر بودم ب یکه اومد یمنم خوبم، مرس 

 هماهنگ کردم باهم نیدانشگاه بودم بعدشم با سل 

 .مییایب

 :و گفت زیم یرو گذاشت رو نکشیع نیسل

 .یسراغ نقاش میخب بر 

 

 هوا و رفت نشست یها رو تکون داد تو کیماژ بسته

 :یرعلیدست گچ شده ام کنار

 .برات بکشم داداش جانم یچ یخب دوست دار 

 :گفت نیبا خنده به سل یرعلیام

 ؟یمنو بکش بلد 

 .یبرداشت و شروع کرد به نقاش یکیماژ نیسل

 .بود نگاه کردم ستادهیکه عقب تر ا یاون خانم مسن به
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 .بود یرعلیبه ام رهیو با لبخند خ واریداده بود به د هیتک

 .باشه یعل ریبود که مامان ام نیا حدسم

 !کردم چشم هاش پر از غمه یم حس

 .بود یبیعج غم

 .هاش برام آشنا بود چشم

 حس غم چشم هاش هم برام آشنا بود. یحت

 

 جانا؟ 

 .صدام کرد یرعلیام

 بله؟ 

 ؟یکنیفکر م یبه چ 

 یچیه 

 .باشه باورم شد 

 .نبود یمهم زینه واقعاً چ 

 یلیکه اونجاست مامان منه، تو رو هم خ یاون خانم 

 ذهنت بود؟ یتو یچ گهید شناسهیم خوب
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 د؟یمتوجه شد یچجور  

 .مینیما ا گهید 

 :باالخره گفت نیسل

 خان! یرعلیام نمیا 

 

 و مینگاه کرد یهمزمان به نقاش یرعلیو من و ام سپهر

 .خنده ریز میزد همزمان

 .کوچولو بود یبچه ها یمثل نقاش درست

 که حکم سر رو داشت و داخلش با دوتا نقطه رهیدا کی

 .بود دهیو دهن رو کش ینیخط چشم ها و ب و

 .بود دهیپنج تا خط هم بدنش رو کش با

 :گفت یرعلیام

 ؟یکالس رفت کاسویپ شیپ 

 :پشت چشم نازک کرد نیسل

 مشخصه؟ 

 :گفت سپهر
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 .بده منم بکشم 

 رو داد به سپهر. کیماژ

 

 :و گفت دیکش نیماش سپهر

 .نشیماش نمیا 

 نیسل ینقاش یرو گرفت و خودش برا کیماژ یرعلیام

 :و گفت دیکش مو

 !!منو؟ یدیهمه مو دارم کچل کش نیا 

 .ادیبهت م شتریب یکچل 

 :رو گرفت طرف من و گفت کیماژ یرعلیام

 !بکش برام 

 بکشم؟ یچ 

 گل رز بکش کی 

 بلند شدم و رفتم کنار دستش و با یصندل یرو از

 دستش. یرو دمیگل کش کی اطیاحت
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 و به شاهکار ستادیهم اومد کنار ما ا یرعلیام مامان

 .نگاه کرد مونیهنر

 :گفت سپهر

 .بکش یزیمامان شما هم براش چ 

 بکشم براش؟ یچ 

 .دوستش داشت یلیکه خ یزیچ 

 یرو برداشت و رو یقهوه ا کیماژ یرعلیام مامان

 ریام یشونیو بعدشم اروم پ دیخرس کش کی دستش

 .کنار گوشش زمزمه کرد یزیو چ دیرو بوس یعل
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 ،یکـه دوسـتش دار یبه کسـ 】

 【 ��♥^^ .مانـدن بده یبرا یلیدل

 

 

 دوم....
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 لبخند نصفه و کیدر جواب مادرش فقط با  یرعلیام

 .داد مهین

 .مامانش بود هیشب یلیخ یرعلیام

 هاش. چشم

 

 .لبخندش

 .صورتش

 :دوباره گفت نیسل

 ام؟یدارم ب ینقاش دهیآقا من ا 

 و واریداد به د هیسرش رو برد عقب و تک یرعلیام

 :گفت

 برات، جانا من خرمیم یمرخص شدم دفتر نقاش 

 !کن بهم حتما یادآوریشد تو  ادمی

 حتما 

 نه ای امیخب حاال ب -

 تو اصال بکن ببر یدست من برا ایب -
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 ذوق هنر من رو کور نکن نیبب -

 

 فکر کن فردا برم شمیکور نکنم خودم بدبخت م -

 که از سر تا پاشون تتو و یبعد با چهارتا ادم شگاهینما

 گچ یرو یها یرو به رو بشم اونا هم از نقاش هیخالکوب

 لذت ببرن من

 دیبگو خواهرکش -

 گمیحتما م -

 یکن دایپ یخوایهنرمند مثل منو از کجا م -

 و چند تا پرنده دیدرخت کش کی یعل ریدست ام یرو

 .دیعدد هفت بود کش هیشب شتریب که

 میبر زمیعز نیسل -

 شکوفا شده میمن تازه ذوق هنر -

 گفت یرعلیام مامن

 دیبر دییخوا یهنوز که ز.ده چرا م -
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 استراحت دیهم با یعل ریاقا ام میش یمزاحمتون نم -

 کنن

 :گفت یرعلیام

 ستین یاجیاحت یریم یاگر بخاطر استراحت من دار -

 مارستانیب یاگر هم فضا گهیراست م یرعلیام -

 خونه حداقل عصرونه کنار هم میبر ایکنه ب یم تتیاذ

 میباش

 بهتر طیشرا یتو گهیروز د کینه ممنونم باز  -

 میش یم مزاحمتون

 دختر قشنگم یمراحم یایشما هر وقت ب -

 حالتون هرچه زودتر دوارمیام یرعلی. اقا امدیلطف دار -

 بشه. خوب

 

 کرد و با یهم خداحافظ نیکردم سل یهمه خداحافظ با

 ....رونیب میرفت هم

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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 .نگرمیم نههایدر آ شتن،یو به خو.

 م؟یمن او ایآ

 

 شیمحموددرو#

 

 سوم....

 

 یو رو م ریو تمام جزوه هام رو ز زمیپشت م نشستم

 .کردم

 رفتم سراغ ینوشتم و م یرو م ازمیمورد ن اطالعات

 .یبعد جزوه

 .خونه میبود دهیشد رس یم یسه ساعت دو

 همون لحظه بکوب نشسته بودم تا کار هام رو تموم از

 .کنم

 سرم رو بلند کردم وگفتم یدر اتاق کم یصدا با

 .دییبفرما
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 .در رو باز کرد و اومد داخل نینسر

 برات اوردم بخور وسط درس هات یمادر نارنگ ایب -

 .یداشته باش جون

 

 یدین درد نکنه. چرا انقدر به خودت زحمت مدستتو -

 خودم ومدیم یکرد یباال صدام م یایهمه پله م نیا از

 .یکن یم تیانقدر خودت رو اذ ستیخوب ن بخدا

 کرد و گفت یاون خنده دلبر ها از

 پله ها نینشدم که نتونم از ا ریپ یهنوز اونقدر -

 .باال امیب

 .دیسرم رو بوس یرو

 پوست کنده شده رو ازش گرفتم و یها ینارنگ ظرف

 دمیدستش رو بوس پشت

 شده ادیدرس هات ز -

 مجبورم بخونم تا پاس کنم گهیزاد که بود د -

 شاالیخانم دکتر خودمون ا یشیم گهیچند سال د -
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 .نمیرو بب دنتیپوش یباشم لباس پزشک زنده

 

 .دیسال زنده باش ستیصد و ب شاالیاا ا -

 نباشمدرست رو بخون مزاحمت  -

 یستیوقت مزاحم ن چیه یمراحم شهیشما هم -

 نمیبهتر

 قربونت برم من -

 خدانکنه -

 که یدون یمادر از دست داداشت ناراحت نشون م -

 نهیاخالقش ا محمد

 ریگ یلیها خ یاما خب تازگ شمینه ناراحت که نم -

 دهیم

 و یهمه صبور نیمادر ا گذرهی. مهینگران یاز رو -

 تمومه زیتحمل کن همه چ گهید کمی یکرد یخانم

 شهیم
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 چشم -

 بال یقشنگت ب یچشم ها -

 .رونیرفت ب نینسر

 .شدم رهیها خ یظرف نارنگ به

 .مورد عالقه ام بود وهیم

 .به راحت گول زد ینارنگ لویک کی ایشد  یم منو

 فکر کردم نیجرف نسر به

 کنم اما انگار محمد قرار یم یدارم صبور شهیهم من

 .شک به من رو یتموم کنه ماجرا ستین

 .ومدیخنده هاشون م یصدا

 موندنیم شهیهم یخوب بود عمو و زن عمو برا چقدر

 .تهران

 

 گرفت یبودن خونه ما هم رنگ حال خوب م یوقت

 یتو ارنیادم ها انگار با اومدنشون بهار رو م یبعض

 .خونه



 
 

565 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 باهاشون تجربه شهیرنگ و لعاب حال خوب رو م همون

 .قشنگ رو ساخت یو روز ها کرد

 ..بهیعج یزندگ چقدر

 ......من یتر افکار ها بیعج یحت
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 !کنه؟یمن رو خوشحال م یچ.

 تو،

 معلومه

 ...تو شهیهم

 

 

 چهارم....

 یخونه بود که داشتم کالفه م یسر و صدا تو انقدر

 .شدم

 :خودم شروع کردم به نق نق کردن با



 
 

566 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ادشونیبکنم همه  خوامیروزم که استراحت م کی -

 !افته سر و صدا کنن یم

 منم خسته ام خب

 

 نشم و تا هر داریروز صبح زود ب کی خوادیم دلم

 .بخوابم خوادیدلم م یساعت

 از حد شیب افهینگاه نکردم. حدس ق نهییآ یتو خودمو

 .نبود یام کار سخت ختهیو بهم ر شلخته

 .نییپا رفتم

 بود و نیبود و فقط سل یسالن خال یبیطور عج به

 .داشتیبر م زیم یظرف ها رو از رو داشت

 !!چه خبره؟ ر،یسالم صبح بخ -

 :گفت نیسل

 شد، عمو امروز جلسه ختم قرآن داریبه به کواال ب -

 . داره

 ؟چرایساعت هشت صبح کواال کجا بود؟ ک نیسل -
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 ؟ییهوی

 

 یاز بس غرق در کارت بود شبید ستین ییهوی -

 .گفت شبیعمو د نییپا یومدین

 اد؟یمهمون م یک -

 تو هم برو کننیساعت دو، آش رشته دارن درست م -

 رمیکمک منم دارم م رونیرو عوض کن برو ب لباسات

 .رونیب

 هم هست؟ گهیکس د ای میخودمون -

 چند تا دوست عمو هستن با همسر هاشون و بچه -

 !هاشون

 .آها باشه -

 .کمدم اتاق و رفتم سر یتو برگشتم

 دست و یتو ادیکردم که ز یرو انتخاب م یزیچ دیبا

 نکنه. تمینباشه و اذ پام
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 .و کت و شلوارم رو برداشتم زیشوم عیسر

 !بود نیهم نهیگز نیبهتر

 کردم و شالم شیآرا عیرو عوض کردم و سر لباسام

 .دمیپوش رو

 .یو شال مشک یبا کت و شلوار مشک یصورت زیشوم

 .نییو رفتم پا دمیرو هم پوش میمشک یراحت کفش

 .نیسل شیکردم و رفتم پ یهمه سالم و احوالپرس با

 :گفت نیسل

 اد؟یبهت م یپوشیم یتو چرا هرچ یلعنت -

 خوب شدم؟ -

 :پر از خنده گفت یبا صدا یول اروم

 یپسرا نیزدن مخ ا تیقشنگ قابل ،یشد یعال -

 یها رو دار یحاج

 

 .کنمیبخدا خفه ات م نیسل -

 .پرهیم یکنیخاستگار جمع م یزشته هرچ س،یه -
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 .نینسر شیرو گفت و فرار کرد پ نیا

 !!آخرش دهیدختر منو سکته م نیکه ا آخ

 .و زن عمو نیکنار نسر رفتم

 یبودن و داشتن سبز ستادهیآش ا گید یپا

 .ختنیریم

 .آش کل خونه رو برداشته بود عطر

 شتریب میبه گشنگ نیبو و همچن نیبردم از ا یم لذت

 .شد یم اضافه

 یکمک م دیشد با یبرم داخل اما نم خواستیم دلم

 ....یبه همگ کردم
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 نیقَشنگ تَر یتونیتـو م.

 واِسه تُند زَدن لیَدل

 یَمن باش قَلــــب
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...... 

 جا به یکمک برا اطیح یامون تو فهیوظ نیسل منو

 لوازم بود. ییجا

 

 اماده کردن یبرا میکرد یخونه کمک م یهم تو یگاه

 .قران ها دنیو چ ییرایپذ لوازم

 .خونه یشلوغ شده بود تو بایبود تقر میو ن کی ساعت

 هم تالش نیمدام در حال بدو بدو بود منو سل نینسر

 انجام عیرو سر گهیم نیکه نسر ییکار ها میکرد یم

 .میبهش کمک کن شتریتا ب میبد

 .میها رو خشک کن وهیم ایجانا ب -

 دستمال رو برداشتم و شروع کردم به نیکنار سل رفتم

 .ها وهیکردن م خشک

 برات دارم کیجانا خبر دسته  -

 شدهیچ -
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 .انیو باباش هم دارن م یرعلیمامان ام -

 که گفت.. یرعلیاما ام -

 

 مراسم به حساب ستین یمراسم قران االن دعوت -

 و حاج خانم دور هم جمع یحاج یکه کل هیا محله

 .یکیحاال هر دغعه خونه  شنیم

 خونه ما ادیب خوادیم یاما چجور دونمیخودم م -

 اش گید یدور گردنشه پا زیکه شال س هیاون حاج -

 یدیبود د ستادهیا

 اره چطور -

 کردن که یرو راض یرعلیام یتو و بابا یاون بابا -

 ادیکوتاه ب دیادم به احترام قران هم که شده با زشته

 .کننده است کار هاشون جیواقعا گ -

 هم دارم گهیخبر د کی الیخیب قایدق -

 بگو خانم خبر رسان -
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 یکردن برا یخاستگار نیدو نفر رفتن تو رو از نسر -

 .پسراشون

 .گهید یکن یمسخره م -

 مینچ کامال هم جد -

 گفت یچ نینسر -

 دوست داره نمیبا خودش مشورت کنم بب دیگفت با -

 نه ای

 .رو که نظر من براش مهمه نیبده نسر ریباز خدا خ -

 ستین یزیچ یخبر گهید خب

 حدس هم دارم کیچرا  -

 دییبفرما -

 ادیممکنه داداشمم ب -

 داداشت -

 

 یرعلیاره داداشم ام -

 ادینه نم -
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 باهاش یمگه حرف زد -

 چون به قول خودش پسر نا ادیدونم نم ینه اما م -

 خانواده اشون خلف

 .شهیعاشق شه ادم م -

 ها رو گذاشت وهیهم م نیرو صدا زد سل نیعمو سل زن

 .رفت و

 یرعلیشدم برم زنگ بزنم به ام کیدونم چرا تحر ینم

 .مارستانهیهنوز ب ایمرخص شده  نمیبب

 رو یرعلیخارج کردم و شماره ام بمیج یاز تو مویگوش

 ...گرفتم
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 باستیچه ز.

 که یکس داشتن

 ذوق و شوق با

 روز مرهات را براش یکارا
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 یکن فیتعر

 

 

 ششم....

 :بوق خورد تا جواب داد چندتا

 ؟یسالم جان جان خانم خوب -

 

 د؟یخواب بود د؟یشما خوب یسالم مرس -

 برم دیشدم با یم داریب دیبا یاره خواب بودم ول -

 شگاهینما

 کردم دارتونیب دیببخش -

 .شگاهیبرم نما دیگفتم که با -

 د؟یبهتر -

 .کنه یدستم درد م نچ -

 دکتر بهتون مسکن ندادهچ -

 کدوم دردم رو ارومم چیمشت قرص داده که ه کی -
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 .نکرد

 .مارستانیب دینداشت دوباره بر ریتاث نیدیاگر د -

 خودش. شهیخوب م الیخیب -

 

 دیخوب شه دکتر بر تونهیخودش که بدون دارو نم -

 !حتما

 چشم جان جان خانم -

 !کنم؟ یفضول مچهین کیراستش زنگ زدم  -

 جانم بگو؟ -

 نجا؟یا دییایامروز م -

 اما راستش جان جان خانم امیمامانم زنگ زد گفت ب -

 کنن حتمیرو ندارم که نص یمشت حاج کی حوصله

 خودمو دارم با اونا حال یمن راه و روش زندگ مدام

 .کنم ینم

 .شمیخوشحال م دییایب -

 خدا با من قهره منم با خدا قهرم -
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 کنه یقهر نم خدا -

 شنوهی. صدام رو نمیبا من کرده انگار -

 دیکن یدرست صداش نم دیشا -

 دهیبارها صداش زدم جوابمو نم -

 ستیهنوز موقع اش ن دیشا -

 خواد خودم باشم و یدونم االن فقط دلم م ینم -

 !رمیبگ یجد میتصم کی خوامی. مخودم

 ریتاث تونیزندگ یتو دیدار یمیهر تصم وارمیام -

 .داشته باشه مثبت

 !هم داره یلیداره، خ -

 .مزاحمتون نباشم -

 نشه ادتی نویجان جان خانم! ا یمراحم شهیتو هم -

 

 . دیلطف دار -

 !مراقب خودت باش جان جان خانم -
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 خدانگهدار نطور،یشما هم هم -

 خداحافظت -

 .میکرد قطع

 .آشپزخونه یاومد تو نیموقع سل همون

 ؟یچرا در هم -

 یرعلیام زنگ زدم -

 خب؟ -

 ادینم -

 مرخص نشده؟ -

 چرا خونه اش بود فکر کنم -

 ؟یشد ینجوریحاال تو چرا ا -

 

 ؟یچجور -

 در همه صورتت -

 کردم یخوبم، داشتم به حرفاش فکر م -

 گفت یلحن لوس با
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 طون؟یگفت مگه ش یچ -

 .رونیمن برم ب نیها رو بچ وهیم ایب نیسل الیخیب -

 از آشپزخونه عیبه سوالش جواب ندم سر نکهیا یبرا

 .شدم خارج

 که به ییانقدر از آدم ها دیرو چرا با یرعلیام فهممینم

 .زار باشه یهستن ب یخودش حاج قول

 یلیحد از تنفرش برام خ نیباشه اما ا ادیم بدت

 ...بهیعج
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 :دیآروم دِر گوشش بگ.

 یها یخوبه که وسط شلوغ چقدر

 کردم داتیپ یزندگ نیا

 دوستت داشته باشم تا

 ارزه به گم کردِن همه... یم نیا و
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 هفتم....

 

 .قران کل خونه رو پر کرده بود یصدا

 .کردن با خودشون یلب زمزمه م ریهم داشتن ز همه

 داده بودم به هیپله ها نشسته بودم و سرم و تک یرو

 .ها نرده

 دیاومد منو کش نیسل میداشت یکالم یمحمد دعوا با

 .نشه شتریخونه تا دعوامون ب یتو

 .قرا بود بحث هامون ادامه داشته باشه یتا ک دونمینم

 شد؟ ینجوریکه ا شدیبهم بگه چ خوادیمحمد نم چرا

 ...کس چیتنها محمد بلکه ه نه

 !چه خبره گهیکس به من نم چیه

 جواب بمونه؟ یبپرسم و سوال هام ب دیبا گهید چقدر

 یذهنم زندگ یتو یبا عالمت سوال ها دیبا گهید چقدر

 کنم؟
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 ..زیداشتم نسبت به همه چ یبد حس

 یرو از من پنهان م یزیکردم همه دارن چ یم حس

 .کنن

 کرد؟ یم دایادامه پ دیبا یتا ک یپنهان کار نیا

 اشتباه؟ ایمن درست بود  یحس ها اصال

 به دنیرس یکنم برا دایتونستم پ یکه م یراه تنها

 بود یرعلیهام ام جواب

 هر کلمه اش دنیکه فهم زنهیانقدر مبهم حرف م اونم

 بود بیعج برام

 رو میحاضرم تمام زندگ زیهمه چ دنیفهم یمن برا اما

 .بدم

 ؟یخودت یگفته؟ چرا همش تو یزیچ یرعلیجانا ام -

 زدم و گفتم: یزور لبخند به

 

 بگه؟ خوادیم یداره چ کارینه بابا اون بنده خدا چ -
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 میفقط عصب ستین یزیچ

 بخاطر محمد؟ -

 ذهنم یهم بخاطر اون، هم عالمت سوال ها -

 ؟یاز عمو بپرس یریچرا نم -

 جوابم فقط سکوت دمیجواب نداد هزاران بار پرس -

 .بود

 !ادامه داشته باشه خوادیم یسکوت تا ک نیا دونمینم

 فکر نکن الیخیب گهید شهیتموم م -

 نیخونه، از ا نیبرم، از ا خوادیدلم م ه؟یچ یدونیم -

 که آرامش باشه ییکشور فقط برم جا نیاز ا شهر،

 .برام

 

 دی، من بهت ام یبود یانقدر قو شهیجانا تو هم -

 یکه داشت یتو با تمام مشکالت اریدختر کم ن دارم

 حاال هم یخواست یکه م یزیچ یبرا یکرد تالش

 کی یروز کیدونم  ینشو تالش کن من م دیام نا
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 اریپس تا اون روز کم ن شهیتموم م زیهمه چ ییجا

 .یرعلیجان خانِم ام جان

 :داد به شونه ام و ادامه داد هیرو تک سرش

 جانا تا االن هزاران هزار مشکل رو پشت سر -

 یتون یدختر پس االنم م یگذاشت

 :انداختم دور شونه اش و گفتم دستمو

 کردم؟ یم کاریمن تو رو نداشتم چ -

 

 حاال هم پاشو یهمچنان غرق در فکر بود یچیه -

 کی دیشا میدعا کن میآش رو هم بزن گید کمی میبر

 .اومد رمونیگ شوهر

 هردومون نیاش بسوزه نسر میاز دست تو، پاشو بر -

 کشته رو

 و رفتم داخل میهر دو بلند شد یآروم یخنده ها با

 بوش کل محله بندمیکه شرط م یآش گیسر د اطیح

 پر کرده... رو
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 دنتیبودنت، خند.

 تیصدا نگاهت،

 یتمام قرصها نهایا

 را ایبخش دن آرامش

 ❨ �🕊�♥ ❩ کنندیم اعتباریب

 

 

 هشتم....

 

 .به پا بود اطیح یتو یا همهمه

 .کردن یها داشتن اش ظرف م یبعض

 یداغ و نعنا داغ و کشک اش رو م ازینفر هم پ چند

 .ختنیر

 بردم داخل یو م دمیچ یم ینیس یاش ها رو تو منم
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 .کرد یهم پخش م نیسل

 یها پخش م هیهمسا نیکوچه ب یو رضا هم تو محمد

 .کردن

 خسته شده بودم که حد نداشت انقدر

 .کرد یدرد م یلیپاهام خ مچ

 یاش رو بردم داخل و رفتم تو ینیس نیاخر

 .اشپزخونه

 

 بابا هم اونجا بود کنار یاز دوست ها یکیدختر  سما

 .نیسل

 .زیبهش زدم و نشستم پشت م یلبخند

 :گفت نیسل

 بوده یک نیزنگ خورد بب تیجانا گوش -

 .انداختم ینگاه مین میگوش به

 !!یرعلیام

 !!؟یعنیداره  کاریچ
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 .اتاقم یرو برداشتم و رفتم تو یگوش

 .اش رو گرفتم شماره

 .بوق خورد جواب داد دوتا

 خانم؟سالم جان جان  -

 جانم؟ دیسالم خوب -

 

 !!صدات چقدر خسته است ؟یمن که خوبم تو خوب -

 .االن نشستم کارها تموم شد نیاره منم خوبم. هم -

 یجان جان خانم زنگ زدم بگم م یخسته نباش -

 وقتت ازاده؟ یباهات حرف بزنم ک خوام

 .فردا صبح دانشگاهم تا عصر -

 خب پس باشه پس فردا؟ -

 امیندارم م یمشکلبعد دانشکاه  -

 دم برو استراحت کن فعال یم امیپس بعدا بهت پ -

 یخسته ا یلیخ

 .کمک نییبرم پا دیاستراحت که نه با -
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 برو دختر خوب مزاحمت نباشم -

 خدانگهدار دیمراحم -

 خداحافظ. -

 

 .تخت یرو دمیرو قطع کردم و دراز کش یگوش

 ینگران بودم کارم داشته باشن وگرنه م فیح

 یم داریب یتا چه ساعت دی. معلوم نبود امشب بادمیخواب

 .بودم

 کنم لیامشب حداقل نصف پروزه ام رو تکم دیبا

 هفته وقت داشتم کی کال

 کردم که بعد یتمومش م دیبا ندهیسه روز ا یتو

 .کنم اصالحش

 .بود دهیچیروز ها پ نیکه چقدر ا اخ

 به بحث دمیرس یکردم م یهام رو که فراموش م کار

 . یرعلیام

 داشت؟ کارمیچ یعنی
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 کمکت کنم.... خوامیبهم بگه م کاش
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 میاتفاق زندگ نیباتریز.

 ،یتـــــو َرقم َزد رو

 یتو یکه با عشق یوقت

 یبهم ُگفت ِچشمـات

 دارم دوســتِت

 ❤جـونَم! آروم

 

 

 نهم....

 

 .میو گذاشت میکرد یبچه ها ظرف ها رو آب کش با

 حرف بزنه ادیبهم گفت کارم داره نخوابم تا ب نیسل

 .باهام
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 .دمیتخت دراز کش یرو عوض کردم و رو لباسام

 :اومد داخل نیاتاق باز شد سل در

 م؟یحرف بزن شهیجانا م -

 شده؟یآره، جانم چ -

 یسمج شده حت یلیکه دارم خ یجانا نگاه خاستگار -

 ترسمیبا مامان و بابام حرف بزنه اما من م خوادیم

 ؟یخوبه!! چرا بترس یلیخ نکهیا -

 به جوابم شک دارم -

 فکر کن شتریخب ب -

 

 :خنده خودش رو انداخت رو تخت و گفت با

 حال ازش بدم هم نیجانا دوستش دارم ها اما در ا -

 ادیم

 که تنفر هم کنارشه؟ هیچه دوست داشتن -

 دونم جانا ینم -

 ندارم یبهش بگو من هنوز آمادگ ؟یشک دار -
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 بهش صد بار گفتم فهمهیآخه اصال نم -

 ؟یجواب مثبت بد یخوا یاالن م -

 دونمینه.... آره...نم -

 یمشترکه جور یعمر زندگ کیبحث  نیواقعاً که! بب -

 یزندگ نیاز انتخابت! ا ینش مونیکن که پش انتخاب

 مجبورت کنه تونهینم گهیکس د چیعه نه من نه ه تو

 

 زیپس با در نظر گرفتن همه چ یخوایکه نم یکن یکار

 .ریبگ میتصم

 جانا؟ -

 جونم؟ -

 :بغلم جا داد و گفت یرو تو خودش

 .یکه هست یمرس شهیمثل هم -

 چیداد که ه یکنار هم بودنمون بهم آرامش م انقدر

 .آرامش رو بهم بده نیتونست ا ینم کس

 اتاقت؟ یجانا بمونم تو -
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 آره حتما -

 .میدیهم دراز کش کنار

 

 .....غرق در خواب شدم دمینکش هیثان به
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. 

 "مـــــونمی"م انقد

 

 و مشکالت ایو بَد ایتماِم خوب با

 ��☘��"آخرش "بهتبرســــم تا

 

 یس..

 

 .میصبح سر کالس بود از

 بعد هم میناهار بخور سایبا او مینشسته بود االن

 .شه یشروع م مونیبعد کالس



 
 

591 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .کرد یسرم درد م یشدت خستگ از

 شدن امروز داریصبح زود ب شبید یها یخواب یب

 .یپشت سر هم با زمان طوالن یها کالس

 

 گفت یزد و م یحرف م یداشت با مامانش تلفن سایاو

 .سر کالسمون میبا من ناهار بخوره و بعد بر اومده

 تختم تنگ شده بود یبرا دلم

 داره اما واقعا خسته بودم و دل تنگ تختم خنده

 .بخوابم ییصدا چیخواست دوساعت بدون ه یم دلم

 دور تند تا زودتر یشد امروز رو بزارم رو یم کاش

 شه تموم

 .یرعلیام شیرفتم پ یم دیدانشگاه با بعد

 .میهم قرار گذاشته بود با

 بودم بتونه دواریبگه بهم. فقط ام یزیخواست چ یم

 .ذهنم رو حله کنه یتو یاز عالمت سوال ها یکی

 تلفنش تموم شد سایاو



 
 

592 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 یجانا امروز سر کالس جزوه برداشت -

 

 اره -

 بده بهم دو سه جا موندم ننوشتم -

 .جزوه ها زو دادم بهش فمیک یتو از

 نوشت گفت یکه م ینجوریهم

 !!بود کالسا؟ ادیامروز چرا انقدر ز -

 .یمردم از خستگ یوا -

 لمیف یبرا میدار یبرم عروس دیبا نجایا منم. از -

 یبردار

 !خوش بگذره بهت -

 خون یریتو م -

 .کار دارم ییبرم جا دینه با -

 سوال؟ کیجانا  -

 جانم؟ -
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 ؟یبا داداشت بهتر شد -

 لیدل یهم ب یلی، خ میکن یکل کل م ینه هنوزم گاه -

 دهیم ریگ یالک زیبه چ هویکل کل کردنامون  شده

 گه؟ینم یزیبابا، بابات چ یا -

 نداره متاسفانه یریداداش من تاث یرو -

 و مشغول خوردن میاومدن گارسون هردو ساکت شد با

 ...غذا

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 یاگر روز.

 تو یشاد جز

 ازت خواستم یگرید زیچ

 عشق من به دستانت شک کن به

 سبقت { [}

 

 کی....
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 هیرو رسوندم که بره اتل سایاو یکالس اخر انیپا بعد

 . یرعلیراه افتادم برم سمت محل قرارم با ام خودمم

 تونستم به خودم دروغ بگم. ینم

 

 !داشتم استرس

 !دنشید یداشتم برا استرس

 !حرف زدن باهاش یبرا

 حرف یخواد راجب چ یدونستم م ینم نکهیا یبرا

 .بزنه

 یکار دارم باهات دلم م ایکه زنگ زد گفت ب شبید

 .زشته نپرس الیخیبپرسم ازش اما گفتم ب خواست

 یحرف ایتا نپرسم  کنمیخودمو مجبور م نکهیاز ا یگاه

 !ادیبدم م نزنم

 همون رستوران یبود که قرارمون تو یبار نیدوم نیا

 .بود

 



 
 

595 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 قشنگ یلیبود اما خ چیدر پ چیپ یلیراهش خ نکهیا با

 .بود

 .داد یبه ادم ارامش م فضاش

 .افتاد یبه صندل نگاهم

 .رو اورده بودم که با مقنعه عوض کنم شالم

 .شدم یها م یرستانیمقنعه شکل بچه دب با

 .برداشتم با خودم رونیبرم ب نکهیقبل ا صبح

 :داد امیپ یرعلیام

 • جان جان خانم ییکجا •

 رو برداشتم و یگوش عیسر ستادمیچراغ قرمز ا پشت

 کردم: پیتا

 

 • امیراهم دارم م یتو •

 .نوشت یجوابم منتظرتم در

. . 
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 رو عوض کردم و مقنعه ام رو تا کردم گذاشتم شالم

 .فمیک یتو

 .شدم و راه افتادم به طرف رستوران ادهیپ نیماش از

 .نگاهم رو چرخوندم یکه شدم کم وارد

 .نشسته بود زیسر م یعل ریام

 ...اما

 دختر هم نشسته بود. کیتنها نبود کنارش  اما

 

 .رفتم جلو آروم

 :بگم گفت یزیمن چ نکهیزودتر از ا یعل ریام

 .به سالم جان جان خانم -

 د؟یسالم خوب -

 .نی، بش ؟یمن خوبم تو خوب یمرس -

 رو دادم و به یرعلیو در همون حال جواب ام نشستم

 .هم سالم کردم اما جوابمو نداد دختره

 :به دختره گفت یرعلیام هوی
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 ؟یدیخب د -

 گفت..... یبیبا بغض عج دختره

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 اما تو برندیدلبران دل م.

 یبریم جانم

 

 

 دو....

 امکان نداره -

 :ابروش رو باال داد و گفت یرعلیام

 اون وقت؟ یچ -

 

 به من؟ نامزد؟ یدیم حیترج نویا یتو چجور یرعلیام -

 خوامینم گهینامزدت باشه، د نیا کنمیباور نم من

 نمتیبب
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 دور من گهید خوامیگفتم از اول بهت نم نویمنم هم -

 ! وگرنه من بجز نامزد خودمیخودت سمج شد یباش

 یکنم، خوش اومد ینگاه هم نم یا گهیکس د به

 .کرد و رفت یرعلیبه ام یبا حرص نگاه دختره

 نامزد؟

 بود؟ یدختره ک نیا

 ام؟ یرعلیدختره فکر کرد من نامزد ام چرا

 

 جلو صورتم از فکر در یرعلیتکون خوردن دست ام با

 اومدم

 شد جان جان خانم؟ یچ -

 یچرا جور نجا؟یا امیمن ب دیچرا گفت فهممیمن نم -

 که انگار من نامزد شما هستم؟ آقا دیداد نشون

 !!!؟بخدا خسته شدمدیجواب منو بد شهیم یرعلیام

 یجواب چیذهنمه و ه یشدم انقدر سوال تو خسته

 بلکه روز به روز شنیندارم، نه تنها کم نم براشون
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 !شنیهم م شتریب دارن

 با هم من بهت میآروم باش دختر خوب دعوا که ندار -

 دارم ادی! من حرف زیفقط بغض نکن اونجور گم،یم

 یپشت اطیح میگفت شلوغه بر نجایا شهیاما نم باهات

 .میبلند شو بر ست،ین یکس

 

 .بلند شد و رفت یرعلیبزنم ام یمن حرف نکهیا قبل

 .پشت سرش رفتم آروم

 یرفت نشست رو میرستوران که شد یپشت اطیح وارد

 .یصندل

 چه خبره؟ دیبگ دییخوایخب نم -

 نیحاال فعال بش خوامیخواستن که م -

 .شدم رهینشستم و بهش خ یصندل یحرص رو با

 !من منتظرم -

 :و گفت زیم یرو گذاشت رو نکشیع

 دختره چند وقت سمج شده بود به من که چه نیا -
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 نجوریو ا میدوست ش ایو ب یخاستگار ایب دونمیم

 خوادیکرده م لهیپ نیمنم گفتم نامزد دارم ا زایچ

 .دیخب االن هم د نهیرو بب نامزدم

 

 :و چشمام رو بستم دمیکش قیتا نفس عم چند

 نامزدتون رو؟ دمیاون وقت چرا من ند -

 :خنده گفت با

 !خوادیم رتیچون چشم بص -

 :شدم برم که گفت بلند

 .گمیم نیبش ی! اوکیاوک -

 :نشستم دوباره

 خب؟ -

 .گهیکردم د یمن تو رو نامزد خودم معرف -

 :در کنترلش داشتم گفتم یکه سع یتیعصبان با

 یکه شما منو معرف میدار یمگه منو شما با هم نسبت -

 د؟یکرد
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 جان جان خانم..... -

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ،”: "دوستت دارمیگفت ساده

 

 من همانقدر ساده و

 .آوردم مانیبه عشق، ا دوباره

 

 سه....

 

 افتاد یبعدا اتفاق دیجان جان خانم حاال االن نه شا -

 .یشد

 !بخدا ییپرو یلیخ -

 .رو برداشتم و بدون توجه بهش قدم برداشتم فمیک

 :رو به روم ستادیجلوم و ا دیپر

 خواستم حرف بزنم باهات یصبر کن دختر خوب م -
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 !برم دیگوش کنم بزار خوامیمن نم -

 !جانا صبر کن گفتم -

 خوامیمنم گفتم نم -

 :تمام گفت تیجد با

 .نیکنم بش یجانا من ازت خواهش م -

 اون سمت! دییبفرما یمیرح یآقا -

 

 .گرفت یداشتم از کنارش برم اما جلوم رو م یسع

 :گفت یهمونجور نمیشینم دید یوقت

 که از لوس ستمین ییآدما نیاز ا یدونیخودتم م -

 تو بندمیشرط م ادیخوشم ب یخاستگار یها یباز

 میجان جان خانم، من حرفم رو مستق ینیهم هم

 خوام هم ینه؟ نم ای یکنیبا من ازدواج م زنمیم

 .برو خوب فکر کن بعد بهم بگو یبد یجواب االن

 ازش فاصله گرفتم که دوباره شروع یحرف چیه بدون

 : حظه مکث کردمچند ل نیهم یبه حرف زدن برا کرد
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 بود یمنف یلیاگر جوابت به هر دل یزیچ کیفقط  -

 تا آخرش نکهیا گهید زیچ کیرو بگو،  لتیدل بهم

 .بدون قیبه عنوان رف منو

 صبر نکردم تا گوش کنم. گهیچرا د دونمینم

 

 .هام رو تند تر کردم و از اون فضا خارج شدم قدم

 .کنارم ادیکه ب یکیدارم به  ازین چقدر

 !نترس من هستم بگه

 !من کنارتم بگه

 ؟یبترس یخوایم یاز چ بگه

 .خواستمیدلم بغل مامانم رو م چقدر

 پدال گاز یشدم و پام رو محکم رو نیماش سوار

 .فشردم

 .گلوم جا خوش کرده بود یتو یوحشتناک بغض

 شیرو روندم طرف بهشت زهرا که برم پ نیماش

 .مامانم
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 بودم دهیترس

 

 قلبم پر شده بود از ترس و یبود ها اما تو بیعج

 ...هراس

 •یراو•

 .دیکش یم گاریسر هم س پشت

 را شیجانا حرف ها نکهیداشت از ا یحس بهتر چقدر

 بود دهیشن

 

 که نگفته بود و ییشده بود از آن حجم حرف ها سبک

 .خودش را راحت کرد االن

 خواست با جانا حرف بزند نگرانش بود یم دلش

 اما حال جانا ستیکنجکاو بود بداند جوابش چ نکهیا با

 مهم تر بود شیبرا

 گونه رفتنش آن

 یم شتریرا ب شیچشمان پر از اشک هر لحظه نگران آن
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 ...کرد
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 چیبه جز دستات ه.

 .ارزش سخت گرفتن رو نداره زیچ

 

 

 چهارم....

 هام رو بغل کرده بودم و کنار سنگ قبر مامان زانو

 .بودم نشسته

 چقدر تنهام؟ دخترا ینیب یمنو؟ م ینیبیمامان م -

 مامانشون تا باهاش شیپ رنیجور مواقع م نیا

 

 !تنهام یلیمن خ یستیبزنن اما مامان تو ن حرف

 کنارم یخسته ام کاش بود مامان

 .پاهام یهام رو بغل کردم و سرم رو گذاشتم رو زانو
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 فکر کرده بود؟ یچ یرعلیام

 اطرافشم؟ یکرده بود منم مثل دخترا فکر

 خانواده هامون چشم دونهیمگه اون نم یچیاون ه حاال

 رو ندارن؟ گهیهمد دنید

 کنم؟ کاریچ

 چرا من؟ اصال

 .کشت یداشت خودشو م تلفنم

 :جواب دادم نیاسم سل دنید با

 !؟زنمیدوساعته دارم زنگ م ؟ییمعلوم هست کجا -

 

 :گفتم هیگرفته از گر یهمون صدا با

 خونه امیم کنهیسرم درد م نینکن سل غیج غیج -

 تو؟ ییکجا ؟یکرد هیگر -

 .مامانمم شیپ ست،ین یزینه چ -

 :آروم تر شد یکم صداش

 !شهیم کیمراقب باش جانا هوا داره تار -
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 .خونه امیتنها باشم م خوامیم کمیباشه،  -

 .نگران بود ییاونجا گمیمنتظرتم به عمو هم م -

 ؟یندار یباشه کار -

 نه برو خداحافظ -

 .خداحافظ -

 رو نگاه کردم یگوش

 زنگ زده بود یرعلیام

 

 .بار زنگ زده بودن نیهم چند نیو سل رضا

 .پاسخ داشتم یخونه هم تماس ب از

 مانتوم و به مامان بیج یرو گذاشتم دوباره تو میگوش

 :گفتم

 . مامان تو کهیدونیدوستت دارم خودتم م یلیخ -

 خدا بگو حواست به دخترم باشهبه  ییخدا شیپ

 !یلیتنهاست! خ یلیخ دخترم

 .زهیشدم و چادرم و تکون دادم تا خاک هاش بر بلند
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 .شدم با سرعت به سمت خونه راه افتادم نیماش سوار

 یعل ریزنگ خورد هر دفعه هم ام میبار گوش نیچند

 .بود

 داد: امیپ دمیجواب نم دیکه د آخرش

 

 یزیبده چ امیخونه حداقل بهم پ یدیرس نگرانتم•

 •هیکاف ینقطه هم بفرست کی یبگ خوادینم

 !لحظه هم حرف بزنم کی یباهاش حت خواستینم دلم

 !درست برسم جهینت کیبا خودم به  یتا وقت حداقل

 یدرست جهیبتونم به نت یکمکم کن خوامیازت م ایخدا

 .....برسم
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.. 

 و آنجا ندارد ، نجایا
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 : شودیمن به دو حرف ختم م یداشته ها تمام

 ��✨�🜸� »ـــو♡تـــ»

 

 

...... 

 :چشمام رو باز کردم نینسر یصدا با

 ؟یمادر حالت خوبه؟ بهتر -

 .تخت نشستم یرو یسخت به

 شده؟ یزیسالم من خوبم چ -

 

 مادر؟ ستین ادتی -

 رو؟ یچ -

 خوامیخسته ام م یگفت یدیاز راه رس شبید -

 اومد شام نیسل یدیاتاقت خواب یتو یاومد بخوابم

 اولش فکر یکنیناله م یدار شهیکنه متوجه م صدات

 . ازینه تب کرد دهیبعد د یبنیخواب بد م یدار کنهیم
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 بود محمد دیتا ساعت پنج صبح تبت شد شبید

 شه بعد داریببرتت دکتر گفتم نه بزار ب خواست

 مشیببر

 ستین ادمیمن....من اصال  -

 اصال خوب نبود حالت! االن شبیمادر د هیعیطب -

 ؟یبهتر

 آره خوبم -

 ؟یدرد ندار -

 

 کنهیفقط سرم درد م -

 یشد داریبزار من برم محمد رو صدا کنم بگم ب -

 بخوابه دینه نه!! من خوبم بذار -

 سرت راه رفت قسمم ینگران بود مادر تا صبح باال -

 یشد داریصداش کنم ب داد

 رونیگفت و از اتاق رفت ب نویا

 یچیهمه اتفاق افتاده و من ه نیا شبید شهینم باورم
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 نبود ادمی

 تب کردم؟ چرا

 !دونستمیسوالم رو خوب م نیا جواب

 .بهم وارد شده بود یشوک عصب نکهیا بخاطر

 اتاق باز شد و محمد وارد شد. در

 

 :گفتم شهیهم مثل

 !ریسالم صبح بخ -

 ؟یبهتر ر،یسالم صبح بخ -

 آره خوبم -

 دکتر میپاشو بر -

 .ستین یازیخوبم بخدا!! ن -

 نیسل یمشخص بود چقدر خوب شبتیآره حال د -

 نم،یتا صبح، پاشو بب یردیمیسرت م یبود باال ومدهین

 !آماده باش گهید قهیحاضر شم ده دق رمیم من

 :اسمش رو صدا زدم کالفه
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 !!!محمد -

 .نمیراه نداره پاشو بب -

 .رونیب رفت

 

 .دمیزور بلند شدم و لباس پوش به

 .شد یرفت و چشمام تار م یم جیگ سرم

 یمحمد نشسته بود رو نییآروم از پله ها رفتم پا آروم

 .مبل

 .من بلند شد و اومد کنارم دنید با

 .میهم از خونه خارج شد با

 ....خسته است دمیفهمیچشم هاش م از
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 !یخسته ا رونیب میومدینم یکاش الک -

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست

 .ستمینه خسته ن -
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 دادم. هیتک شهینگفتم و سرم رو به ش یچیه

 

 شده و بدنم توان حمل نیکردم سرم سنگ یم حس

 .رو نداره کردنش

 کرد انگار یبه من م ینگاه میهر چند لحظه ن محمد

 :و گفت اوردین طاقت

 ؟یجانا خوب -

 کنهیسرم درد م -

 !!دهیرنگت پر ؟یشد ینجوریاتو چرا  -

 .رو تند تر کرد نیماش سرعت

 کن یمحمد آروم رانندگ -

 االن یبده به صندل هیخودت رو که، تک ینیبینم -

 .میرسیم

 .حرفش گوش دادم به

 شد یگوشم تکرار م یتو یرعلیام یحرف ها مدام
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 !!!دمیترس هوی

 زده باشم؟ یتوهم هام حرف نیب شبید نکنه

 !!!نه نه،

 .شد یماجرا م یایجو نیگفته بودم نسر یزیچ اگر

. 

 ؟یراه بر یتونیشو جانا، خودت م ادهیپ -

 :رو باز کردم چشمام

 .امیآره م -

 .شدم و وارد درمانگاه شدم ادهیپ نیاز ماش آروم

 یصندل یمن هم نشستم رو رشیرفت پذ محمد

 .انتظار

 درمانگاه خلوت بود نیا شهیهم

 میگرفتن قبض شماره وارد اتاق دکتر شد بعد

 

 بود یخانم مسن دکتر

 ؟یاالن درد دار نمیبده بب حیخب دخترم توض -
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 کنهیدرد م یلیسرم خ -

 :اضافه کرد عیسر محمد

 داشت دیتب و لرز شد شبید -

 :کامل کرد و گفت نهیمعا

 شتری! بستیآنفوالنزا ن ای یعالئم سرماخوردگ -

 چند وقته فشار نیدخترم ا هیشوک عصب هیشب

 ؟یآورد ادیخودت ز یرو

 بودم دروغ بگم مجبور

 .دانشگاه بودم یپروژه ها ریراستش چند وقته درگ -

 یکن برنامه  یبخور سع سمینویم نیتامیبرات و -

 .یبه خودت برس شتریو ب یبد رییتغ کمیرو  تیزندگ

 

 .چشم -

 .دفترچه دارو هام رو نوشت و داد دستم یتو

 :محض خروج از اتاق محمد گفت به

 .یشیم ینجوریخودت رو ا یدیم یخوابیاز بس ب -
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 :رو داد بهم نیماش چییسو

 رمیمن برم دارو هات رو بگ نیماش یتو نیبرو بش -

 .امیب

 .شدم نیکردم و سوار ماش یتشکر

 .رو روشن کردم میگوش

 پاسخ داشتم یتماس ب یکل

 .بود یرعلیاش هم از ام همه

 کدوم از تماس هاش رو چیه خواستیمن دلم نم اما

 بدم. جواب

 

 ....برسم یدرست جهیبه نت یتا وقت حداقل

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 جلو خندهات کم ایتو دن یقشنگ زیهر چ یدونستیم.“

 اره؟یم
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 هفتم....

 

 . هموننیماش یدارو هام رو گرفت و نشست تو محمد

 :گفت لحظه

 چته؟ یبگ یخواینم -

 !؟یچ -

 شبتیحال بد د -

 ...گفتم که فشار درس -

 :وسط حرفم دیپر

 !ستیباور من ن یاما تو یآره گفت -

 !کنهینده سرم درد م ریگ ستین یزیمحمد بخدا چ -

 یزیفکر نکن چ نمیبیجانا فکر نکن نم ینیهمش هم -

 خوب یلیخ ست،یحواسم بهت ن نکهیا یاز رو گمینم

 

 شیپ یریم یتو وقت!! شناسمیو م دمیهات رو د رفتار
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 بد باشه بگو بهم یلیکه حالت خ مامان

 با تو که ؟یچ یعنیخسته شدم  یفهمیمحمد م -

 حرف بزنم از خوامیحرف زد با رضا هم که م شهینم

 تونهیسرش که نم یختیشرکت رو ر یکارها بس

 یهم که کارها نیخونه بابا و نسر ادینهار ب یبرا

 من یزیچهم مثل منه هر نیرو دارن سل خودشون

 !!دونهیاونم م دونمیم

 حرف زد باهام؟ شهیحرف بزن چرا نم -

 :شهیرو برگردوندم طرف ش صورتم

 کم با حرف هات آزارم ؟یمدت کم کتکم زد نیا یتو -

 ؟یداد

 

 !خوبه؟ حاال بگو کنمیم یمن ازت عذرخواه -

 من رفتار برادرانه ات خوامینم یمحمد من عذرخواه -

 یم خوامیبرادرانه ات رو م یها تیحما خوامیم رو

 بهم؟ یبد یتون
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 شده بود دست هاش رو دور یبود عصب مشخص

 یکه رگ ها یداد جور یمحکم فشار م نیماش فرمون

 :زده بود رونیب دستش

 نکردم تاحاال؟ تتیمن حما -

 یداشتم نبود ازیکه بهت ن ییجاها ینه محمد نکرد -

 یدیمن بودم تو ند -

 !میاز هر لحظه زندگ شتریدارم ب ازیمحمد االن بهت ن -

 

 لیپارک کرد و خودش رو متما ابونیرو کنار خ نیماش

 :سمت من کرد

 بگو دمیمن گوش م -

 لیرفتار هاتون رو دل لیدل دیگیمحمد چرا به من نم -

 دونم؟یرو نم ی؟ من چ هیشدن تو!!! ماجرا چ عوض

 تو فکرته! اما من یچ فهممیواقعاً نم یجانا گاه -

 از تو پنهان یزیهم چ ینکرده کس رییتغ رفتارم

 کنهینم
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 بچه که یگیدروغ م ی! داریبد حیخوام توض ینم -

 ....فهممیم ستمین
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 ..!میبرآورده شو برا.

 یهست ییتنها آرزو تو

 به آن دنِ یرس که

 آرزوست.... میبرا

 

 

 هشتم....

 

 .نگفت یزیبه خونه چ دنیرس تا

 !هست یمشخص بود هنوزم عصب اما

 ه؟ینجوریچرا ا دونمینم من

 شهیاخالقش عوض م هوی لیدلیب
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 بهش نزدم یحرف بد من

 خسته شدم از بس بچه فرض کردن منو مدام فقط

 !گنیم دروغ

 آب پرتقال بهم وانیل کی دنمیبه محض رس نینسر

 .داد

 

 اتاق تا لباسم رو عوض کنم بعد یخودم بردم تو با

 .بخورم

 نیمحض در آوردن مانتوم در اتاق باز شد و سل به

 :اومد

 چه مرگتونه؟ یرعلیمعلوم هست تو و ام چیه -

 !!شده؟یآروم باش، چ -

 ؟یدیچرا جواب تلفن نم -

 ن؟یهم -

 !؟نمیبگو بب د؟یهست یجور کیجفتتون  -

 الیخیب ستین یچیه -
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 و مرض، چته؟ الیخیب -

 !نیحوصله جواب دادن نداشتم هم یچیه -

 

 :دستش به سرش اشاره کرد با

 ؟ینیبیسر من گوش م یرو -

 !!!نیسل یوا -

 بهش از زنمیزنگ م رمیم یو کوفت بخدا نگ نیسل -

 رونیب کشمیزبونش م ریز

 بگم ایب یزنگ بزن خوادینم -

 بگو -

 کشتمت یبگ یبه خدا به کس -

 گمیباشه نم -

 آب پرتقال رو برداشت و وانیل زیداد به م هیتک نیسل

 .خورد

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ
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 .مال من بود -

 برات بگو ارمیحاال م -

 کرد یازم خواستگار یعل ریام -

 گلوش و شروع کرد به سرفه یتو دیپرتقال پر آب

 .کردن

 یقیپشتش که نفس عم دمیشدم چند تا کوب بلند

 :و گفت دیکش

 ؟یگفت یتو چ -

 یچیه -

 ؟یچیه یچ یعنی -

 رونینگفتم اومدم ب یچیه -

 

 :نشست و مشتاق گفت دیو پر زیرو گذاشت رو م وانیل

 کرد؟ یخاستگار یچجور -

 ؟یکنیگفت با من ازدواج م یچیه -

 ماست؟ نقدریهم -
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 :خنده گفتم با

 آره -

 .خاک تو سر تو نیخاک تو سرش و همچن -

 من چرا؟ -

 شیچون بدون جواب گذاشت -

 جواب یتوقع دار هیسه ثان ی!!! توهیعمر زندگ کی -

 بدم؟

 ؟یبگ یخوایم یخب حاال، چ -

 رو بگم؟ یچ -

 

 جوابت رو؟ -

 ؟یبه ک -

 :و گفت دیکش یخفه ا غیج

 یرعلیخنگ به ام -

 یچیهنوز ه دونمینم -

 ؟یچیه یرو یزد یامروز قفل -
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 و بدون توجه دمیکش رونیکشو ب یاز تو یشرتیت

 .وارد حمام شدم و لباسم رو عوض کردم بهش

 :گفت هوی

 ؟یدوستش دار -

 دونمینم -

 !دونستمینم واقعا

 

 ...خودم رو حس

 ...رو یرعلیام حس

 بود بیافکار خودم هم برام عج یحت
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 ایب ایبزن دل رو به در.

 ��☺♥ ها ییتو دل تنها تنها

 

 نهم....
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 • ماه بعد کی •

 .نگاه کردم زیم یرو خیتار به

 بودم. دهیرو ند یرعلیشد ام یماه م کی

 

 که قابل تحمل نبود برام زدیانقدر زنگ م لیاوا اون

 .شد زنگ نزد دیخودش که از جواب دادنم نا ام گهید

 .دادیم امیهر روز بهم پ اما

 شده یگفت بهم و تا شب هرچ یم ریها صبح بخ صبح

 .گفت بهم یرو م بود

 بود که با حوصله تک به تکش رو نجایموضوع ا یجالب

 خوندمیم

 .نوشتیش هم مبرام از حال یگاه

 هاش یخستگ از

 دعوا هاش با پدرش از

 مامانش یها یتاب یب از
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 سپهر ینق نق ها از

 

 من هنوز منتظرم تو جواب نوشتیهم برام م یگاه

 .بهم یبد

 براش تنگ شده بود دلم

 دونستمیمحدود کردن خودم رو نم لیدل

 از خونه رونیب رفتمیم کم

 زدمیحرف م کم

 رو با کتاب و دفترم گرم کرده بودم سرم

 یکس گهیبا همه سرد شده بودم که واقعا د انقدر

 .نبود تحملم کنه حاضر

 !شده بودم محمد دوم نیقول سل به

 ...محمد

 دمیکرد و من فهم یخاستگار نیباالخره از سل محمد

 محمد خودمون بوده نیپنهان سل خاستگار

 



 
 

628 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 چقدر ناز اورد تا جواب مثبت داد بهش نیکه سل بماند

 .چقدر شرط و شروط براش گذاشت و

 .اخالقش بهتر بود کمی محمد

 .نیسل یاونم بخاطر شرط ها کم،ی فقط

 !.براشون خوشحال بودم چقدر

 متفاوت باهم ازدواج یآدم متفاوت با اخالق ها دوتا

 .کردن

 .دوران عقد بودن یهنوز تو البته

 .میعقد باش یتو دیه حداقل باگفته بود سه ما نیسل

 .تا آب بخورم نییرو بستم و رفتم پا کتابم

 زدن؛یکنار هم نشسته بودن و داشتن حرف م همه

 متوجه حضورم شد: نینفر سل نیاول

 

 دیاومد دیبه به جانا خانم باالخره قدم رنجه فرمود -

 .رونیب

 .خوندمیداشتم درس م نیااا سل -
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 :گفت هیبا کنا رضا

 .کن یزندگ کمیلطفا وسط درس هات  -

 :کنارش نشستم و گفتم رفتم

 !!!ها یداداش بد اخالق شد -

 .خواهرم دارم کی دونستمیداداش؟ ااا نم -

 یانصاف یب یلیخ -

 تو؟ ایمن  -

 .دیببخش -

 دستش بود هل یلوس دستم رو که رو یآدم ها مثل

 و گفت: داد

 

 برو خوامینم -

 برم؟ -

 :بغلم کرد و گفت محکم

 !نه بمون؛ کجا همش برم! برم -

 .یخودت گفت -
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 من بگم تو گوش نده -

 :گفتم دهیکش

 چشم -
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 .میبعد شام خوردن کنار هم نشست تا

 

 یشونه رضا بود و به خانواده ام نگاه م یسرم رو من

 کردم

 ماه با حال خوب و بد من ساختن و کیکه  ییآدم ها به

 .نزدن یحرف

 !ممنون بودم نیاز سل شتریب

 بشه کمینزد یرعلیام نذاشت

 .بشن ریگیو بابا، رضا و محمد مدام پ نینسر نذاشت

. 

 .شدم داریب یبا سخت صبح

 فکر زیمدت به همه چ نیمثل تمام ا نکهیا یبرا دیشا



 
 

631 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 بخوابم. ادیو باز افکارم نذاشت ز کردم

 

 ....رفتم یم دیبا مارستانیسمت ب به

 •یراو•

 .بود یعصبان

 .دیبوکس مشت کوب سهیبار هزارم به ک یبرا

 

 شیها حرص

 شیها استرس

 شیها یخستگ

 شیها یکالفگ

 .کند یبوکس خال سهیو همه را سر ک همه

 گفت یخودش دروغ نم به

 وار دلتنگ جانا بود وانهید

 فکر کردن نبود یبرا یماه فرصت کم کی

 نگران بود او
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 در هراس بود نکند جانا او را نخواهد مدام

 .هم کرده بود هیبخاطر جانا گر یحت او

 یمهم تر بود برا شیبرا یزیکه غرورش از هرچ او

 گذاشت یم شیپا ریرا ز زیهمه چ جانا

 

 پرتاب کرد و یبوکسش را به گوشه ا یها دستکش

 .دیسرد دراز کش یها نیزم یرو خودش

 کرد یجانا را مدام تصور م یها چشم

 کرد؟ یبا تصور زندگ شدیمگر م اما

 شد یم وانهیتصورش هم د با

 کیکننده اش را از نزد وانهیآن چشمان د نکهیاز ا امان

 ......دیدیم
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 �🕊�♥نیسر نش یب قیقا شدم
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 کمی....

 

 جانا هم یبلکه برا یعل ریام یروز ها نه تنها برا نیا

 .گذشتیم سخت

 شانیحس ها ریاز قلب و مغزشان درگ یقسمت هردو

 بود

 !؟ستیچ شانیبدانند حس واقع نکهیا ریدرگ

 بود دهیرس جهیبا خودش با نت یعل ریام

 ...جانا اما

 .دیایبا خودش کنار ب توانستینم جانا

 ترس در وجودش شهیکرد ر یلحظه که فکر م هر

 .شد یم شتریب

 کردند تا کمتر فکر کنند یدر کار خودشان غرق م هردو

 شد؟ یمگر م اما
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 فکر نکرد؟ شدیم مگر

 فکر نکنند؟ گریکدیشد به  یم مگر

 !کرد یم یرو یادیجانا داشت ز دیشا

 ..!.جلو برود دیبا یرعلیام دیشا

 •جانا رستگار  •

 

 خوردن یتوان رفتن تا آبدار خونه برا یشدت خستگ از

 یها یصندل یرو نداشتم و نشستم رو ییچا

 .مارستانیب

 به رهیآورد و خودش گفت م ییهم برام چا سایآو

 .ادیبرسه ب کارش

 صورتم گرفتم و از حس بخار گرمش کیرو نزد مییچا

 .صورتم لذت بردم یتو

 افتادم یرعلیام ادی

 بود یبستر مارستانیب یروزا که تو اون
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 یدستش نقاش یرو نیبا سل میکه رفت یروز اون

 .میکرد

 .میدیروز چقدر خند اون

 باغ میکه رفت یاون روز ای

 .بود اما قشنگ بود کوتاه

 میهم راه رفت کنار

 میزد حرف

 اون روزا خوب بود چقدر

 به خاطره نشن لینگذرن و تبد یروز ها تا وقت انگار

 !چقدر خوب بودن میفهمینم

 هممون. یزندگ یقانون تو کی شده

 

 قانون رو برداشت نیا شدیم کاش

 همون لحظه بفهمم چقدر اون روز خوبه یتو

 .قدر لحظه به لحظه اش رو بدونم دادمیقول م بعد

 به اون روزا؟ میبرگرد یروز کی شهیم یعنی
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 دوباره برامون اون روزا تکرار بشن؟ ای

 :که من رو صدا زد سرم رو باال آوردم یکس یباصدا

 د؟یسالم جانا خانم خوب -
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 ذهنم و کی.

 مشغول تو الیخ صد

 

 

 دوم....

 :شدم و با سوال به خانم رو به روم نگاه کردم بلند

 من شما رو دیببخش د؟یسالم! ممنونم شما خوب -

 !!شناسم؟یم

 اما من نیدیشما. نه منو ند دنیبا د میمن عال یمرس -

 عکس دنیاز د یلیو خ کنمیشما رو دنبال م صفحه

 کنمیذوق م هاتون
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 !عکس؟صفحه!  -

 .بله ، بله -

 یخارج کرد و عکس منو تو بشیج یرو از تو شیگوش

 .نشون داد شیگوش

 !یوا یوا

 سر دو نفر بود ریهمش ز نایا

 .سایو آو نیسل فقط

 .با اون خانم حرف زدم یزور چند کالم به

 .دیلرزیاز حرص و استرس م بدنم

 آخ فقط دستم برسه به اون دو نفر آخ،

 .خوردیم یینشسته بود داشت چا سایآو

 کارت دارم ایب سایآو -

 شده؟یچ -

 

 !ایگفتم ب -
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 .لب گفت و با من همراه شد ریز یکنه ا ریبخ خدا

 ه؟یصفحه چ یماجرا -

 صفحه؟ -

 که انگار خبر ندارن؟ ینباش ییمثل آدما شهیم -

 سر اونه ریبپرس همش ز نیخب برو از سل -

 پام برسه خونه -

 :خنده گفت با

 ادیز ریسخت نگ -

 ؟یگیم یچ یدونیم سایآو -

 یبابا تازه خبر ندار میخالف که نکرد -

 :گفتم یحالت زار با

 شده؟یچ گهید -

 

 یمدل حجاب ش ینفر درخواست داده تو بر کی -

 گه؟ید یکنیم یشوخ -

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت
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 دییتازه گفته هرچقدر هم بخوا م؛ینه کامال هم جد -

 .بندمیقرار داد م باهاشون

 ؟یگفت یتو چ -

 با دیصبر کن دیبرنامه هاش با ریگفتم به عنوان مد -

 .مشورت کنم خودشون

 :خنده و حرص گفتم با

 د؟یگفت یبگم شماها نم میومدیاگر من نم -

 میفردا قرار بود بگ -

 بهم زودتر دیگفت یکاش م -

 انقدر عکست پخش شه. هوی میکردیما فکر نم -

 

 :با ترس گفتم هوی

 محمد!؟بابا!؟ -

 ......رو زینترس زن داداشت حل کرده همه چ -
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 در من است یچه آرامش.

 یبا من یوقت

 نشو دور

 ریاز من نگ مرا

 تو بودن را یحوال من

 دارم دوست

 

 

 سوم....

 کردم یفکر م نیبودم به ا مارستانیکه ب یمدت تمام

 ً  نفر متوجه بشم؟ نیآخر دیو من با دوننیهمه م واقعا

 

 رو گرفتم تا باهاش نیها که تموم شد شماره سل کار

 .بزنم حرف

 :جواب داد یول دیلحظه طول کش چند

 .میافتاد ما هم هست ادشونیبه به جانا خانم باالخره  -
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 محمد نمیلطفاً بگو بب زینمک نر نیسالم سل -

 اونجاست؟

 .به افق رهینشسته ام خنه بنده تنها در پارک ....  -

 ام؟یب -

 ؟یرسیم یآره، ک -

 .ساعت راه هست میتا اونجا ن مارستانیاز ب -

 .یایباشه من نشستم تا ب -

 فعال. -

 

 شده بود که حس ادیروز ها انقدر ز نیا میذهن مشغله

 که شنا بلد یو منم کس ایکردم فکرهام شدن در یم

 .و خروشان قیعم یایدر نیا یو افتادم تو ستین

 اونم یایتو هم م نیبا سل رمیگفتم دارم م سایآو به

 .تا پارک میرفت ادهیکرد با هم پ قبول

 فعال همونجا بمونه بعد برگردم نیدادم ماش حیترج

 .بردارم و برم دوباره
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 :بهم نگاه کرد و گفت سایآو

 .یستیاصال مثل قبل ن هیچند وقت یجانا دقت کرد -

 چطور؟ -

 بود اما چند یبرق خاص کیمات چش یتو شهیهم -

 ستین هیوقت

 

 در جوابش؟ گفتمیم یچ

 ذارهیهستم که غرورم نم یآدم کیمن دلتنگ  گفتمیم

 رو بدم؟ جوابش

 .ها و تماس هاش رو بدم امیجواب پ ذارهینم غرورم

 دم؟یکرد ترس یازم خواستگار یوقت بگم

 ازش؟ ترسمیهنوز م بگم

 ام؟یبا خودم کنار ب تونمینم بگم

 :که کردم در جوابش لبخند زدم و گفتم یکار تنها

 نیخسته ام فقط هم کمیمن خوبم  -

 .باشه نیفقط هم دوارمیام -
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 .امیزودتر بتونم با خودم حداقل کنار ب دوارمیام منم

 

 همه نیاز ا دادمیکه درونمه رو نجات م ییجانا دیبا

 ....یسردرگم
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 رو بهت دادن؟ ایتاحاال دن -.

 

 ��♥!جانم گهیم زنمیصداش م یآره وقت +

 

 چهارم....

 

 .مینشسته بود قیآالچ یبچه ها تو با

 داشت خودش رو ینشسته بود و سع ریسر به ز نیسل

 .نشون بده مظلوم

 شیگوش یپا انداخته بود و سرش تو یهم پا رو سایآو

 .بود
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 نیمن ا یبرا دیبد حیتوض دییخوایشما دو نفر نم -

 !د؟یبود کرد یکار چه

 :برد باال و گفت میدست هاش رو به نشانه تسل سایآو

 بود. نیاول نقشه سل -

 

 :گفت عیسر نیسل

 !یکرد دییاِ خوبه تو هم تا -

 :اومدن ادامه بدن گفتم تا

 !!سر جفتتونه مطمئنم ریکار ز نیا -

 :گفت هوی نیسل

 .دمیم حیباشع آقا من توض -

 شنومیم -

 چرا تو رو یتو ماشاال خوشگل میدیما د نکهیماجرا ا -

 هفته عکس هات کی یتو یبی. به طور عجمیند نشون

 و عکس ها رو دادمیشد. کپشن ها رو من م دهید

 .سایآو



 
 

645 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 نگفت!؟ یزیبه من چ یبدونم چرا کس خوامیمن م -

 :جواب سوالم رو داد سایآو

 کی میگفت نیهم یبرا یتو مخالفت کن میدیما ترس -

 که برات یاز همه جا هم با اکانت مینگ مدت

 .ینیتو رو که عکس ها رو نب میبالک کرد میساخت

 :به تأسف تکون دادم و گفتم سرمو

 ؟یبه محمد هم گفت نی! سلدیچقدر شما دوتا مارمولک -

 جرم ما دو نفرن، کیهم محمد هم رضا جفتشون شر -

 که هنوز جواب مثبت نداده بودم لیمحمد اوا البته

 کرد تا جواب مثبت یم دیده بود و تهدلج کر بهش

 شد. یاوک دادم

 

 :وسط خنده گفت سایخنده آو ریز میزد یسه نفر هر

 .رو زیگفتم زن داداشت درست کرده همه چ یدید -

 :باالتر داد و گفت یرو کم نکشیع نیسل
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 ! جرات داره از گل نازک تر به جانایفکر کرد یچ -

 طالق رمیتا اون موقع بهش بفهمونم م بگه

 .رمیگیم

 .دمیخندیدستم و م یرو گذاشته بودم رو سرمو

 .دیخندیم نیسل یمن به حرف ها یهم پا به پا سایآو

 هم که شده حالم خوب شد هیچند ثان یبرا

 قلبم کنار رفته بود.... یرو یگرد و خاک ها کمی انگار
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🕊♥. 

 ستیآن ن عاشـق

 

 کالمش باشد هیعشق تک که

 آن است عاشـــق

 مرامش باشد یوفادار که
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 پنج....

 .میو راه رفت میحرف زد میدیکنار هم خند یکل.

 یرو از تو نیو ماش مارستانیب میرفت میهم برگشت بعد

 .میرو برداشت نیو ماش نگیپارک

 طنتیو ش میبود کنار بچه ها بود یحس خوب چقدر

 ینداشتم برا.حوصله پشت فرمون نشستن میکرد

 کرد. یراننندگ میمن سل یبه جا نیهم

 

 .در اوردم بمیج یرو از تو میگوش

 .برام اومده بود امیپ یها شنیفیهم نوت باز

 .ها رو باز کردم امیپ

 .برام نوشته بود شهیبود. مثل هم یعل ریام

 جان جان خانم یخوب*

 معرفت یب قیرف یخوب

 من چقدر دلتنگتم یدونیم
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 ور و اون ور رفتم که نیانقدر سر کار بودم و ا امروز

 وسط روزه پاهام از کار افتاده هنوز

 داده امیتو پ نکهیا دیمن هر روز صبح به ام یدونست یم

 شمیم داریب یباش

 

 یبد امیچشم انتظارم که بهم پ روزیاز د شتریروز ب هر

 .یزنگ بزن ای

 مراقب خودت باش یکل

 گذرهیمن سخت م یروزا برا نیا

 حالت بگذره....جان نیتو به بهتر یکنم برا یارزو م اما

 *خانم جان

 لبم شکل گرفت با خوندن پبام یرو یقیعم لبخند

 :گفت نیهمون لحظه سل هاش

 ؟ یخندیم یبه چ -

 .بابا یچیه -

 .از اون لبخند خوشگل هات بود -
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 !!نیسل -

 

 بود نه؟ یرعلیام -

 .اره -

 .ماه گذشت کی ؟یجوابش رو بد یخواینم -

 هم فکر یلیماه بهش فکر کردم خ کی نیا یتو -

 از اول دوباره یکوچه بن بست رو ه کیاما انگار  کردم

 .دومیاز اول م رمیم

 که تو ازش یجانا عشق و دوست داشتن اونقدر -

 .ستیترسناک ن یساخت والیه کی

 .ستیبحثم ترسناک بودنش ن -

 اد؟یازش بدت م هیپس چ -

 .زیاز همه چ ترسمیمن م نی.....سلدونمینه نه نم -

 !بشه کمک کرد بهت؟ دیبگو شا یاز چ -

 اول از بابام. -
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 چرا؟ -

 رو با خودمون یرعلیام یدیخانواده ما رو د نیسل -

 کن سهیمقا

 مرد مناسبت نیکه بابات بگه ا یترسیم نیتو از ا -

 ست؟ین

 که عاشق شم و وابسته شم بعد من ترسمیم نیاز ا -

 .بشم خورد

 !ماجرا فکر نکن نیفقط به ا -

 ....ستین ینه فقط ا -

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 : یقلب حبهای یالت اءیمن األش.

 و صوتک أنت

 : قلبم دوست داره هڪ ییزهایچ از

 �🅊�♥ و صدات تو
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 ششم....

 

 یسبک ش کمیبگو جانا بزار  -

 میبهم ندار یشباهت چیه یرعلیمنو ام -

 به هم باشن؟ من و محمد رو هیشب دیمگه همه با -

 هیشب ستی. قرار نمیاما کنار هم خوب میروز و شب نیبب

 نیبه قول خودت هم دیکه عاشق باش نیهم دیباش هم

 .رو بخوان بسه یکیقلب و مغز همزمان  که

 !بگم یچ -

 چقدر منتظرته؟ یدونیبرو زنگ بزن بهش م -

 ؟یدونیاز کجا م -

 .هم حرف زدم یلیحرف زدم باهاش، خ -

 :بهت بهش نگاه کردم که گفت با

 نگاه نکن یاونجور -
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 گفت!؟؟ یچ -

 .عاشق شده، بد هم عاشق شده -

 فرو یزیچ هویدلم انگار  یاما تو دمیجوابش خند در

 .ختیر

 ریبه مس رهیو خ یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 .رو به روم بودم خلوت

 . راه خلوت تر بود کمیبار بود  نیاول

. . 

 .بود کیرو که باز کردم هوا هنوز تار چشمام

 .پنج صبح بود ساعت

 هنوز طلوع نکرده بود. آفتاب

 

 بلند شدم دست و نیهم یبود برا دهیاز سرم پر خواب

 .بالکن اتاقم یرو شستم و نشستم تو صورتم

 .هوا نسبتاً خنک شده بود ومد،یم باد

 .خوب بود چقدر
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 و باد ومدیباد به رقص در م یموهام تو ومدیکه م باد

 .دیچرخیموهام م نینابیب

 .داشتم یبیحس عج امروز

 نهیبه س کوبدیخودش رو م بیکردم قلبم عج یم حس

 .ام

 .یناگهان رییتغ نیاز ا دمیترس یم

 .وجودم بود یروز ها ترس تو نیا چقدر

 .از تمام ترس هات یفرار کن یسخته بخوا چقدر

 ترس هام رو فراموش کنم؟ تونمیم من

 

 رم؟یازشون فاصله بگ تونمیم

 هوی اهیس یایانقدر ازشون دور بشم که از دن تونمیم

 د؟یسف یایدن یتو امیب

 :لب گفتم ریز

 از هر شتریدارم ب اجیبه کمکت احت یلیمن خ ایخدا -

 .دارم اجیکه گذشت بهت احت یروز



 
 

654 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .رمیبگ میتا بتونم درست تصم یدارم کمکم کن اجیاحت

 .ستمیبتونم با یبد رویدارم بهم ن اجیاحت

 صفحه یرو که روشن کردم بالفاصله رفتم تو میگوش

 ....یرعلیام چت
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 :نوشتم براش

 راجب من فکر یمدت چ نیا دونمینم د؟یسالم خوب*

 دیکرد

 بد قولم؟ نکهیا

 نامردم؟ نکهیا

 گهید زیهزاران چ دمیشا

 از اتفاقات.... جمیهنوزم گ دیبگم بهتون که شا دیبا اما

 

 اما کنمیبه نظرت بزرگ م یادیمن دارم ز دمیشا
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 .یدرک کن یتونیوجود منو نم یها حس

 !شدم ها نه تیبگم فقط خودم اذ خوامینم

 یشد تیاذ یلیشما هم خ دونمیم

 .دیاز من ناراحت نباش دوارمیام فهممیخوب م یلیخ

 .میحرف بزن میباهم بر دیهم دوست داشت هروقت

 گفتن یدارم برا ادیز حرف

 ..*.بگم دیگلوم که با یغده تو کی هیشده شب حرفام

 !نه ایبودم که ارسال کنم  مردد

 درست بود؟ کارم

 لحظه هم که شده به حرف قلبم گوش دادم و کی یبرا

 رو ارسال کردم. امیپ

 

 .رو کنار نذاشتم یگوش

 .که داده بودم رو خوندم یامیبار پ صد

 .رو امیدو دل بودم که چرا فرستادم پ هنوز

 .کردم یارسال نم کاش
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 .شد ینم نمک روشن م هوا

 .ومدیخنک م میهنوز هم نس اما

 برم داخل ومدینم دلم

 .موقع از روز بودم نیا عاشق

 .دیرسیبه گوش نم ییصدا چیپرنده ها ه یصدا جز

 .محض بود آرامش

 جنگل یبالکن اتاقم تو یبه جا خواستیدلم م االن

 .بردمیو لذت م رفتمیشمال راه م یها

 وقت بود نرفته بودم شمال. یلیخ

 

 .ایجنگل و دشت و در یبودم تو نرفته

 گذره؟یکه رفتم چقدر م یسفر نیآخر از

 ماه؟ ده

 سال؟ کی

 دلم اونجا بودن رو بیاما عج قیچقدر بود دق دونمینم

 .خواست یم
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 .خواستیرو م ایدن نیه ادور بودن از هم دلم

 .ستادمیشدم و لب بالکن ا بلند

 .واردش شد دینا ام هویقشنگ بود  یلیمن خ یایدن

 شد اهیمن س دیسف یایدن

 .شد کیروشن من تار یایدن

 کنه؟ رییتغ زیشد همه چ یم یعنی

 خوام؟یکه من م یزیبشه چ زیچ همه

 

 ......یصدا با
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 احتماالت را دوست دارمقانون .

 ممکن است شهیهم

 ! فتدیب یا رمنتظرهیغ اتفاق

 ...برگشتن تو هیشب یزیچ
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 هشتم....

 .نگاه کردم میمتعجب به گوش میگوش زنگ

 !است وونهید یرعلیام نیا ایخدا

 !؟زنهیرو نگاه کرده زنگ م ساعت

 شده جواب دادم: هول

 

 ا...الو -

 جانا -

 بزنم یحرف تونستمینم یزیسکوت چ جز

 دلم براش تنگ شده بود ایدن کی اندازه

 :اون گفت اما

 ؟یجان جان خانم من خودت -

 قیحس خوب بهم تزر یکلمه جان جان خانم من کل از

 .شد

 آره خودمم -
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 :نفس زنان گفت نفس

 !یتو باش شهیمن...باورم...نم یخدا -

 چرا؟ -

 

 رو امتیماهه منتظرتم االن که پ کیچون....چون  -

 االن هم که ی. حتنمیبیفکر کردم دارم خواب م دمید

 دارم خواب کنمیفکر م شهیباورم نم دمیشن صداتو

 .نمیبیم

 :لب هام شکل گرفت یرو یقیعم لبخند

 .زنمیمنم دارم باهاتون حرف م دیدارینه شما االن ب -

 حس ؟یزنیحرف م یجان جان خانم من چرا رسم -

 .میا بهیاندازه صد تا آدم باهم غر کردم

 .آب نشده خمیهنوز انگار  دونمینم -

 ...جان جان خانم -

 کرد انگار منتظر جواب از من بود : مکث

 



 
 

660 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 بله -

 نمت؟یبب یایامروز ب شهیم شه،یم -

 امروز؟ -

 امروز، لطفاً  نیآره هم -

 .امیم -

 .باهم میبار رفت نیکه آخر ییهمون جا -

 .امیم -

 جانا؟ -

 بله؟ -

 .دلم برات تنگ شده بود یلیخ -

 :مغزم اما گفتم ایحرف قلبم بود  دونمینم

 منم -

 

 یحت یخوشحالم، خوشحالم که تو هم بهم فکر کرد -

 .هیهم دلت برام تنگ شده باشه برام کاف یا ذره

 ینجوریا شناختمیکه من م یرعلیاون ام ادینم ادمی -
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 !بود

 ؟یچجور -

 .مغرور بود شناختمیکه من م یاون -

 هیبق یکرده برا رییتو تغ یبرا یشناختیکه تو م یاون -

 .همون مرد مغروره هنوز

 د؟یداریموقع صبح ب نیچرا ا -

 :خنده گفت با

 ؟یداریتو چرا ب ،یچوندیخوب موضوع رو پ -

 .گهیخوابم نبرد د -

 

 هنوز دمیمن نخواب یول -

 .دیزنیم بیبه خودتون اس -

 بتونم حساب ها رو دینشستم شا ختهیکارهام بهم ر -

 .کنم جمع

 .مشکلتون حل شه دوارمیام -

 رو بهم ایبهم انگار دن یاالن زنگ زد شه،یحل م -
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 ......دادن
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 یتو کنارم هست یوقت.

 دیایب نیهم به زم آسمان

 ... کشمیتو نفس م یبه هوا فقط

 

 

 نهم....

 .لب هام جا خوش کرد یحرف هاش لبخند رو از

 .خوشحال بودم چقدر

 بدم. امیگرفتم بهش پ میبودم تصم خوشحال

 

 .مراقب خودت باش یلیجان جان خانم من خ -

 .نطوریشما هم هم -

 چشم -
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 .بال، پس ساعت پنج همون کافه یب -

 حتما -

 خداحافظ -

 یرعلیآقا ام -

 جونم؟ -

 .حتما دیبخواب -

 :مکث کرد و گفت یکم

 ؟یندار یچشم خانم مهربون کار -

 نه خداحافظ -

 خداحافظ -

 

 .رو قطع کردم و به آسمون نگاه کردم یگوش

 .روشن شده بود هوا

 .صبح شده بود میشش و ن ساعت

 ....زود گذشت زمان چقدر

. . . 
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 .میهم ناهار خورد کنار

 .بابا و محمد و رضا زودتر اومده بودن خونه امروز

 ناهارش رپ خورد به من گفت برم نکهیبعد ا محمد

 .اتاقش کار داره باهام یتو باال

 باال. دمییکه کردم دو نینسر کمک

 

 :محمد گفت دمیاتاق رو کوب در

 داخل ایب -

 ؟یداشت یبا من کار -

 ...نه ای یاز کار اون دو نفر خبر دار دونمینم ن؛یبش -

 .دونمیبله م -

 کار رو نکن چون نیبگم ا خوامینم نیخب خوبه، بب -

 یخوایم یهرکار گمیم نیهم یبرا شهیناراحت م نیسل

 شرط دارم کیاما  بکن

 شرط؟ -

 یخونه بزار یاره شرط! جانا پات رو خالف قانون ها -
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 .کنمیخوردش م خودم

 ....مح -

 نه؟ ای یدیفهم سیه -

 

 :حرص بلند شدم و گفتم با

 میتصم میزندگ ینکن من خودم برا دیمنو تهد -

 به تو نداشته ازیانقدر هم بزرگ شدم که ن رمیگیم

 .یکن دیمنو تهد ی! پس حق ندارباشم

 .بشه ینداشت که قراره چ تیاهم برام

 .از اتاق و در رو محکم بستم رونیب رفتم

 :من گفت دنیبا د رضا

 !؟یوروجک چرا قرمز شد شدهیچ -

 :زدم و گفتم یشخندین

 .از داداش جونت بپرس -

 :اومدم برم دستمو گرفت تا

 جواب بده! دمیمن از خودت پرس -
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 پات رو یکه اگر فالن کار رو بکن کنهیم دیمنو تهد -

 .نیمثل ا ییزایو چ کنمیم قلم

 غمت نباشه تا من یدوست دار یبرو دنبال هرچ -

 .وروجک هستم

 .دیرو بوس سرم

 داشتم تیبود که همه جوره حس امن یکس تنها

 .کنارش

 ....سمت اتاق محمد رفت
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 که با ییاز دست نده! همونا چوقتیرو ه ییآدما هی.

 اغلب نهایناراحتن. ا تیو با ناراحت خندن،یم خندههات

 … شنیتکرار نم گهید
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 پنجاه..

 ...ایدعوا کنن  گهیبودم! نکنه با همد نگران

 بود و یافتاد رضا آدم منطق ینم یاتفاق چیه نه

 افته! یاتفاق نم ییدعوا دونستمیم

 

 .بودم دواریام البته

 .بود کیساعت نگاه کردم، هنوز ساعت  به

 هرچه زودتر ساعت چهار بشه تا برم خواستیم دلم

 .نمشیو بب ششیپ

 .دادم به نرده ها هیلب پله ها و سرم رو تک نشستم

 دوست داشتم زمان زود بگذره انگار ساعت هروقت

 .گذشتیم یها به سخت قهیشد و دق یم صبور

 رضا توجه ام رو از فکر کردن به زمان و ساعت یصدا

 :خودش جلب کرد به

 شده؟یچ -

 .رهیذهنم درگ کمینشده  یچیه -
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 :خنده گفت با

 ؟یعاشق شد -

 

 عشق رو برام ایبگم رضا ب خواستیچرا دلم م دونمینم

 .دمیمن حال خودمو فهم دیکن و بگو؛ بگو شا فیتوص

 :لبخند زدم و گفتم اما

 .نه بابا -

 :کنار گوشم زمزمه کرد آروم

 کمند داداش سویگ یجانا خانم باشه، ول یباشه ول -

 قلبت براش یدیرو د یکس یاحساس کرد هروقت

 اقتیاون ل نمیمنم بب ینفر به من بگ نیاول دیبا دیلرز

 .نه ایخواهر منو داره  یا شهیپاک و زالل و ش قلب

 رضا؟ -

 جونم؟ -

 

 ؟یستیداداش ها ن هیبق هیتو چرا شب -
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 .اونا بشم هیبگو من شب ن؟یداداش ها چجور هیبق -

 وقت چیه گهید یبمون، داداش ها ینجورینه هم -

 .باهاشون یراحت باش ادیز زارنینم

 بعد داداشت قتمیداداشت باشم رف نکهیمن قبل ا -

 خب؟

 .دوستت دارم یلیخ -

 :بغلم کرد و گفت محکم

 ؟یخندیبگم نم یزیچ کیدوستت دارم،  یلیمنم خ -

 نه بگو!؟ -

 اون زمان که مامان و بابا باهم ازدواج کرده بودن -

 بود؟ یچ یدونیکه قبول کردم م یلیدل تنها

 

 ؟یچ -

 خواهر داشته باشم کیهمون سن آرزو داشتم  یتو -

 .قبول کردم یفکر چیبدون ه یتو هست دمیفهم یوقت

 :تر گفت آروم
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 یخودمون بمونه اولش که محمد بود فکر م نیب -

 یبرا یاز من دوست دار شتریتو اون رو ب کردم

 .میبا محمد دعوا داشت شهیهم نیهم

 :و گفتم میدیبه محمد خند شیحسود به

 ناراحت؟ ای یاالن خوشحال نمیحاال بگو بب -

 ؟یکه چ -

 که من خواهرتم. -

 

 کیچون  امیداداش دن نیجانا من خوشبخت تر -

 .خواهرمه یرنگ جوجه

 م؟یمن جوجه رنگ -

 :گفت هویگفت و  یاوهوم

 ؟یزنیبه پنبه سر م -

 برم دمیترس اطیگوشه ح دمشینه دو سه بار د -

 .کشینزد

 .نشیبب میمادر فداکار پاشو بر نمیپاشو بب -
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 ....اطیح یتو میو رفت میهم بلند شد با
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 و شـهِر مـن یـیآینمـ

 عشـق بـدونِ 

 �🜱� اسـت ـکیتار

 

 

 کمی....

 

 .و با وسواس لباس انتخاب کردم ستادمیکمدم ا یجلو

 :اتاقم یاومد تو نیسل

 .یعروس یبر یخوایخوبه حاال نم -

 !!!نیسل -

 .باشه بابا نزن منو حاال -

 خوبه لباسم؟ نیسل -
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 .عروسک ها هیشب یدرست شد ،یشد یعال -

 بیبودم که ترک دهیپوش یبلند و دخترانه ا سارافون

 رنگ دیسف زیهم شوم رشیو بنفش بود ز یآب رنگ

 .بودم دهیپوش

 کنم اما نذاشتم. شتینق زد که بزار آرا یکل نیسل

 

 .شهیکم و ساده مثل هم یلیخ خودم

 .کردم یو از همه خداحافظ نییپا رفتم

 از یکیبا  خوامیگفته بود م هیمن به بق یبه جا نیسل

 .رونیبرم ب دوستام

 خودش ماجرا رو عیبه من بگه سر نکهیقبل ا شهیهم

 .کنهیو جور م جمع

 .خواهر هوام رو داشت کیمثل  نیسل

 .بود میسه و ن ساعت

 .فرستادم رونیرو پر استرس ب نفسم

 بگه!؟ یقرار بود چ یعنی
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 بگم بهش؟ یبود چ قرار

 یکردم و سرم رو گذاشتم رو ستیچراغ قرمز ا پشت

 .فرمون

 

 به خودته ها! خودت مراقب دمیام شهیمثل هم ایخدا

 ....و قلبم باش من

. . . . 

 .داشتم یاسترس قدم بر م پر

 یپشت اطیرستوران بهم گفت برم ح یجلو نگهبان

 .نجایا

 !نکهینشسته اونجا مثل ا یرعلیام

 بود یراه رو اومدم درست همون روز نیبار که ا نیآخر

 .ازدواج داد شنهادیبهم پ یرعلیام که

 شدم. اطیح وارد

 

 متوجه حضور دیکش یم گارینشسته بود و س یرعلیام
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 .نشده بود هنوز من

 :گفتم ناخداگاه

 ؟ینکش گاریس شهینم -

 :طرف من و ناباور لب زد دیچرخ هوی

 !جانا -

 :قدم رفتم جلو چند

 سالم -

 .شده بود بهم رهینداد فقط خ جواب

 .دمیاش خجالت کش رهیخ ینگاه ها از

 چقدر دلم برات تنگ شده یدونیجان جان خانم نم -

 .بود

 

 نیو قشنگ تر نیتر قیحرف االن عم نیکردم ا حس

 .....از زبونش بشنوم تونستمیبود که م یحرف
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 دوستت دارم میاگر که نگو.

 خواهم برد ادیرا از  نامم

 دوستت دارم میکه نگو اگر

 شهیهم یبرا شب

 ما یآسماِن خانه در

 ..ماند خواهد

 

 

 دوم....

 :هل شده گفت هوی

 رفت. سالم جان جان ادمیسالم  دمتید دیببخش -

 .نیبش ایب ؟یخودم خوب خانم

 د؟یشما خوب یمرس -

 

 .و نشستم رو به روش دمیرو عقب کش یصندل

 .هم نشست یرعلیام
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 .نگاه کردم زیم یو فندک قشنگش رو گاریپاکت س به

 :گفت یرعلیام

 .شده عادت برام -

 :نگاهش کردم که گفت یسوال

 دنیکش گاریشده عادت س -

 .ترک کرد شهیعادت ها رو م یبعض -

 مثالً؟ -

 رو گذاشتن گاریها س یلیخ دن،یکش گاریس نیهم -

 .شهیاولش سخته بعد آسون م کنار

 

 !نداره یانرژ یچشمات همونه اما حرفات رنگ و بو -

 :نگاهش کردم که گفت یسوال دوباره

 تو یچشم ها زننیبه قول خودت چشم ها حرف م -

 بودن رو داره اما حرف هات یبرق پر انرژ همون

 .نه

 :به دقتش زدم و گفتم یلبخند
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 ...با محمد بحثم شد شهیمثل هم امیب نکهیقبل ا -

 :وسط حرفم و گفت دیپر

 مگه ش؟یشناسیمگه نم ؟یبخاطر محمد ناراحت -

 .!زن هم گرفته هنوز آدم نشده شه؟یآدم نم یدونینم

 د؟یدونیشما از کجا م -

 

 انقدر من ینباش دوماً فکر کرد یاوالً انقدر رسم -

 جلوم رو نیسراغت؟ سل امین یکه جواب ند آرومم

 دادیبهم از حالت خبر م یول گرفت

 کردن؟ یخودش گفت عروس -

 کردن خودش گفت یاوهوم، خودش گفت عروس -

 .بده ریکه کمتر گ کنهیاخالق محمد کار م یرو داره

 .در مورد آخر فعآل موفق نبوده -

 .صد نفر هم بگن بازم احمقه نهیمحمد هم -

 .از حرف هاش هم انکار نکردم یکی

 ماه و خورده کیچه خبرا؟  نمیخبر جانا خانم بگو بب -
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 منم تنگ شده بود؟ یدلت برا یا

 

 خودمو کم کم دارم با درسام خفه یچیخبر که ه -

 .کنمیم

 خب؟ -

 ؟یخب چ -

 .جواب مونده یسوال دوم من هنوز ب -

 تنگ شده بود یلیآره دلم خ -

 :زد و گفت یلبخند

 نگاهت یباور کنم اما وقت تونستمیپشت تلفن نم -

 .تعارف نبود ایبفهمم دروغ  تونمیم کنمیم

 د؟یخب شما بگ -

 بگم برات؟ یچ -

 د؟یکرد کاریچند وقت چ نیا -

 

 سوال؟ کیکردم، جانا  یهمه کار -
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 جانم؟ -

 .یخوندیرو م نوشتمیکه برات م ییها امیپ -

 :مکث گفتم یلحظه ا بدون

 .همش رو -

 !پاشو -

 شده؟یچ -

 .نشست شهیهمش نم کمی میپاشو راه بر -

 .میرفتیو هم قدم باهم راه م میبلند شد گهید باهم

 جانا؟ -

 جانم؟ -

 

 با هم؟ میقیما هنوز رف -

 ...یآقا ام -

 یخوایهنوز نم دونمیچون م یجوابم رو نخواستم بد -

 رفاقتمون که سر جاش هست؟ نمیفقط بگو بب یبگ

 .نباشه شهیمگه م -
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 رفاقت یراحت شد جان جان خانم خودمو تو المیخ -

 ....دست ندادم از
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 .بود راه رفتن و حرف زدن یحس خوب چقدر

 داد. یچادرم رو حرکت م ومدیکه م یخنک باد

 

 :زدیبرام حرف م یرعلیام

 بد گذشت یلیچند روز گذشته خ نیا -

 چرا؟ -

 .با بابام دعوا شد -

 چرا؟ ستین یاگر شخص -

 ارمیتمام به ع یعوض کیاز نظر اون من  یدونیم -

 .چون مخالف اونم فقط

 د؟یزن یحرف نم یمنطق کباریچرا  -
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 نخواستم؟ یکنیفکر م -

 بگم یچ دونمینم -

 بودم که نماز اول نایاز ا یزمان کیمنم خب  نیبب -

 رهیگناه کب کردمیفکر م خوندمیمسجد نم یتو وقت

 ها چه یبه اصطالح حاج نیا دمیفهم ی. اما وقتکردم

 

 رو زدم و شدم زیهمه چ دیهستن ق ییکاه ها ریز اب

 .میواقع خود

 .هم فشردم تا نخندم یرو رو لبم

 :گفت یرعلیام

 خوره؟یبهم نم هیچ -

 .رو خنده ام نداشتم یکنترل گهید

 دینه اصال. بب...خش -

 .خورهیبهم نم یکنیخوبه تو هم فکر مخب  -

 :ام رو جمع کردم و گفتم خنده

 .دینداشتم ناراحت نش یمنظور -
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 اونم از تو؟ ؟من؟یک -

 

 سوال بپرسم؟ کی -

 :شلوارش فرو برد و گفت بیج یهاش رو تو دست

 اوهوم حتما -

 شهیبا خدا قهرم م دیکه گفت دمیازتون شن کباری -

 چرا؟ بپرسم

 .که ازش خواستم باشه نبود کنارم ییچون جا -

 .چون به صالحتون نبوده دیشا -

 .ینیمنو بب یکه اون روزا یجان جان خانم نبود -

 چیگذشته روز هاتون اما خدا ه یچجور دونمینم -

 .که به صالح بنده اش نباشه کنهینم یکار وقت

 کنهیبه من نگاه نم گهیاما اون مدت هاست که د -

 د؟یدونیاز کجا م -

 

 :و گفت دیکش یبلند آه
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 اونم با من قهره گه،ید دونمیم -

 .میکن یبا هم آشت ایبهتون بگه ب خوادیم دیشا -

 :زد و گفت یلبخند

 قلبت مثل فرشته ها پاکه. تو هرشب با خدا حرف -

 ؟یزنیم

 .زنمیبا خدا حرف م شهیفقط شب نه هم -

 یشرط دارم برا کیگفت فقط  یرعلیبهش بگو ام -

 یآشت

 شرط؟ -

 آره شرط! -

 

 ه؟یخب اون چ -

 .کنه یبهش بگو خواسته اش رو بهش بده تا آشت -

 حاال چرا من بگم؟ -

 .......رو برسون بهش اممیپ ییتو مثل فرشته ها -
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 :گهیشاعر عرب م هی.

 ،»نضحُک معًا نیح نیقلب یبأنَّ ل أشعُر»

 :یعنی

 ».انگار دو قلب دارم م،یخندیهم که م با»

 ��♥گههایخوب م چقدر

 

 

 چهارم....

 

 سمت میو هر کدوممون راه افتاد میجدا شد یرعلیام از

 .خودمون مقصد

 .بودم یرعلیام نگران

 دروغ بگم!؟ چرا

 امشب دوباره ِدَرگ قلبم فرو رمیگفت دارم م یوقت

 .ختیر
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 .ادیسرش ب ییبال نکنه

 کنه امشب دو یبگم محمد رو راض نیبه سل کاش

 .یرعلیسراغ ام میبر ینفر

 که پشت خط بود چشمام یتلفنم و کس دنید با

 .دیدرخش

 .عاشقتم ایخدا

 .نیالو سل -

 

 :گفت دهیکش

 د؟یسالم خانم حال شما خوب هست -

 ؟یتو خوب یمرس نیسالم سل -

 گذره؟یخوش م ،یبله بله عال -

 اگر محمد هم کنارش باشه صدام رو نکهیا یبرا آروم

 :گفتم نشنوه

 محمد کنارته؟ نیسل -

 رون؟یب یبر شهی.... محمد مزمیآره عز -



 
 

686 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .کرد رونیبود محمد رو به زور از اتاق ب مشخص

 :گفت جانیبا ه هوی

 شد؟ یچ نمیبگو بب -

 

 ن؟یسل -

 !ینگو که گند زد -

 ؟یکن یکار کی شهیم وونه،ینه د -

 شده؟ یچ -

 م؟یبر یایِدَرگ داره م یرعلیامشب ام -

 .امیآره م -

 ....مح -

 تو غمت نباشه کنمیم شیخودم راض -

 !شک نکنه -

 :خنده گفت با

 .غلط کرده هوس کتک نکرده -

 عاشقتم. -
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 هست مگه نباشه؟ یکس -

 بانو ریخ -

 گفت؟ یفرد مورد نظر چ نمیخب بگو بب -

 چند وقته گذشته از اتفاقات نیاز ا میباهم حرف زد -

 .میگفت زیو بد از همه چ خوب

 :و گفت نییرو آورد پا صداش

 ؟یچ یخاستگار -

 .نگفتم یزینگفت؛ چ یزیچ -

 داشتم با خودم لکس،یخاک تو سر شما دوتا ر یعنی -

 .مراسم ها یبرم لباس بخرم برا دیگفتم با یم

 !!یشیتو ناراحت هم م یا وونهید گمیم یوقت -

 آقامون. وونهیام اونم د وونهیبله من د -

 

 خنده اش به خنده من یحرف رو که گفت صدا نیا

 .بلند شد همزمان
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 ییزوج ها نیو خفن تر نیو محمد جزو بهتر نیسل

 .بودم دهیکه د بودن

 .ومدنیم گهیتمام فرق هاشون به هم د با
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 المیگلستان خ در

 کنمیم تیجستجو

 هر لحظه یعشق من نرگس

 کنمیم تیبو

 تمام غصه ها را من

 دلم جا داده ام در

 ❤�� کنمیم تیتار مو یرا فدا ایدن ناز

 

 

...... 
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 سمت دمییخونه سالم کردم و دو دمیرس نکهیا بعد

 .نیسل اتاق

 ادمیدر رو باز کنم که  خواستمیم دنیمحض رس به

 .ممکنه محمد داخل باشه افتاد

 :محمد اومد یکه صدا دمیاتاق رو کوب در

 د؟ییبفرما -

 و نیدر اتاق رو باز کردم و سرم رو بردم داخل سل آروم

 :کنار هم نشسته بودن محمد

 داخل؟اگر امیسالم به زوج عاشق اجازه هست ب -

 برم؟ دیزدیحرف م دیداشت

 

 :و گفت دیپر هوی نیسل

 .تو بابا ایسالم خانم، ب -

 یکه تو ینیجواب سالمم رو داد و با لبخند به سل محمد

 .نگاه کرد زدیموج م یفضول چشماش

 :گفتم آروم
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 به محمد؟ یگفت نیسل -

 :گفت نیسل یبه جا محمد

 بله گفت -

 :چپ چپ به محمد نگاه کرد و گفت نیسل

 خودم بعدشم آروم گفت که من جواب ستمیالل ن -

 .بدم

 گفت: محمد

 

 .دیراحت باش رونیب رمی. مکنمیم یمن عذرخواه -

 :گفتم عیسر

 !دیببخش -

 بابته؟ -

 .وسط حرفتون دمیپر نکهیبابت ا -

 .هم منتظرت بود اتفاقا نیخود سل دیراحت باش -

 .رونیو رفت ب گفت

 :گفت نیسل
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 نمیبگو بب -

 تو اول بگو -

 رو؟ یچ -

 مهربونه؟ یبه خورد محمد داد یچ -

 

 زمیعز یچیه پرسه،یم یگفتم چ وانهیبرو بابا د -

 .عصاره عشق یاندک

 گفت؟ یمحمد چ نمیبگو بب -

 .خوش بگذره دیگفت بر یچیه -

 !؟یگفت یچ -

 امون هیروح کمی رونیب میبر مییخوایگفتم دخترانه م -

 مدت با نیشه مخصوصاً جانا که خودش رو ا عوض

 .خفه کرده کتاب

 .بغلش کردم محکم

 یحاال منو خفه نکن یآ یآ -

 :گفتم ینسبتاً بلند یصدا با
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 عاشقتم -

 

 .شتریمن ب -

 ن؟یسل -

 جونم؟ -

 نره گهیبگم د یرعلینظرت کارم اشتباه اگر به امبه  -

 ِدَرگ؟ سراغ

 ه؟یچ یکه دار یلیدال نیبب -

 بزنه بیبه خودش آس ترسمیم -

 :خنده زد به بازوم و گفت با

 ادیاز عشق م ینگران -

 نیسل -

 :گفت دهیکش

 جون؟ -

 نکن تمیانقدر اذ -
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 ؟یپوشیم یشب چ نمیجنبه پاشو بب یباشه بابا ب -

 لباس االنم بده؟مگه  -

 .خورهیبدرد اونجا نم ینه ول -

 که ییو مانتو زی. اون شومپوشمیم یزیچ کیحاال  -

 بودم بده؟ دهیروز پوش اون

 .هیهمون عال نیآفر -

 به نظرت بگم بهش؟ ینگفت نیسل -

 من نیبب یمیخان رح یرعلیام یاوهوم برو بگو آقا -

 کار ها رو نینکن ا نگرانتم

 :خنده گفتم با

 ...گمیحتما م -
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ً یدوسـت داشـتن دق یحسودم تو گمیوقتے م.  قا

 :گهیم ینیاسی یکه عل نجاستیا منظورم

 ! فقـط خودمکردمیممنوع م دنتویبه من بود ک د اگه»
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 ��»••کنم نگات

 

 

 شش....

 

 دست کردمینم دایبراش پ یلیدل چیکه ه یاسترس از

 .کرده بود خی هام

 .به خودم نگاه کردم نهییآ یتو

 .قلبم بود یتو یبیدلشوره عج امشب

 .ادیب یرعلیسر ام یینکنه بال دمیترسیم

 کله گنده یبودم که همه  دهیشن یرعلیاز خود ام امشب

 .دنیو مسابقه م شنیجمع م یشرط بند یها

 ....یعنی نیا و

 !اوج خطر یعنی نیا و

 .شد دهیاتاق کوب در

 د؟ییبفرما -
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 شربت دستش بود وارد اتاق شد: وانیکه ل یدرحال رضا

 

 .بخور وروجک مامان گرفته برات ریبگ ایب -

 .ومدمیخودم م یزدیدستت درد نکنه کاش صدام م -

 .یفکر بود یتو یلیخ نکهیمثل ا میصدات کرد -

 دونمینم -

 .غرق در افکارت شهیبوده مثل هم نطوریپس هم -

 ؟ینکیفکر م یبه چ ادیم شیبرام سوال پ شهیهم

 :خوردم و گفتم کمیشربت  از

 به آدم ها -

 آدم ها!؟ -

 .آره یول بهیعج -

 خانم دیکنیآدم ها فکر م هیبه چ قایبپرسم دق شهیم -

 .دکتر

 

 به رفتارشون شون،یبه زندگ -
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 ه؟یاون آدم شخص خاص -

 .حرف زدن یانقدر جد ادیرضا واقعا بهت نم د،یشا -

 یرو ارهیاون شخص خاص بتونه لبخند ب دوارمیام -

 که فکرش باعث شده چشم هات ینجوریهات هم لب

 .بخنده

 رضا؟ -

 جونم؟ -

 شده؟ یزیچ -

 ....ن -

 یکه دکمه ها ینجوریهم نیاتاق باز شد و سل در

 گفت: بستیرو م نشیآست

 

 دونستمینم دی.... آخ آخ رضا ببخشرید میبر -

 .یینجایا

 :گفت رونیاومد بره ب تا

 رفتم. مراقب خودتون ینه نه نه صبر کن داشتم م -
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 .دیباش

 .رونیب رفت

 م؟یجانا بر -

 .میبر -

 به سمت میرفت یرو برداشتم بعد از خداحافظ چادرم

 ....ِدَرگ محل

. . . 

 

ً یتقر همه  .ها نیجمع شده بودن دور ماش با

 .هاشون بودن نیها هم کنار ماش راننده

 به هیمثل بق نکهیبود با فرق ا ستادهیهم اونجا ا یرعلیام

 .نبود رهیخ تیجمع

 .زدیبود و با من حرف م شیداخل گوش سرش

 کنهیاز دور داره نگاه م ستادهیکه ا ینیا شهیباور نم"

 "جان خانم خودم باشه جان

 "شد که اومدم یچ دونمینم "



 
 

698 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 "یینجایبوده خوشحالم که ا یهرچ"

 "؟یبد یقول کی شهیم"

 "؟یچ"

 "د؟یمراقب باش یلیخ"

 

 "چشم جان جان خانم من"

 .هاشون شدن نیاعالم دارو مسابقه همه سوار ماش با

 .ها بودم نیبه ماش رهیخ نگران

 ....گلوله کیشل یصدا با
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🕊♥. 

 یکه دوستش دار یکس به

 یکه چقدر بهش عالقه دار بگو

 براش یچقدر در زندگ و

 ،یقائل هسـت ارزش
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 یکه از دستش بده یزمان چون

 یبزنـ ادیکه چقدر بلند فر ستین مهم

 دیرا نخواهد شن تیصدا گرید او

 

 

 

 هفتم....

 شروع به حرکت یها با سرعت سرسام آور نیماش

 .کردن

 یقلبم خال یها حس کردم تو کیالست غیج یصدا با

 .شد

 .ادین یرعلیسر ام ییته دلم دعا کردم بال از

 

 یها نیدار با ماش هیبچه ما یسر کی نیقول سل به

 ها رو به رخ نیاومده بودن تا سرعت ماش خفن

 .بکشن گهیهمد
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 و شش و ستی، دو سیو پورشه ، جنس یمازرات

 .کردن یباهم رقابت م گهید نیماش نیچند

 شده بودن و تیها هم موتور هاشون تقو نیماش همه

 .داشتن تروژنین

 یها کیها هم الست نیبود که همه ماش نجایا شیجالب

 کف خواب تشونیاکثر یها نیداشتن ، ماش یخاص

 .بود

 .نفر دور لپ تاپ جمع شده بودن نیچند

 چه خبره اونجا؟ نیسل -

 

 از راه یوصل کردن که کس ابیهاشون رد نیبه ماش -

 .ادین انبریم

 :گفتم زدیموج م یکه توش نگران ییصدا با

 ن؟یسل -

 جان؟ -

 .!ادیسرشون ن ییبال -
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 امروز یاسترس بدم بهت ها نه! ، ول خوامینم -

 .هستن یواقعا وحش همشون

 !؟یچ یعنی فهمم؛ینم -

 همشون جوونن و کله هاشون داغه و عشق نایا نیبب -

 ممکنه تصادف بشه. گمیم جانیه

 

 در ادامه حرفش عیچند لحظه کوتاه مکث سر بعد

 :گفت

 کارش رو بلده و یرعلیها ام یریاسترس نگ نیبب -

 .شهینم یتصادف دونمیم من

 یلبم جا دادم و به گفتن اوهوم یرو یزور لبخند به

 .کردم بسنده

 که ازش شروع به حرکت یریشدم، مس رهیخ ریمس به

 .کردن

 راحت شه از حال المیزودتر برگرده و خ شدیم یعنی

 خوبش؟
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 .شدم رهیهاش خ امیچتمون رو باز کردم و به پ صفحه

 برام نوشته بود: امشیپ نیاخر یتو

 

 .☺ یینجایبوده خوشحالم که ا یهرچ -

 شخص نجایاومدن من به ا یاصل لیدل دونستینم

 ...بود خودش

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 شدن یحجم از طوالن نیانگار کالفه بودن از ا همه

 انتخاب یکه داور بود گفت راه طوالن یاما کس ر؛یمس

 .ها و مهارتشون رو محک بزنه نیتا ماش شده

 اما قلبم آروم و ادیتا ب ستمیبا خواستیدلم م نکهیا با

 .نداشت قرار

 گفتم: نیبه سل رو

 

 .ادیتا ب نمیبش نیماش یتو رمیمن م -

 زمیبرو عز -
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 :ازش دور شدم که گفت یقدم چند

 .دهیمن هست بخور حتما، رنگت پر فیک یآب تو -

 .نیکردم و رفتم نشستم داخل ماش یتشکر

 فقط کمیسرش بخوره به سنگ  یرعلیخدا کاش ام آخ

 .کار برداره نیعاقل شه و دست از ا کمی

 !بودم شیفقط نگران سالمت من

 .ارهیسر خودش ن ییبال نکهیا نگران

 نگران بودم. شهیبودم واقعاً هم خسته

 

 نینابیو از ب نیفرمون ماش یرو گذاشتم رو سرم

 .بودم رهیخ رونیبه ب فرمون

 .و داد همه بلند شد غیج یصدا

 .شدن کیها نزد نیداد ماش یم نشون

 .کرد یم قیکه دوست داشت رو تشو یهم کس هرکس

 .شدم ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 نینگرفتم همونجا کنار ماش یادیفاصله ز نیماش از
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 .ریشدم به مس رهیو خ ستادمیا

 و نور چراغ شدیم دهیها شن نیگاز دادن ماش یصدا

 .رو روشن کرده بود ریهم مس هاشون

 در سبقت گرفتن از یبودن که مدام سع نیتا ماش سه

 داشتن. هم

 

 اما شدیم دهیاون فاصله سخت د یکیتار بخاطر

 .شدیم دهیها د نیشدن ماش دهیو کوب خوردن

 گهید نیدو ماش نیها خودش و از ب نیاز ماش یکی

 سمت نیو با سرعت به ا رونیکرد و اومد ب خالص

 .اومد

 !من یخدا

 هم پورشه بود که شیبعد نیبود ماش یرعلیام نیماش

 .جلو بزنه یرعلیداشت از ام یسع

 آخر بلند شد کیشل یصدا یعل ریام دیباالخره با رس و

 .دیرس انیداد که مسابقه به پا ینشون م و
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 ...نیماش یاز تو یرعلیشدن ام ادهیپ با
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 ایب یدیاگه ترس میباهم ناراحت باش ایب یاگه ناراحت.

 من میباهم خسته باش ایب یاگه خسته ا میبترس باهم

 کنارتم. یطیهر شرا تو

 

 

 نهم....

 

 .پر خون بود یرعلیسر ام کنار

 .بگم اون لحظه همه ساکت شدن تونمیجرات م به

 .دوم و سوم دوباره همهمه شد نیماش دنیبا رس اما

 .ستادیسمت من و کنارم ا دییدو ادیبا سرعت ز نیسل

 ؟یدیسرش رو د -

 باند و چسب دارم!؟ نیماش یتو نیآره، برو بب -
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 .چشم خانم دکتر -

 یرعلیشدم به ام رهیو من خ نیرفت داخل ماش نیسل

 تا بزاره دهیم یدوستش داره بهش دستمال کاغذ که

 .شیشونیزخم پ یرو

 

 کنده نیهم نابود شده بود، سپر ماش نشیماش یجلو

 .کامال خرد شده بود نیماش یبود و چراغ جلو شده

 و گارشیو بسته س بشیدست کرد داخل ج یرعلیام

 .در آورد بشیج یرو از تو متشیگرون ق قندک

 !دیکش یم گاریس یهر حال در

 .نه انگار االن سرش پر از خون شده انگار

 .بود یدستش خال نیاز ماش رونیاومد ب نیسل

 ؟ینکرد دایپ -

 .براش یهروقت اومد ببند یصندل یگذاشتم رو -

 :زدم و گفتم یشخندین

 .کشهیم گاریفعال که داره س -
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 ؟یمشکل دار دنیکش گاریبا س -

 :بهش کردم و گفتم ینگاه مین

 داره حرف من؟ یریمگه تاث -

 داره ریتاث یرعلیام یرو ادیز یلیخ -

 .چون عصر بهش گفتم نکش برات ضرر دارهنداره  -

 :دمیکنار گوشم پر یرعلیام یصدا دنیبا شن هوی

 .کشمینم گهیچشم د -

 یوا... وا -

 آروم باش جان جان خانم، منم -

 :در آورد و گرفت سمت من بشیرو از ج گاریس بسته

 .باهاش بکن یدوست دار یهرکار -

 :گفت عیسر نیسل

 بده! لیهم تحو رو نده فندک گاریس گهینه د -

 

 و فندک هم در آورد و بشیج یدست کرد تو یرعلیام



 
 

708 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :سمت من گرفت

 .به شما میتقد نمیا -

 .رو از دستش گرفتم گاریو س فندک

 .رو با تمام توانم پرت کردم گاریس بسته

 :و گفت دیخند یرعلیام

 گاریاز امشب تالش کنم کمتر س دمیقول شرف م -

 .بکشم

 د؟ینکش شهیکال م -

 .جان جان خانم دمیقول م -

 از ما فاصله خورهیتلفنش زنگ م نکهیبا گفتن ا نیسل

 .گرفت

 سرتون رو ببندم؟ دییایم -

 

 بجز جان جان خانم من یا گهیمگه خانم دکتر د -

 نجا؟یا هست

 باند و چسب و باند رو برداشتم و اومدم نیماش یتو از
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 .یرعلیام یجلو

 .نیکاپوت ماش ینشست رو یرعلیام

 .کردم زیزخمش رو تم یآروم رو آروم

 جان جان خانم؟ -

 بله؟ -

 ؟یخونیم یچ یکه تو دار گمیم -

 .قلب و عروق -

 زنه؟یتند م یچ یقلبم برا یدونیپس م -

 

 دکتر حتما وگرنه شیپ دیکه بر هینجوریا شهیاگر هم -

 !دیکه داشت هیجانیبخاطر ه االن

 .است گهید زیبخاطر چ کنمیاما خودم فکر م -

 :بهت گفتم با

 ؟یچ -

 .میحرفمون رو متوقف کرد نیاومدن سل با

 دییایم دیمحمد بود گفت مراقب باش -
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 :لب گفت ریز یرعلیام

 بر خر مگس معرکه لعنت.... -
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 �🥊�رمیعاشق نزار تنها بم منه

 

 

 شصت..

 دنیآورد با د رونیب یگوش یسرش رو از تو نیسل

 گفت: یرعلیام افهیق

 

 شماها به ادامه رمیغلط کردم حواسم نبود، من م -

 .دیهاتون برس حرف

 که داشتم یصورتش رو برگردوند طرف من یرعلیام

 :و گفت بستمیرو م سرش

 به حسم گهید یگند زد یبر خوادینم -



 
 

711 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ؟یاوه اوه حس گرفته بود -

 کردم پاشم برم دهن اون یآره حس داشتم جمع م -

 .کنم سیمسخره ات رو سرو شوهر

 .نهیخنده ام رو نب نیتا سل نییانداختم پا سرمو

 :در دست به کمر گفت نیسل

 !رهیگ ششیفعال که کارت پ -

 

 :کرد به من و گفت رو

 .بخند یتو هم ه -

 ؟یدار کارشیدوست داره بخنده چ -

 جانا حالش یزنیکه مدام زنگ م میرسیااا باز م -

 یرعلی. دارم برات آقا امخوبه

 :گفتم عیسر

 !بود یحاال شوخ میدعوا که ندار -

 اصال من قهرم -

 :باال انداخت و گفت یشونه ا یرعلیام
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 ناز بکشه ستیخب قهر کن شوهرت ن -

 

 :گفتم متیمال با

 اگر نیماش یتو نیجان قهر نکن خواهرم بش نیسل -

 !یشد خسته

 .نیماش یتو نمیشیم رمیفقط به خاطر تو م -

 :زدم که گفت یعل ریام یشونیپ یوچسب رو ر نیآخر

 یعال کنمیدست خانم دکترم درد نکنه اصال حس م -

 شدم

 سرتون خورد به فرمون؟ -

 سرم نمیبه ماش دیکوب دهیپسره تازه به دوران رس -

 .به فرمون خورد

 دیحالت تهوع دار ای رهیم جیسرتون گ دیحس کرد -

 دکتر دیبر

 چشم جان جان خانم من. -
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 !کننیمنتظرتونن دارن نگاهتون م دوست هاتون -

 برم ادیدلم نم ادیبزار نگاه کنن چشماشون در ب -

 !چرا؟ -

 ساعت ها کنارت نمیبش خوادیدلم م دمتیانقدر ند -

 یدوباره برم زخم خوادیدلم م نکهیا اینگاهت کنم  فقط

 .یسرمو ببند یایخودمو تو باز نگران ب کنم

 .وجودم یشد تو ریخجالت سراز حس

 .کم کم برم دیبا منم -

 ؟یبد یقول کی شهیم -

 ؟یچ -

 مکه یحاج یحاج یبر هوینباشه،  دارید نیآخر نیا -

 منتظره یرعلینه انگار ام انگار

 

 دمیقول م ستیبار ن نینه آخر -

 .مراقب خودت باش جان جان خانم من -

 گفت صبر نیاما سل میشد نیسوار ماش یخداحافظ بعد
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 .کن

 ...طرف خونه میاز آدم شد راه افتاد یخال ابونیخ یوقت
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 انقدر دوستَت دارم.

 کنمیفکر م چه

 یِ عاشقانه ا چِ یه

 اندازِه مـا به

 �💕�ستین یِ َمعن پُر

 :سبقت

 

 

 کی....

 ً  .رو بزنم نیپاشم برم سل خواستیدلم م واقعا

 بلند آهنگ یحمام با صدا یده صبح داره تو ساعت

 .خونهیم
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 .تخت نشستم یرو جیگ

 :لب گفتم ریز

 بخوابم. خواستمیم نیآخ که سل -

 

 .نییرفتم پا ختهیبهم ر افهیهمون ق با

 .آشپزخونه بود یتو نینسر

 ریسالم صبح بخ -

 مادر؟ یخوب ریسالم دختر گلم صبح تو هم بخ -

 د؟یشما خوب یمرس -

 ارم؟یب یخوریم یشکر منم خوبم، چ -

 یزیچ کیاشتها ندارم فعال گشنم شد خودم  -

 خورمیم

 باشه مادر، جانا جان؟ -

 :و گفتم دمیکش یا ازهیخم

 جانم؟ -

 ییرضا یخونه آقا رمیمادر امروز من دارم م نیبب -
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 ؟یبرنج درست کن یتونیدارن م یملود

 

 !دیراحت باش دیآره چرا که نه! شما بر -

 یمادر، حتما صبحانه بخور ینیبب ریخ -

 چشم -

 آماده شم رمیپس من م نیآفر -

 ..دیراحت باش -

. . 

 .داخل قابلمه ختمیرو آب کش کردم و آروم ر برنج

 یشوهر دار نیتمر یبه به خانم از االن دار -

 ؟یکنیم

 :نگاه کردم نیچپ به سل چپ

 !میتو ساکت باش که ازت عصب -

 باز؟ شدهیچ -

 

 و آهنگ یزنیحمام داد م یساعت ده صبح تو -



 
 

717 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 بخوابم یذارینم یخونیم

 شه کار هاشو بکنه داریصبح زود ب دیبهتر زن خونه با -

 ؟یدیاب نمک خواب یتو شبیباز د نیسل -

 نمیهم شهیمن هم رمینخ -

 یصندل یگاز رو روشن کردم و نشستم رو ریز

 .رو روشن کردم میو گوش آشپزخونه

 ؟یبد امیجونت پ یرعلیبه ام یخوایااا م -

 نیسل یوا -

 خب!؟ هیچ -

 !یریراه م یرو مخم دار -

 دستشو دور گردنم حلقه کرد و گونه ام رو محکم

 دیبوس

 

 کردم یشوخ گهیلوس نباش د -

 ...داشتمیزنده ات نم هیشوخ دونستمینم -
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 .میباهم برنج رو درست کرد یخنده و شوخ با

 و رضا اومدن خونه محمد

 روز ها انقدر غرق کار شده بود که ولش نیا بابا

 .خونه ومدیشب هم نم میکردیم

 و آروم یداده بود به صندل هیسرش رو تک محمد

 .زدنیحرف م نیبا سل داشتن

 

 .هم که طبق معمول کنار من بود رضا

 یو اون نشسته بود رو شستمیمن داشتم ظرف م البته

 .آشپز خونه نشسته بود یسکو

 جانا؟ -

 جونم؟ -

 کمک کنم؟ -

 شورمینه آخرشه خودم م -

 خودمون بمونه؟ نیبگم ب یزیچ کی شهیم -

 دهیهم فهم یا گهیمگه تاحاال کس د -
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 شرکت یتو میدار یخانم سمان کیما  نیجانا بب -

 ش؟یشناسیم

 ؟یسوگل سمان -

 اوهوم -

 

 شناسمیخب آره م -

 دوستش قیداره بعد از طر یمامانش جراح نیبب -

 بهش کمک کنم اما خوامیداره م ازیبه پول ن دمیفهم

 !کنم که بهش بر نخوره کاریچ دونمینم

 جمع نگو بهش یخب جلو -

 خورهیدخترا ست که بهش بر م نیاز ا نیجانا بب -

 دخالت کنه یکس

 بعد تا هروقت دمیخب بگو دوستانه بهت قرض م -

 پس بده شد

 هنگم جانا -

 ؟یکنیکار رو م نیا یترحم دار یاز رو یزیچ کی -
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 پس یتونیتو که م گهیبهم م یحس کینه نه فقط  -

 کن کمکش

 

 یجور یرو در رو باهاش حرف بزن نکهیراه ا نیبهتر -

 اصال ایبشه بگو مثل وام  تینه خجالت بکشه نه اذ که

 قرض

 ست؟یبرم حرف بزنم باهاش زشت ن یعنی -

 نباشه که غرورش ینه اصال فقط مراقب باش کس -

 نهیبب بیآس

 یخانم چشم خواهر -

 .زیبرو زبون نر -

 ظروف و هیظرف رو شستم و گذاشتم کنار بق نیآخر

 .اتاقم یتو رفتم

 رو برداشتم. مینشستم و گوش زیم پشت

 

 یبرام عکس دستش رو فرستاده بود که تو یرعلیام
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 .سرم وصل شده بود دستش

 .توقف شماره اش رو گرفتم یلحظه ا بدون

 الو -

 سالم جان جان خانم -

 خسته بود صداش

 ؟یمارستانیچرا ب ؟یخوب -

 ایداد ب ریسر درد داشتم سپهر گ ستین یزیچ -

 فرستادم فکر یاون عکس رو شوخ مارستانیب

 ینگران بش کردمینم

 منم؟ امیب ؟یمارستانیکدوم ب -

 یایخونه کجا ب نینه بچه جان بش -

 

 اقا سپهر کنارتونه؟ ای دییاالن تنها -

 سپهر کنارمه -

 حالتون خوبه؟االن  -

 ...ببخش منو ینگران ش کردمیآخ خدا فکر نم -
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 انقدر دوستَت دارم.

 کنمیفکر م که

 یِ عاشقانه ا چِ یه

 اندازِه مـا به

 �💕�ستین یِ َمعن پُر

 

 

 سوم....

 دیزنگ بزن ای دیبهم بگ ومدیاز من بر م یهرکار -

 چشم جان جان خانم. -

 

 رو قطع کردم و رفتم داخل یگوش یخداحافظ بعد

 .بالکن

 اما یباش یدلت بخواد کنار آدم نکهیبد بود حس ا چقدر
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 .ینتون

 .فکر کردم روزید به

 خودش یحرف بزنه و جلو خواستیچقدر م یعل ریام

 .گرفت رو

 .چقدر ازش ممنون بودم و

 شک میقلب یهنوز هم به تک تک حس ها شهینم باورم

 .دارم

 مشترک رو دارم؟ یزندگ یآمادگ من

 رو بلدم؟ یقبل اون من واقعاً عاشق اصالً 

 

 رو نتونم جانیعشق و ه نکهیاز ا ترسمیم شهیهم

 .بدم صیتشخ

 .دیداخل کوچه رو د شدیبالکن م از

 ومدیم یداشت همراه خانم ملک نینسر

 خونه ادیبخواد ب یخانم ملک ادیبه احتمال ز دونستمیم

 فاصله نجایتا ا ونابیصدا خ رییچون خونه خودش تغ ما
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 داشت

 شلخته و به هم افهیخودمو نگاه کردم چقدر ق نهیآ تو

 .بود ختهیر

 موهام رو باز یرو برداشتم، اول با دستم گره ها شانه

 .کردم

 هم با شانه آروم شانه کردم و بافتمشون. بعد

 

 .موهام رو دوست داشتم چقدر

 کوتاهشون کنم خواستیوقت دلم نم چیه

 آوردم رونیب یرنگ یآب زیکمد شوم یتو از

 .تختم یگذاشتم رو یبا شلوار مشک و

 بازار و رفتمیبودم و هر وقت م زیعاشق شوم شهیهم

 .دمیخریم یکیحتما  دیخر

 که پرده یزنگ در از پشت پرده آروم جور یصدا با

 .رو نگاه کردم رونیتکون نخوره ب ادیز

 .وارد خونه شدن نیو نسر یملک خانم
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 !حدسم درست بود پس

 .کردم شیکم آرا یلیرو عوض کردم و خ لباسم

 روح باشه. یب ادیصورتم ز خواستمینم

 

 ً  بودم و رنگم دهیخواب رید شبید نکهیا مخصوصا

 .بود دهیپر بشدت

 .روشن و خاموش شد میگوش صفحه

ً یتقر  .رو برداشتم میتخت و گوش یرو دمیپر با

 داده بود امیپ یرعلیام

 نگرانت دیبازم ببخشمرخص شدم جان جان خانم،  "

 " کردم

 :جوابش نوشتم در

 " .دیکه بهم خبر داد یخدارشکر، مرس "

 جوابم شکلک لبخند فرستاد. در

 

 .اتاقم زده شد در
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 د؟ییبفرما -

 :اومد داخل، به احترامش بلند شدم نینسر

 خوش گذشت؟ ؟یجونم خوب نیسالم نسر -

 یعال دمید یماهت دخترم تو رو یسالم به رو -

 .خوب بود یات خالج شدم،

 جانم؟ -

 ن؟ییپا یایم نمیخواستم بب -

-  ً  .آره حتما

 !یزیچ کیفقط مادر  -

 جونم؟ -

 وقت کیپسر داره، اگر  یکه خانم ملک یدونیم -

 یازدواج صحبت کرد ناراحت نش ای یخواستگار راجب

 

 :و گفتم دمیرو بوس سرش

 .چشم دورت بگردم -

 نییپا رمیبال دخترم. من م یچشمات ب -
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 امیمنم االن م -

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

. 

 .نییمنم آروم پشتش رفتم پا نییکه رفت پا نینسر

 غینسبتاً ج یو صدا یبا انرژ شهیمثل هم یملک خانم

 .کرد یسالم و احوالپرس یمانندش کل غویج

 باز دادم. یرو با لبخند و رو جوابش

 

 هر بار که ،یماشاهللا ماشاهللا چقدر خانم شد -

 مامانت یروز نذر شی. دفعه پیشیخانم تر م نمتیبیم

 گفتم یاز بس مشغول دمید گهیجلو د امیب خواستم

 .نشم مزاحمت

 !؟هیچه حرف دیشما، مراحم دیلطف دار -

 پارچه کی زادیدست مر نیبگردمت من دخترم، نسر -

 .یبزرگ کرد خانم

 :دستش گرفت و گفت یدست منو تو نینسر
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 .خانم بود جانا خودش از همون اول -

 !ها یوقتشه شوهرش بد گهید -

 هنوز. خونهیجانا داره درس م -

 

 بخونه تونهیخونه شوهرش هم م یدرس رو که تو -

 یتو نهیهم تا مرد هست چرا بره کار کنه؟! بش بعد

 !کنه یاش خانم خونه

 :اجبار بود گفت یاز رو دمیکه فهم یخنده ا با

 جانا هم انقدر بزرگ و گهیدوره و زمانه عوض شده، د -

 .رهیبگ میخودش تصم یزندگ یشده که بتونه برا خانم

 زودتر گمیمن م ستیدر اون ن یاون که صد البته شک -

 ادینم یکنه نگن دختره مشکل داره کس ازدواج

 ...رتشیبگ

 :خورد و گفت شییاز چا یکم

 زننیم ادیکه مردم حرف ز یدونیم -
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 آرامش یجانا چجور نکهیاما مهم ا ادهیحرف که ز -

 تا دمینم یباشه تک دختر منه به هرکس یهرچ داره

 .ازدواج کنه زارمیعاشق نشه نم خودش

 رو ببوسم نینسر یبرم دست ها خواستیدلم م چقدر

 .انقدر مادرانه کنارمه که

 کی یکه حت دادیبهم قدرت م یهاش جور حرف

 .ستیهم احساس نکردم مادر من ن لحظه

 که به ستین یمادر اون شهیهم یبه مفهوم جمله  حاال

 که هست و کنارته، مثل کوه پشتته نیآورده هم اتیدن

 !کردن یمادر یعنینظرم  به

 منو گرفته بود نگاه یاش که دستا دهیچروک یدستا به

 .کردم

 بود. دهیسال ها برام زحمت کش نیا چقدر

 

 .وقت منکر زحماتش نشدم چیه

 د؟یخونیم یخب حاال جانا خانم چ -
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 خونمیقلب و عروق م یمن پزشک -

 یشیاا پس خانم دکتر م -

 .خدا بخواد بله -

 .دخترم یخب موفق باش -

 :و گفت زیم یرو گذاشت رو شییچا وانیل

 .مزاحمتون نباشم گهید رمیمن م -

 .بلند شد منم بلند شدم نینسر

 :گفت نینسر

 .میخوردیشام کنار هم م یموندیم هیمزاحم چ -

 .یشناسیبزرگ رو که م یکه ملک یدونیم گهینه د -

 

 سالم برسون بهش -

 جانا جان خوشحال شدم از رسونم،یرو م تیبزرگ -

 .خدانگهدار دنت،ید

 ن،خداحافظیهمچن -

 .در بدرقه اش کرد یتا جلو نینسر
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 چهار تا چشم داره نگاهم دمیبرم باال که د برگشتم

 .کنهیم

 .بودن زینرده ها آو نیو رضا از ب نیسل

 د؟یشد بیچتونه شما ها چرا مهمون اومد غ -

 :اومد و گفت رونینرده ها ب نیاز ب نیسل

 با وقار یخانم ها یادا ادیحال داشت ب یبرو بابا ک -

 .ارهیدر ب رو

 داده بود به در اتاقش گفت.... هیکه تک محمد

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 !یکنیخانمانه رفتار م شهیشما هم -

 یحرف نیبزاره سل نکهیجمع شده قبل ا یبا چهرها رضا

 :گفت بزنه

 .یبود لیتو از همون اولش هم زن زل -

 :کرد به من و گفت رو
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 ؟یروز خاستگار ادتهی -

 به نشانه مثبت تکون دادم که گفت: یخنده سر با

 

 که جواب مثبت داد یمامان و بابا نبودن موقع یعنی -

 !یکردیبغلش م یدیپریم

 .میهردو نفس کم آورد میدیاز بس خند نیسل منو

 :زد پست گردن رضا و گفت محمد

 مینیبب یروز خودت هم عاشق ش کیمنتظرم  -

 !یشیم یچجور

 .شمیمطمئن باش من مثل تو نم -

 :زدم و گفتم یلبخند

 کدوم از رفتار هات دست چیه یعاشق که بش -

 مه مراقب قلب یمدام در تالش ستین خودت

 

 ازت ناراحت هویا تا نشکنه؛ ت یات باش معشوقه

 !نشه
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 آره من گنیکالً جداست همه به حرف م یعاشق بحث

 دست یخار تو یعاشق بش یاما وقت کنمینم رییتغ

 و زنده رمیمیبره صد بار م یکه دوستش دار یکس

 !یشیم

 !هیچه جور یبفهم یتونینم یکه عاشق نش نهیا بهتر

 .کرد ینگاهم م یرو که باال آوردم هرکس جور سرم

 .با تعجب و خشم محمد

 .تعجب رضا

 .کردینگاهم م یقیبا لبخند عم نیسل اما

 بود اما تمام حرف هام ناخداگاه بود. بیعج دیشا

 

 یمن برداره و فضا ینگاه ها رو از رو نکهیا یبرا نیسل

 :ببره گفت نیوجود اومده رو از ب به

 میاتاق حرف بزن یتو میما رفت یروز خاستگار -

 قبول جوابت یدار یهر شرط نیگفت بب محمد

 ه؟یچ
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 :گفت شیپشون یرو دیزد با خنده کوب رضا

 نشد شرط هات رو مونیداغ بوده بعد پش ششیات -

 نداد؟ گوش

 کل کل یگوش بده کل خواستیبه محمد بود اصال نم -

 .تا باالخره نشست و گوش داد میکرد

 خب خدارشکر باز گوش داده! -

 

 نیاز سل خوامیکه محمد به همه گفت م یروز ادی

 .کنم افتادم یخاستگار

 از عرق بود سر سیبودم صورتش خ دهیوقت خر چیه

 یاز سر یخوام با اجازه همگ یگفت من م ریز به

 .کنم یخواستگار

 منم باهاش رونیبا همه قهر کرد و زد ب نیشب سل اون

 .رفتم

 .میو حرف زد میبود داریب نیماش یصبح با هم تو تا

 یکه تو یحساساتش از عشقگفت از حسش و ا نیسل
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 و اونم از کنهیتازه جوانه زده و داره رشد م وجودش

 .گفت بهم ترسش

 بشه که اخالقش کینزد یبه محمد ترسهیم گفت

 شده! نیا

 

 !از محمد دمیترسیم منم

 شب ازش دفاع نکردم گذاشتم بگه انقدر بگه تا اون

 .شه و آزاد سبک

 !برعکس من بود شهیهم نیسل

 رو اما زیقلبم نگه دارم همه چ یتو کردمیتالش م من

 .شدیتا راحت م گفتیم دیبا نیسل

 اطیح یو تو دارهیمحمد ب میدیخونه د میبرگشت یوقت

 دهیمشخص بود نخواب نشسته

 .دمیاش فهم ختهیبهم ر یخسته و موها یچشم ها از

 نیاتاقم اما سل یرفتم تو مینشدم مستق مزاحمشون

 .موند
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 ساعت کامل با محمد حرف زدن و هردو کی حدوداً 

 اتاق هاشون. یرفتن تو خسته

 

 بگه نیسل یعمو گفته هرچ دمیهمون روز فهم عصر

 یبخواد خاستگار نکهیندارم با ا یمن مشکل همونه

 !کنه

 داد تیرضا نیسه روز به اصطالح ناز آوردن سل بعد

 .انجام بشه یخاستگار

 خونه خودمون یخونه عمو تهران نبود همه تو چون

 .میشد جمع

 اتاق و یدو نفر رفتن تو نیبزرگتر ها ا یحرف ها بعد

 .زدن حرف

 !مثالً حرف بود البته

 و داد هردو تاشون بلند بود غیج یصدا شهیهم مثل

 .زننیرفت در زد گفتن دارن حرف م نینسر یوقت

 آروم تر شدن و حرف زدن کمی
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 ....غیج یحرف زدن بودن که صدا یاخر ها اما
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 .و محمد بلند شد نیسل یها غیج غیج یصدا

ً یو تقر میدیهممون ترس یبیطور عج به  طرف میدیدو با

 .میو در رو باز کرد اتاق

 و گهیبا بالشت افتاده بودن به جون همد هردوشون

 .کردنیم یکار کتک

 جدا کردنشون. یقدم نشد برا شیکس پ چیه

 

 .دنیخندیبودن و م ستادهیا همه

 بسه گرفت ینفس کم آورد و دستش رو به معنا نیسل

 :محمد و گفت یجلو

 ن...نزن ب...ذار نفس...بکشم -

 تخت محمد یرو دیتخت و خواب یپرت کرد رو خودشو

 .نییو سرش رو انداخت پا یصندل ینشست رو هم
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 :گفت نیسل یبابا

 د؟یکن یکتک کار ای دیحرف بزن دیشما دوتا اومد -

 :گفت نیسل

 !منم زدمش کنهیشرطمو قبول نم -

 :با خنده گفت رضا

 شد یهرچ رشیبگ هیزن زندگ نیمحمد ا -

 خونه بابات. یگردیبرم

 

 :اما گفت نیسل دنیبه حرف رضا خند همه

 تو هم بزنم ها امیپا نشم ب -

 !ها یدعوا دار ندهیاوه اوه زن داداش آ -

 .دعوا دارم مخصوصاً با داداشت زمیآره عز -

 :گفت نیسل یبابا

 ...گهید رونیب دییایب دیبچه ها بسه پاش -

. . . 

 :صورتم تکون داد یدستش رو جلو رضا
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 جانا؟ ییکجا -

 !نجایها؟؟ هم -

 

 یفکر بود یتو -

 :خنده گفتم با

 و محمد فکر نیسل یداشتم به روز خاستگار -

 .کردمیم

 :چپ چپ نگاه کرد نیسل

 ؟ینکرد دایتباه تر از ما پ -

 قبل کن جواب داد؛ رضا

 .ستینه متاسفانه از شما دوتا تباه تر ن -

 اتاق یو هر کس رفت تو میبا هم حرف زد گهید کمی

 .خودش

 .اتاقم انگار اومدم بهشت یتو ومدمیم یوقت

 !دادیبهم آرامش م همونقدر
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 .بود نجاینقطه جهان هم نیو آروم تر نیامن تر انگار

 که یمینس دیچیپیاتاقم بود و م یکه تو ییگل ها یبو

 ومدیپنجره داخل م از

 .شلوغم یروزا یو همه آرامش بود تو همه

 .نخونده بود نگاه کردم یکه پر از جزوه ها یزیم به

 ...تمومش کنم دیامروز با هوف

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

🕊♥ 

 ستیقلِب من چ گناهِ 

 » تو» جز  چکسیاز ه که

 قبول کند؟ تواندینم

 

 

 هفتم....
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 .بود امروز یبیعج روز

 یشد و چجور یچ دمیزمان زود گذشت که نفهم انقدر

 !گذشت

 .بود یرعلیام امیتر از اون پ بیعج

ً یتقر  بودم تا بلکه امشیبه پ رهیساعت بود خ کی با

 .کنم دایپ یجواب

 ه؟یصبر کنم و نگم جوابت چ تونمینم گهید نیجانا بب "

 رفاقت " ایکنارت باشم با عشق..... یذاریم

 

 کنم هیگر ایرو صدا کنم بگم ب نیبرم سل خواستیم دلم

 .تو هم آرومم کن کنارت

 .بالکن یتخت و رفتم تو یرو پرت کردم رو یگوش

 نیا یاهویجا به دور از ه کیبرم  خواستیدلم م چقدر

 .و آدم هاش ایدن

 جنگل و ساعت ها کیکلبه وسط  کی یتو یبر هوی

 یاتفاق بد یفکر کن یبخوا نکهیبدون ا یباش اونجا
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 .فتهیم

 االن ایبشه  ینجورینکنه االن ا یبگ نکهیا بدون

 راجبم گنیم ینجوریا

 چهیاش بپ شهیر یترسیکه م یاز عشق ینگران بدون

 !دیکه نبا فتهیب یو اتفاق تیزندگ دور

 صد تا مخالف داره دونمیکه م یاز عشق ترسمیم من

 

 دونمیکه نم یریمس یاز پا گذاشتن تو ترسمیم من

 .ادیقراره سرم ب ییبال چه

 !امان از ترس آخ

 اون دیو تو با کنهیم شهیدلت ر یکه تو یاز ترس امان

 .یببر نیاز ب رو

 ؟یچجور اما

 بود نجایکاش مامان االن ا کردمیصد بار ارزو م یروز

 :گفتیکرد و م یبغلم م ومدیم کاش

 !تر باشه ها یحرفها قو نیاز ا دیبا یلیدختر من خ -
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 نیتر فیشده به ضع لیدخترت تبد ینیبب ییکجا مامان

 !ایدن موجود

 

 اما یدختر قو کیتالش کنم بشم  دیچقدر با گهید

 و آروم باشه ریسر به ز دیهم بگن دختر با تهش

 شدم و رهیو به آسمون خ نیزم ینشستم رو آروم

 :گفتم

 بعد ریمس نیا یپامو بذارم تو ترسمیمامان من م -

 ریشکست ناپذ یبابا و محمد بشن مانع ها هوی

 ...راه نیا

 ��یراو

 .استیحس دن نیبهتر یسکوت گاه یدونیم

 

 خلوت و یجا کی یها بر یشلوغ پلوغ نیاز ب هوی

 ....ساکت

 !!بیو عج قیخلسه عم کی یتو یریم هوی
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 که انگار صد ها سال بوده یشیآروم م یجور هوی

 !یرو تجربه نکرده بود سکوت

 ..موهات نیب چهیپیو م ادیکه م یمینس

 ...شهیانگشت هات رد م نیکه از ب یآب خنک انیجر

 .شیآت یتو سوزنیکه م ییها زمیه یبو

 !یوارد بهشت شد انگار

 سکوت... یایاز دن یبهشت
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 خوشگل هست که تو هنوز یعالمه روزا هی.

 خوب هست که تجربه یعالمه حس ها هیشون،یدیند

 یلی!خادیخوب تو هم م یخواستم بگم روزا ،فقطینکرد

 شهیرو نخور، باشه؟ حال دلت هم یچیه ی! غصه زود

 قیرف خوب
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 هشتم....

 دمیاز خواب پر نینسبتاً بلند سل غیج یباصدا

 

 ضیمر یگینم یدیبالکن خواب یتو چرا تو وونهید -

 بعد تو فاز تابستون شهیهوا داره سرد م یش

 .بالکن یتو یاومد یگرفت

 .شده یچ دمیفهم تازه

 ینرفته بودم تو یاز بس ذهنم مشغول بود حت شبید

 .بودم دهیبالکن خواب یتو نجایو هم اتاقم

 غیج یکه صدا شدیدر اتاق داشت رد م یاز جلو بابا

 :و اومد داخل دیرو شن نیسل یها غیج

 شده؟یچ -

 رو ارمیبه زبون ب یکالم یبذاره من حت نکهیقبل ا نیسل

 بابا گفت: به

 

 اومده بره ادشیعمو جون جانا وسط سرما  یچیه -
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 !بالکن بخوابه یتو

 :برگشت بهم نگاه کرد و گفت بابا

 آخه!؟ هی! چه کاریخوریسرما م -

 :گفت نیکردم که سل یعطسه ا ییهویحرف بابا  بعد

 .یسرما هم خورد ایب -

 :زبون باز کردم و گفتم باالخره

 بالکن یرفتم تو کردمیداشتم فکر م شبید -

 .شد همونجا خوابم برد یچ دمینفهم

 :رفت گهیهمد یاخم هاش تو بابا

 .دکتر میبپوش بر -

 !خوبم -

 احتماالً! یصورتت قرمز شده تب دار -

 

 :باالتر برد و گفت یرو کم صداش

 !ایلحظه ب کیجان خانم  نینسر -

 .دیرو نگران نکن نیبابا من خوبم نسر -
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 .بهم نداد یجواب

 :اتاق یاومد تو نینسر

 ؟یجانم حاج -

 جانا تب داره من دستامو تازه شستم هنوز نیبب -

 .شمیمتوجه نم سرده

 .خدا مرگم بده -

 .میشونیپ یدستشو گذاشت رو نینسر

 بدنت باالست؟ یتو چرا دما شدهیجانا مادر چ -

 شمیبخوابم بهتر م کمی ستین یزیچ -

 گفت: نیسل

 

 بپوش برم بگم هیهات طوالن یجانا تو سرما خوردگ -

 !دکتر میآماده شه بر محمد

 کار دارم ییبرم جا دیخوبم بخدا با -

 دکتر بعد برو هرجا میریباهات اول م امیم یریکجا م -

 یخواست
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 ؟یدانشگاه دار -

 .بابا بود یصدا

 ازم گفت ببرم خوادیبرم استادم جزوه م دیبله با -

 .براش

 دکتر، میریقبلش م یریم ریبگو با تاخ ریتماس بگ -

 .برو بپوش یایتو هم اگر م نیمنتظرتم سل نییپا

 گفت و رفت، بابا هم پشت سرش رفت یچشم نیسل

 .رونیب

 

 :نگاه کردم که گفت نیبه نسر کالفه

 نسخه کیخودته دورت بگردم برو  یسالمت یبرا -

 بهتر یبخور ایمنم برات سوپ درست کنم ب دکتر

 .یش

 :کردم و گفتم یا سرفه

 رمیگیسوپ م رونیاز ب زمیزحمت نکش عز -

 تره یبرات مقو کنمینه مادر خودم درست م -
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 چشم -

 کمکت کنم؟ یخوایپاشو لباست رو بپوش، م -

 پوشمیخودم م زمینه عز -

 .راحت باش رونیب رمیمن م -

 .چشم -

 داد بابا اومد: یصدا

 

 .اریهم ب چییسو میریخودت م نیجانا با ماش -

 از اتاق و رونیرفتم ب نیهم یداد بزنم برا تونستمینم

 :رو دادم جوابش

 رمیم نیمن با سل دیبر دیبابا شما اگر شرکت کار دار -

 .برو بپوش ستیکارم واجب تر از تو ن -

 چشم -

 .حس خوب بهم منتقل شد یایحرفش انگار دن با

 ....نییو لوازمم رو برداشتم و رفتم پا دمیرو پوش لباسم
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 .دارمیدوستت م.

 .دارمیم دوستت

 لحظه کی

 مقابل چشمم از

 .یشوینم دور

 ردیگیم ادتیاز  نفسم

 خونم در قلبم و

 .کندیم انیطغ

 

 

 نهم....

 داخل. میتا بر میبود نشسته

 

 مونده بود تا نوبت من بشه گهینفر د کی

 .شدمیکم کم داشتم متوجه درد هام م تازه
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 .سراغم اومده بود یدرد و سردرد وحشتناک بدن

 :آروم کنار گوشم گفت نیسل

 نه؟ هیبد درد یعاشق -

 ؟یحرف نزن شهیم نیسل -

 که ییشبانه و خواب ها یها یخوابیو ب یعاشق -

 ... فکر کردن و وسط

 اریشد صدات رو ب یچ شبید دمیبخدا نفهم نیسل -

 .ندارم دیبابا! حوصله دردسر جد یجلو نییپا

 نیدادم عقب سل هیکردم و سرم رو تک یا سرفه

 :سمت من دیچرخ

 نه؟ یجانا تو عاشق -

 

 باشه؟ یجواب قانع کننده ا تونهیم دونمینم -

 دونستن یکل شهیها هم دونمینم نیآره پشت ا -

 .هست

 .به روش زدم یدردناک لبخند
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 .داخل اتاق دکتر میخونده شدن شماره من رفت با

. 

 دیدارو داد و گفت که با یکردن بهم کل نهیبعد معا دکتر

 .کنم استراحت

 کار داشتم امروز استراحت برام خنده دار یکه کل یمن

 !بود

 داروخونه یدکتر دارو هام رو نوشت راه نکهیا بعد

 .میشد

 ام رو از دستم گرفت و گفت: مهیدفترچه ب بابا

 

 من دارو ها رو دیش نیسوار ماش دیبر نیتو و سل -

 ؟یخواینم گهید زیچ رمیگیم

 برم دیبا دیریهم برام بگ لتریف کدونهی شهیاگر م -

 .دانشگاه

 نیباشه برو بش -

 :نیطرف ماش میو رفت میهم قدم شد نیسل با



 
 

753 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 گفته بهت؟ یزیچ یرعلیام -

 چطور؟ -

 امیمن پنجاه تا پ یگوش یرو زنهیآخه هروقت گند م -

 دهیم

 بهش زنمیخودم زنگ م -

 .رهیگ شتیبدجور پجوابش رو بده قلبش  -

 شدم و گفتم: نیماش سوار

 

 که یرو تموم کنم اون طور زیهمه چ دمیامروز قول م -

 باشه درست

 ه؟یجوابت منف -

 .بهت صبر کن گمیم -

 :میاومدن بابا هردو ساکت شد با

 دارو هات خدمت شما نیشرکت ا رمیمن م -

 .دوباره اومد سراغم سرفه

 :آروم شدم گفتم نکهیا بعد



 
 

754 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 د؟یریم یبابا با چخب  -

 یتاکس -

 رسونمتونیم -

 .بانک کار دارم رمیسر راه م ستین یاجیاحت -

 اصرار بابا قبول نکرد و رفت. یکل بعد

 

 .دانشگاه یجلو میرفت نیسل با

 .استاد دادم و برگشتم لیجزوه رو تحو رفتم

 کجا؟ میریخب جانا خانم م -

 .رمیچند تا کتاب بگ میریم -

 بعدش؟ -

 خونه -

 دلداده ات شیپ یریخونه شما م رمیمن م -

 گرفته؟ تیشوخ -

 یول یدیگفت بهش بگو جوابم رو نم یرعلینه! ام -

 یشگیهم یجا ایب امروز
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 بود که یهمون رستوران یشگیهم یاز جا منظورش

 . میبار رفت نیچند باهم

 

 ؟یریم -

 آره -

 شکرت قبول کرد، فقط داروت رو بخور االن ایخدا -

 .نییپا ادیب تبت

 آبم رو از کنار در یرو از دستش گرفتم و بطر قرصم

 آوردم و خوردم رونیب

 ن؟یسل -

 هوم؟ -

 کنه؟یدرکم م یرعلیبه نظرت ام -

 ....کنهیدرکت م دونمیم نیقیقطع به  ستینظرم ن -
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 رو رسوندم خونه و رفتم محل قرار. نیسل
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 آرومم نکرده مسکن هم یداشتم حت یوحشتناک سردرد

 .بود

 :رفتم جلو یعل ریام دنید با

 سالم -

 !؟یسل...حالت خوبه؟ چرا انقدر قرمز -

 .باالتر دادم نشستم یصورتم رو کم یرو لتریف

 تب کردم ستین یزیخوبم چ -

 ...یاذ خواستمیمنه نه؟ نم ریتقص -

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 اما امروز دیساخت یذهنتون از من چ یتو دونمینم -

 جوابتون رو بدم حاال قرار باشه از نظرتون خوادیم دلم

 مدت که نیاما ا یزیهر چ ایدختر لوس باشم  کی من

 

 بود که نیداشت اونم ا لیدل کینزدم فقط  یحرف

 .امیبا خودم کنار ب خواستمیم
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 هم داشت؟ یا جهینت -

 آره -

 ؟یبپرسم چ تونمیم -

 د؟یطومار حرف دارم حوصله دار کی -

 رو ندارم، فقط دکتر یچیامروز جز تو حوصله ه -

 ؟یرفت

 !بابا مجبورم کرد برم دکتر یعنیصبح رفتم  -

 :زد و گفت یشخندین

 .پدرانه اش گل کرده یخوبه باز برده دکتر خو -

 ؟یچ یعنی -

 یمن منتظرم تو بگ ست،یمهم ن -

 

 نکهیا تشیفکر کردم واقع یلیمدت خ نیمن...من ا -

 دل بدم و آخرش نکهیاز ا ترسمیمن م ترسمیم من

 .شم نابود

 ؟یفکر کرد یجانا راجب من چ -
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 یستیمن بحثم شما ن -

 ه؟یپس چ -

 ترسمیمن از خانواده ام م نکهیبحث ا -

 چرا اون وقت؟ -

 پدرامون باهم مشکل دارن پس یتو بهم گفت نیبب -

 ...یعنی نیا

 ؟ی! تو نگران بابات و بابامنیجانا منو بب -

 نباشم؟ نباشم که خودم رو نابود کنم؟ -

 

 خانم خونه یزنم بش یجانا تو بخواه تو بخواه که بش -

 که یتو بخواه که من کنارت باشم به عنوان کس ام

 کنارش از اون جا به بعد من یرو بساز تیزندگ قراره

 داره اما قسم ادیز یکه سخت یریو مس مییتو و

 خب؟ ینیبب بیآس یذره ا ینذارم حت خورمیم

 ؟ینخوان چ هیبق مییما بخوا -

 رهیما رو بگ یجلو تونهیم گهید یک مییمن و تو بخوا -
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 نیا یباش تو هم قدم من باش تو یبلند شو تو قو تو

 دور زیکه بنده عز ییبه همون خدا خورمیقسم م ریمس

 یکنیکه عبادتش م ییبه همون خدا یاش هست دونه

 کنارتم تو فقط بخواه که من باشم خورمیم قسم

 من... -

 

 .بخوام حرف بزنم دیچرخیکرده بودم. زبونم نم مکث

 که ته دلته رو یجانا خانم چشمات رو ببند جواب -

 که یجاده ا یتو یبا من پا بذار ی. خب حاضربگو

 ؟یکنیهست؟ با من ازدواج م ینییاز باال پا پر

 :هم فشار دادم و گفتم یهام رو محکم رو چشم

 آره -

 .نشد چشم هام رو باز کردم دهیشن یرعلیاز ام ییصدا

 .....دنید با
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 یرو بارها برا یاگه عطر.

 اون عطر گهید،دیبزن یکس دنید

 اونه ست،عطریشما ن عطر

 یوقت یحت ده،یاونو م یبو

 ��دیزنیخودتون م به

 

 

 کمی....

 

 یبود ناخداگاه اشک تو زیم یکه رو یحلقه ا دنید با

 حلقه زد چشمام

 یجواب خاستگار ینجوریا کردمیوقت فکر نم چیه

 .رو بدم یکی

 حلقه رو نینه؟ ا گهید یجان جان خانم من شد -

 اما نگهش دار یمدام دستت کن یتونینم دونمیم

 یرسم یخاستگار امیکه ب یخودت تا روز شیپ



 
 

761 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 خودت قهیبابا جونت حلقه قشنگ تر با سل شیپ

 اما گهیگرفتم د یهول هول یلیخ نوی. ارمیبگ برات

 .دارم دوستش

 !قشنگه یلیخ نیا -

 دستت کنم؟ یدیاجازه م -

 

 .زدم و دستم رو آوردم باال یلبخند

 دستم اطیجعبه در آورد آروم و با احت یرو از تو حلقه

 .کرد

 .ادیچقدر به دستت م -

 دستم نگاه کردم یوحلقه ت به

 !شده یکار نیو نگ فیحلقه ظر کی

 ؟یدوستش دار -

 یلیخ -

 تا یزنم ش یمونده فقط شرع یزنم شد یقلب گهید -

 .یترس و نگران چیبدون ه یو آسوده کنارم باش راحت
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 !داشتم یحس خوب چقدر

 .رونیب ادیام رو بشکافه و ب نهیس خواستیانگار م قلبم

 کرد یرو داشت تجربه م دیحس جد کی قلبم

 

 ..ترس

 ..جانیه

 ..استرس

 ..یشاد

 گلبرگ کیآب علف  یب ابونیانگار از وسط ب هوی

 .کردن دنیشد و ابر ها شروع به بار دهییرو

 نه ایاسمش رو عشق گذاشت  شهیم دونستمینم

 نیلحظات عاشق تر نیا یاگر عشق بود قلبم تو اما

 .بود که وجود داشت یقلب

 پر از ممنوعه و خطر یریگذاشتم به مس پا

 ممنوعه ها و خطر ها رو دوست داشتم با تمام نیا اما

 یعل ریقراره کنار ام دونستمیکه م یو سخت ترس
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 و حس کنم. تجربه

 

. . 

 .بودم یبه نقطه نا مشخص رهیبا سکوت خ هردو

 یرعلیشده بود که ام ادیز یلیخ نمونیب سکوت

 :شکستش

 جان جان خانم؟ -

 :نگاهش کردم که گفت یسوال

 ؟یشد ینجوریچرا ا ینگفت -

 ؟یچجور -

 ؟یشد ضیچرا مر -

 دمیبالکن خواب یتو شبید -

 ؟یدیهوا رو د ؟یچ یعنی -

 

 یچیه گهیبالکن د یرفتم تو شبیمن نبود! د ریتقص -

 همونجا خوابم برده ستین ادمی
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 یزیچ یا وهیآبم وانیل کیبرم بگم  نجایهم نیبش -

 یبرات بخور ارنیب

 ستین اجیاحت -

 خودش رو جلو یدوباره و کم شیرو صندل نشست

 :دیکش

 نخوردن یزیچ یمراقب خودت باش دیمنو با نیبب -

 بیرسوندن به خودت؛ به خودت اس بیاس یعنی

 یکنیاز قلب منو نابود م کهیت کی شه؟یم یچ یبزن

 دیبا یمن شیحرف هم نباشه تا پ نیبش پس

 خونه هم یبعد تو یبخور دمیم یخوراک یهرچ

 ه؟یاوک یگوش کن نیبه حرف نسر دیبا

 

 .شد رفت بلند

 پنهان موند اما فقط خودم حسش لتریف ریز لبخندم

 کردم

 شد؟ یچ
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 !چند ساعت؟ نیا یجنبه شدم تو یمن انقدر ب چرا

 : قلبم یرو گذاشتم رو دستم

 ...یدار شیدر پ یراه بلند یلیآروم باش هنوز خ -
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 .داد وهیبهم آبم ییتمام زورگو با

 .اشتها بودم یب

 شده بود. شتریسر درد داشتم و بدن دردم ب هنوز

 

 راحت باشه تا ده التیداده بود که خ امیبهم پ نیسل

 رو درست زیبرات همه چ یباش رونیب یتونیم شب

 .کردم

ً یبود هوا تقر میهفت و ن ساعت  .شده بود کیتار با

 یجا نیبام تهران و خلوت تر میاومد یرعلیام با

 مینشست ممکن

 .بود کنارت میروز زندگ نیامروز قشنگ تر -

 خودم به خاطر لرز جمع شده بودم برگشتم یتو یکم
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 :نگاه کردم که گفت بهش

 کنم. شیعمل خوامیهم داشتم م یقول کیامروز  -

 

 :گرفته بود کمی صدام

 ؟یچ -

 ؟یتو خوب -

 ؟یشده؟چه قول یخوبم. چآره  -

 رو خوامیکه م یزیاون روز گفتم به خدا بگو چ ادتهی -

 کنم؟یم یبهم باهاش آشت بده

 خب؟ -

 ! حاال هم قولیتو بود خواستمیکه م یزیاون چ -

 کنم خوبه جان جان خانم؟ یباهاش آشت دمیم

 :لبم نقش بست یرو یقیعم لبخند

 هیعال -

 ؟یخوب یجانا مطمئن -

 فقط وگرنه خوبمسردمه  کمی -
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 رو از تنش در آورد و انداخت رو شونه هام و با کتش

 :شد بهم رهیدوباره خ ینگران

 ستیحالت خوب ن میپاشو بر -

 شمیخوبم بخدا االن گرم م -

 رونیب یایرو انتخاب کردم ب یچه روز بد -

 شهیخونه بمونم حالم گرفته تر م ینه اتفاقاً خوبه تو -

 دارو هات همراهته؟ -

 .عقبه یصندل یرو نیماش یتو -

 آروم کمیبرات  ارمیرو بده برم ب موتیو ر چییسو -

 یش

 یرعلیام -

 جونم؟ -

 

 دو تا مسکن خوردم خوب ستیدارو هام االن ن -

 بگو بهم نیبش شم،یم
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 رو بگم؟ یچ -

 ادته؟یمنو  یتو بچگ -

 بهتر از خودت -

 شد؟یچ -

 ؟یچ -

 .هویمحمد عوض شد  شدیچ -

 یروز کی دمیقول م یاالن بگم ول تونمیجانا من نم -

 رو برات بگم زیچ همه

 قول؟ -

 یخوایم ستیصورتت ن یرنگ تو میقول. پاشو بر -

 دکتر؟ میبر

 

 .خوابمینه برم خونه م -

 .میهامون شد نیسوار ماش میهم رفت با

 و سرش رو نمیماش کیرو آورد نزد نشیماش یرعلیام

 :رونیآورد ب شهیش از
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 تا سر کوچه اتون امیپشت سرت م -

 خوبم ستین ازین -

 .امیرو حرفم حرف نزن برو م گم،یکه م ازهین -

 .زدم و راه افتادم یلبخند

 به خونه پشتم اومد بعد هم که دنیتا رس یرعلیام

 .شد وارد شدم رفت مطمئن

 که صفحه اش روشن شد. میگوش یاومد رو یامیپ

 

 یخوب استراحت کن جان جان خانم من بهتر شد "

 " بده بهم امیپ

 .رو خاموش کردم و به حلقه نگاه کردم یگوش صفحه

 و دمیرو در آوردمش از تو دستم و روش رو بوس حلقه

 :گفتم

 یتو یریم یترس چیبدون ه رسهیم یروز کی -

 کنه به خاطر تمیاذ تونهیکس هم نم چیو ه دستم

 تو.... وجود
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 حرص خورد از یلک نیخونه نسر دمیرس یوقت از

 .دستم

 .تب کرده بودم دوباره

 !من ناراحت نبودم اما

 .بودم ایآدم دن نیته وجودم خوشحال تر ته

 بدن یبهم داده بود رو گذاشتم تو یرعلیکه ام یا حلقه

 .عروسکم

 داشیپ یداشتم کس نانیبود که اطم ییجا تنها

 .کنهینم

 

 اومد نیباز شد و سل ادیاتاق طبق معمول با شتاب ز در

 :داخل

 لنگه پا کیاز اون موقع  سایمنو آو ؟یکرد کاریبگو چ -

 مییتو منتظر



 
 

771 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ؟یگفت سایمگه به آو -

 :گفت دهیکش

 بله -

 یتر یمیصم سایتو از من با آو -

 شماست بانو جیپ یچون حواسم رو -

 برام دیزد جیچرا پ دونمیمن هنوزم نم -

 کن بعداً  یادآوری یچون به خودمون مربوطه، راست -

 .بگم یزیچ کی

 باشه. -

 

 مثبت؟ ای یشد؟ منف یچ -

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 باز تو و نوع حرف زدن اون پسره دغلباز پرو شین -

 .یکرد یخداحافظ یمجرد یایاز دن نکهیدهنده ا نشان

 حرفش تکون دییتا یبه نشونه مثبت برا یخنده سر با

 دادم
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 و پر دیمن و کل صورتم رو بوس یرو دیبلند شد پر هوی

 .کرد تف

 :زدم غیج

 شدم برو اون سمت. یتف نیبسه سل -

 

 شدن باز شد و محمد و رضا دهیاتاق بدون کوب در

 .داخل اومدن

 :من بلند شد و گفت یاز رو نیسل

 !حداقل دیدر بزن -

 :اومد جلو گفت یبا نگران نیبدون توجه به سل رضا

 ؟یزد غیچرا ج ؟یخوب -

 .دست خودم نبود دیپر هوی نیسل دیببخش خوبم -

 :دیتخت و سرم و بوس یرو نشست

 سرتون ییلحظه فکر کردم بال کیمن مردم که  -

 اومد

 بود و ما رو نگاه ستادهیکنار هما نیو سل محمد
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 .کردنیم

 .دیببخش -

 

 :انگار خواست فضا رو عوض کنه که گفت رضا

 یو خوشحال غیبود ج یماجرا چ دیبگ طونایخب ش -

 د؟یکرد

 :آورد و گفت رونیزبونش رو ب نیسل

 فضول رو بردن جهنم -

 :رو بده محمد گفت نیرضا اومد جواب سل تا

 اگر حرف هات تموم نیرو. سل گهیهمد دینکن تیاذ -

 کنهیسرم درد م میبخواب میبر شد

 :گفت عیسر رضا

 زن داداش پاشو داداش ما بدجور قلب عاشقش -

 ارشهی دلتنگِ 

 با خنده بالشت رو پرت کرد سمت رضا و بلند نیسل

 :شد
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 به ادامه حرف یشما خواهر و برادر میبخواب میما برو -

 ها یبگ دیجانا بعداً با د،یبرس هاتون

 شبت خوش گمیچشم م -

 .رونیب رفتن

 .که چشماش پر از خواب بود ییموندم و رضا من

 رضا پاشو برو بخواب -

 مزاحمتم؟ -

 چشمات خسته است وگرنه من وونهید هیمزاحم چ -

 .میحرف بزن ینیدارم تا صبح بش دوست

 جانا من به اون دختر کمک کردم اما اولش بهش بر -

 گوشم یزد تو خورد

 !!!؟یکنیم یشوخ -

 

 راجب من دمینه من ازش ناراحت نشدم چون فهم -

 کنهیاشتباه فکر م داره
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 راحته؟ التیاالن خ -

 .شهیش عمل مفردا مامان شه،یراحت تر از هم -

 مارستان؟یب یریم -

 ذارمیآره تنهاش نم -

 ازم ساخته بود بگو خب؟ یهر کمک -

 چشم دورت بگردم بخواب منم برم بخوابم... -

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ��(☺ عاشقت بود یک نیبب یول برو

 

 

 .چهارم....

 .رونینذاشت از خونه برم ب نینسر

 

 دانشگاه امروز حالت خوب یالزم نکرده بر گفت

 !ستین
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 .برم ذاشتیخوب بودم اما نم من

 دادیم نینسر یامروز موندم خونه و هرچ باالجبار

 .بودم بخورم مجبور

 .اضافه کرده بودم لویبودم از صبح تا االن دو ک مطمئن

 .دیخر رونیو محمد رفته بودن ب نیسل

 .و بابا هم شرکت بودن رضا

 .خانهاز آشپز رونیاومد ب نینسر

 :کرد یدست هاش رو با دامنش خشک م داشت

 نماز بخونم حواست باشه سوپت رمیجانا مادر من م -

 نشه سر

 دیچشم راحت باش -

 

 .بال یچشمات ب -

 که داشت پخش یلمیحوصله از ف یباال و من ب رفت

 .رو برداشتم یشد گوش یم

 بار از حالم نیقبل خواب تا االن چند شبیاز د یرعلیام
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 .بود دهیپرس

 .در جوابش گفته بودم خوبم هربار

 !بد هم بود گفتم خوبم حالم

 نگفتم دروغ

 بود یروحم عال حال

 شدیجسمم هم به مرور خوب م حال

 :براش نوشتم دوباره

 " خوبم، بهتر شدم از صبح تا االن "

 نوشت: برام

 

 برات یخوایم ؟یخوریم دهیم نتیمامان نسر یهرچ "

 "ارم؟یب رمیبگ سوپ

 برام نیبهم، نه نسر دهینخوام به زور م خودمم "

 "کرده درست

 "کار کنم تمرکز ندارم خوامینوش جونت. امروز م "

 "چرا؟ "
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 " تو عه ریهمش تقص "

 " کردم؟ کاریمن؟ چرا من چ "

 آدم دونستمیدرصد م کیاگر  یتمرکز برام نذاشت "

 غذا خوردن انقدر نگرانت نبودم، با یتو یستین یلجباز

 خورمیحرص م شتریب یداشت روزیکه د هم یحال اون

 رو انتخاب کردم" روزیچرا د که

 

 دینه حرص نخور د،یهست نگران نباش شمیپ نینسر "

 "نبود یاصال روز بد اتفاقا

 "مراقب خودت باش جان جان خانم شتریب کمی "

 "چشم "

 "اومد بگو شیهم پ یخوب استراحت کن هرکار "

 " چشم "

 "خدانگهدارت "

 "خداحافظ "

 :زد غیج نینسر
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 !!جانا خوب شد گفتم حواست به سوپ باشه -

 سمت آشپزخونه.. دمییو دو دمیجا پر از
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 کرد نیتورو پ شدیکاش م.

 ��درست وسط قلبم نجایا

 

...... 

 

 .شده بود رهیبه گاز خ یبا حالت زار نینسر

 !شد ادمی دیببخش یوا -

 سرت یدخترم فدا نیبرو بش -

 کنمیم زیخودم تم دینینه نه شما بش -

 .شهیتموم م کشمیدستمال م کیمادر  خوادینم -

 واقعاً شرمنده -
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 دشمنت شرمنده برو مادر -

 !شهیکه نم ینجوریاخه ا -

 

 ؟یچجور -

 .من بود ریتقص -

 :و گفت دیسرم رو بوس یرو

 من یتو برو بخواب دور دونه  -

 :و نشستم دمیرو کش یصندل

 جونم؟ نینسر -

 جانم؟ -

 که یدوستت دارم، مرس یلیفقط خواستم بگم خ -

 تتیاذ یلیمدت خ نیا ی، تو یکرد یبرام مادر شهیهم

 ببخش منو کردم

 ناراحت هم شن،یمادرا از بچه هاشون ناراحت نم -

 که من ازت ینکرد یتو کار ره،یم ادشونیزود  بشن

 دختر شهیشده باشم تو هم تیباشم و اذ ناراحت
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 .من یبرام جانا یمن و امانت مهدخت هست یکوچولو

 مثل تو یداده مادر فرشته ا اقتیخدا بهم ل خوشحالم

 یتونسته باشم درست مادر نجایتا ا دوارمیبشم. ام هم

 .باشم برات دور دونه من کرده

 .ییایمادر دن نیشما بهتر -

 .مشغول کار شد و نذاشت کمکش کنم نینسر

 .نداشت یچیشدم که ه ونیزیبه تلو رهیدوباره خ باز

 رو دنشیداشت اما حوصله د یجالب زیهم چ دیشا

 .نداشتم

 و به دمیمبل دراز کش یرو گذاشتم کنار و رو کنترل

 .فکر کردم شبید

 رفت. یهم ضربان قلبم باال م شبیبا فکر د یحت

 

 بود میزندگ یشب ها نیجزو قشنگ تر شبید

 .رو با تمام وجودم حس کردم عشق
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. . 

 .چشم هام رو باز کردم یکس یون هاتک با

 .بودن ستادهیسرم ا یو رضا باال نیسل

 مبل نشستم و یرو یخواب بودم به سخت جیگ هنوز

 :رو ماساژ دادم گردنم

 سالم -

 ؟یخوابیسالم خانم خوابالو چقدر م -

 :قبل من گفت رضا

 میکرد دارتیدارو هاست، ببخش ب ریتاث -

 

 خوابم یمتوجه نشدم چجور شدم،یم داریب دینه با -

 برد

 یزیچ کی ایصورتت رو بشور ب کهیکوچ یپاشو آبج -

 بخور

 امیباشه تو برو منم م -

 :مبل یرو دیپر نیرفت و سل رضا
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 شد؟ یبگو چ -

 ؟یچ -

 نجایا ادیم سایامروز عصر آو -

 واقعاً؟ -

 آره -

 .دلم براش تنگ شده -

 امروز. ادیم -

 

 چه خبر؟ گهیخب د -

 خونه رو با یها دیاز خر گهید کمیامروز  نکهیا گهید -

 شتریب میدی. لوازم آشپزخونه رو خرمیکرد محمد

 .مبارکت باشه -

 میریخودت با ذوق م یعروس شاالیقربان شما، ا -

 ومدیدلم ن یامروز ول یتو هم باش خواستیدلم م د،یخر

 کنم تتیاذ

 باهاتون خوبه؟ امیدفعه بعد م -
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 عاشق چه خبر؟ یاز اقا ه،یعال -

 داد امیاز پنجاه بار پ شیزنگ نزد فقط از صبح ب -

 نه!؟ ای یبهتر

 صورتت نبود یخونه رنگ تو یکه اومد شبید -

 لرز داشتم -

 

 یرعلیتو و ام یبرا یلیخ یدونیم ز،یهمه چ الیخیب -

 یا گهیکه کنار همد خوشحالم

 .هم مثل تو فکر کنن هیکاش بق -

 سمت میو رفت میهردو بلند شد نینسر یصدا با

 ...آشپزخونه
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 بار که نیاول.

 دمتید

 گفت، قلبم
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 هیهمون اون

 �🥊� یخوایم که

 

 

 ششم....

 

 یراو

 بود نشانیکه ب یحالشان خوب بود که فاصله ا آنقدر

 نداشت یتیاهم چیه

 داشت واقعاً؟ یتیاهم چه

 قلب و فکرشان بود مهم

 یگرید یبرا قلبشان

 یگرید یهم برا فکرشان

 بود نیهم مهم

 

 آرام آرام و قدم به قدم دیرا با یبود که عاشق نیا مهم
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 گرفتندیم ادیکنار هم  در

 نشسته اند و نیتازه کار پشت ماش یدو راننده  انگار

 !تا مبادا تصادف کنند کردندیآرام حرکت م آرام

 !رندیگیم ادیکم  کم

 کنندیو درست حرکت م رندیگیم ادی

 !قبول ه،یسخت تر از رانندگ یعاشق

 گرفت ادیقدم به قدم  دیکردن رو با یعاشق اما

 !دیگویمدام با خودش م دلدار

 برسد که کنار دلبرش بدون ترس و یروز شودیم

 باشد؟ ینگران

 دلبرش یزندگ یبرا ینگران بدون

 

 که سالها در قلب همه یفقط نگران بود که راز او

 شده فاش شود پنهان

 ندیبب بیبا فاش شدنش دلبرش آس ترسدیم

 !گذاشتیاو نم اما
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 به خودش قول داده بود مراقب دلبرش باشد او

 !بزند بیتا مبادا به او آس زدیمانع ها را کنار م تمام

 رستگار جانا

 

 کرده بود سرپا شده نیکه نسر یها یدگیلطف رس به

 بودم

 بهتر بود حالم

 .تب نداشتم و سردرد و بدن درد نداشتم گهید

 بار زنگ زده بود و حال نیچند یرعلیهم گفت ام نیسل

 .بود دهیازش پرس منو

 دانشگاه رفتمیامروز م دیبا

 .داشتم امتحان

 !!هم نه دوتا یکی

 خوندم اما نگران بودم شبیبراشون د یلیخ

 .ترم اصال درست درس نخوندم نیا

 سرزنش خواستیچون واقعاً دلم نم فتمیکنه ن خدا
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 !بشم

 

 شدن از طرف استاد ها و بابا و محمد به کنار سرزنش

 کردن خودم هم بود سرزنش

 !آزار دهنده است نیا

 حداقل بتونم با نمره پونزده هم که شده پاس کاش

 .کنم

 .رو برداشتم و رفتم داخل دانشگاه فمیک

 حوزه امتحان بودن رو یکه جلو ییبچهها اکثر

 .شناختمیم

 یبود و از استرس ناخون ها ستادهیگوشه ا کی سایآو

 .کندیرو م دستش

 :کنارش رفتم

 !آروم باش -

 تونمینم ؟یسالم خوب -
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 منم استرس دارم ؟یتو خوب یمرس زمیسالم عز -

 ؟یمن خوبم، بهتر -

 !شدم تیداد خوردم که تقو یزیچ نیآره انقدر نسر -

 نوش جونت -

 .میدعا کن گند نزن -

 .شد یکیحرف با باز شدن در سالن امتحان  نیا

 ...لب گفتم و وارد شدم ریهللا ز بسم

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 .اتمام جلسه از سالن امتحان خارج شدم بعد

 تیمنو اذ نیاز سوال ها رو نتونستم جواب بدم و ا دوتا

 .کرد یم

 حواسم به زمان بود شتریکاش ب آخ

 نبود و مدام داشت حرص یاز امتحان راض سایآو

 :خوردیم

 دیکه من نخوندم با یچرا از بخش دونمیآخه من نم -
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 !اد؟یسوال ب چهارتا

 منم نتونستم دوتا رو جواب بدم -

 !خوندمیکاش م سوزمیدارم م یوا -

 با هم نکهیگذشت، آخرش ا گهیحرص نخور د -

 میخونیترم رو م نیا گهید کباری مینیشیم

 !یباهم؟ تو که خوب داد -

 

 خونه؟ یریم ست،یهنوز مشخص ن -

 عروس و داماد کیکار دارم امروز  یکل هینه بابا آتل -

 باغ یتو یعکاس انیم

 خوشبخت بشن -

 ازشون عکس انیم یوقت هیحس خوب یدونیم -

 مشترکشون رو یروز زندگ نیقشنگ تر رم،یگیم

 کنمیثبت م براشون

 همه عشق نسبت با نیتو با ا گمیبه خودم م یگاه -

 ؟یاز دانشکده پزشک یچرا سر در آورد یعکاس
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ارت؟یچه خبر از  یخودمم هنوز. راست دونمینم -

 !ارم؟ی -

 گمیخان رو م یرعلیام -

 ندارم ازش هنوز یآها، خبر -

 

 .دیباهم خوشبخت باش دوارمیجانم ام یا -

 :میرو بغل کرد گهیهمد

 قشنگم یمرس -

 شده رمیجانا د رمیمن م -

 مراقب خودت باش -

 خداحافظ نطوریتو هم هم -

 .خداحافظ -

 .رفت

 نیندارم راه افتادم سوار ماش یکار دمیکه د منم

 .شدم

 اومد میزنگ گوش یاومدم استارت بزنم صدا تا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :بود وصل کردم یرعلیام

 سالم جان جان خانم -

 

 ؟یسالم خوب -

 امتحانات یچه کرد ؟یمن خوبم تو چطور یمرس -

 رو؟

 دوتا امتحان پشت سر دونمیمنم خوبم، راستش نم -

 از امتحان هام یکیبرگزار شد.  قهیبا فاصله دو دق هم

 خوب ندادم به نظرم رو

 چرا؟ -

 راستش دوتا سوال رو جواب ندادم -

 یخونیدوباره م ینیشیفدا سرت تهش م -

 فتمین دوارمیام -

 خانم ینگران نباش، خسته نباش -

 یسالمت باش -
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 کار یاصفهان برا رمیهفته م کیجان جان خانم، من  -

 هام

 اصفهان!؟ -

 امیب خواستیدلم م رفتمیآره، مجبورم برم وگرنه نم -

 شهیاما نم شتیپ

 یمراقب خودت باش -

 برات ارمیخوشمزه م یسوغات یچشم، کل -

 !یزحمت بکش خوادینه نه نم -

 حرف نزن باهام بهیجان جان خانم مثل صد پشت غر -

 کنم حرف دیدوست دارم برات خر ستین زحمت

 .نباشه

 نداشتم بگم یزیجوابش جز خنده چ در

 .میحرف زدن قطع کرد کمی بعد

 

 یافتادم رفتم سمت کتاب فروش راه

 کردم چند تا کتاب بخرم هوس
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 باشه و نخونم اما ادیمشغله هام ممکنه ز دونستمیم

 ً  ..دیبرم خر خواستیدلم م واقعا
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 :�🅊�♥گهیدرباره عشق م ایعطار تو تذکره اول.

 دو تن، انیگفت محبت درست نشود مگر در م و

 …من یا دیرا گو یگرید یکی که

 

 

 هشتم....

 خوب بود یلیخ یکتاب فروش سکوت

 

 کتاب یبو

 یچوب یکتابخونه ها یبو

 .سکوت رو لذت بخش تر کرده بود نیا

 چند تا کتاب اطیکتاب ها قدم زدم و با احت نیب
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 .برداشتم

 یزندگ نجایرو داشتم که سالها ا نیا تیکه من قابل آخ

 !کنم

 خوردیرو م شییبود که داشت چا یریمرد پ فروشنده

 .زدیورق م یکتاب و

 !خوشبخت بود چقدر

 رو شییو چا نشستیو م نجایا ومدیکن هر روز م فکر

 خوردیم

 جهان فارغ بود یقول معروف ز غوغا به

 

 که زیم یکه برداشته بودم رو گذاشتم رو ییها کتاب

 .کنم حساب

 پاکت گذاشت و بسته یبا حوصله کتاب ها رو تو مرد

 .کرد یبند

 :رو گرفتم سمتش و گفتم کارت

 د؟یآرامش دار یلیخ دیینجایا -
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 جوان ینیبب یتا آرامش رو چ -

 ییکتاب ها و داستان ها یبو نجایآرامش...سکوت ا -

 هر کتاب هست یتو که

 نمیشیو م کنمیدل م یاز همه چ نجایا امیآره، م -

 مغازه و یتو ادیو م کنهیراهش رو گم م یکی یگاه

 کنهیم دیخر

 

 مغازه اتون قشنگه یلیخ -

 منه، سالهاست منم و قیرف نجایا ستیمغازه که ن -

 با داستان شتریکه هر روز ب ییکتاب ها، کتاب ها نیا

 دنیرو رخ م یدیاتفاقات جد هاشون

 !جالبه -

 زهیانگ رتیح -

 .به روش زدم و کتاب ها رو ازش گرفتم یلبخند

 ها رو حساب کرد کتاب

 بسته نخود و کیو  زشیکشو م یکرد تو دست
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :رونیآورد ب کشمش

 هم کیتو، بعد چند وقت  یبرا نیدخترم ا ایب -

 کردم دایخوب پ صحبت

 نطوریمنم هم -

 

 آدم کنارتن یبابا جان کل یتو که جوان -

 که کنارم هستن صحبت با ییبا وجود تمام آدم ها -

 .و لذت بخش بود نیریش یلیبرام خ شما

 .تر شد قیعم لبخندش

 .کردم و راه افتادم یخداحافظ ازش

 یچه کار یبرا یبپرسم دار یرعلینشد از ام وقت

 یریم

 !دمیپرسیم دیهم نبا دیشا

 من چم شده بود!؟ ایخدا

 !برسم یدرست جهینت چیبه ه تونمیامروز نم چرا

 و دلشوره دارم جمیگ مدام
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 بدنم! یدارو ها بود رو ریتاث دیشا

 

 بگم نرو دلم شور یرعلیخدا کاش زنگ بزنم ام آخ

 ....زنهیم
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 به بارون ، ازین.]

 چوب سوخته، یِ بو

 ُشمال، یِ جنگال

 [�🜲�☔^^ �� از تــو دارم یکم و

 

 

 نهم....

 نه روز بعد " "

 

 حرف یرعلیبا ام یروز بود در حد سالم و احوالپرس نه
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 .میبود زده

 .حوصله کسل بودم یب یبینه روز به طور عج نیا

 یمنو به هر بهونه ا نیفکر سل یتو رفتمیم هروقت

 .رونیب دیکشیاز فکر م بود

 نیسل هیزیجه دیدرس و کتاب و خر ریدرگ خودمو

 .نکنم یالک الیتا فکر و خ کردم

 :دمیپر دهیبهم وارد شد که ترس یمحکم ضربه

 ؟یمرض دار نیسل -

 .خنده ریباهم زدن ز نیو سل رضا

 .دیدیشما دوتا آخر منو سکته م -

 !حاال دیببخش -

 کرد. ستیقلبم ا دیکوفت ببخش -

 

 :دیو سرم رو بوس دیدستمو کش رضا

 نمیخواهر قشنگم حرص نخور. خب بگو بب دیببخش -

 ؟یچرا ناراحت شده؟یچ
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 خسته ام ستمین ناراحت -

 رون؟یب میبر یخوایم -

 :وسط حرفمون دیپر نیسل

 محمد که االن برسه خونه خسته است منو م،یبر -

 .دیشماها من مظلوم رو ببر برهینم

 :با خنده گفت رضا

 ست؟یخسته ن یک قایشوهر جانت دق -

 ستین کاریمثل تو ب کنهیداره کار م -

 از صبح سر کارم ها نهیبینم کارم؟یمن ب گهیباشه د -

 نهیبیخونه ام م قهیدق دو

 

 :نکردن بحثشون گفتم دایادامه پ یبرا

 اعصابم گهید رونیب میبر دیآماده ش دیاستپ! پاش -

 برم بغلش ستیهم ن نینسر زهیریبهم م داره

 سر من یباال دیآروم شم شما دوتا هم نشست کنم

 دیکنیکل م کل
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :ابروش رو باال داد رضا

 !چند وقته نیتو چته ا فهممیمن م باالخره که -

 :و گفت دیخند نیسل

 یدونیتو نم دونمیمن م -

 .دیدار ینقشه ا کی شهیهم طونیشما دوتا ش -

 :رونیبغل رضا اومدم ب از

 

 .آماده شم رمیمن م دیزنیتا شما دوتا حرف م -

 .اتاقم یهردو فاصله گرفتم و رفتم تو از

 .چک کردم مویکه کردم گوش یکار نیاول

 کمد یانداختنش کنار و از تو نیهم ینداشتم برا یامیپ

 .دمیو پوش رونیب دمیکش لباسمو

 خودمو نگاه کردم نهییآ یجلو

 رو تشیکنم، واقع شیروح نبود که آرا یصورتم ب انقدر

 یبرا یبود که حوصله ا نیبگم به خودم ا بخوام

 .کردن نداشتم شیآرا
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 هم مثل یگاه ستمیکردن نبودم و ن شیآرا ادیز اهل

 .موقع ها حوصله ندارم نیهم

 گفت: یپر از خنده ا یشد. رضا با صدا دهیاتاقم کوب در

 

 ؟یبانو جانا اماده ا -

 .امیاره االن م -

 ....زنگ خورد میگوش رونیخواستم برم ب تا
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 :زدم و جواب دادم یاسمش لبخند دنید با

 الو جانا؟ -

 ؟یسالم خوب -

 ؟یتو خوبنه  -

 ؟یستیچرا خوب ن -

 ؟ی! تو خوبیخسته ام، خب نگفت ست،یمهم ن -

 بد دیخوب شا دیشا -
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 پس یتو هم مثل من -

 حالم یدارم برا لیمن دل -

 منم دارم -

 

 ؟یبگم چ ستین یفضول -

 از هر شتریخسته ام االن ب یلیجانا خ ست،ینه ن -

 نمتیبب خوادیدلم م یموقع

 رون،یب رمیو رضا م نیسلمن...من االن دارم با  -

 شت؟یپ امیب امیبگم نم یخوایم

 نه برو خوش بگذره بهت، فقط جانا؟ -

 جانم؟ -

 فکر کردم یلیمن خ نیبب -

 ؟یبه چ -

 با بابا جونت برم حرف بزنم خوامیم -

 گه؟ید یکنیم یشو...شوخ -

 ترم یاز هر دفعه جد شترینه! ب -
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 

 .کردم سکوت

 .قلبم هجوم آورد به یشتریحس ترس و استرس ب هوی

 :اسمم رو صدا زد دیرو که د سکوتم

 ؟ییجانا اونجا -

 آره -

 خب؟ -

 ؟یخب چ -

 ه؟ینظرت چ -

 تو داره؟ میتصم یتو یاالن من بگم فرق -

 یشتریبه قلبم قوت ب تونهینه نداره، فقط جوابت م -

 رهیرو بگ میهم انرژ تونهیم بده

 !!بگم یچ دونمینم -

 خنده گفت: با

 

 براش ها گفته یفکر کن یماه بر کی ذارمینم گهید -
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 خانم متفکر باشم

 :حرص اسمش رو صدا زدم که گفت با

 الف بچه کیمن رو تو  یدق داد گمیدروغ که نم -

 الف بچه ام؟ کیااا من  -

 !یمن هست یبرا -

 باشه پس به من الف بچه زنگ نزن -

 :گفت و بعد هم آروم با همون لحن گفت ینوچ

 خوبه؟ شما خانم بزرگ -

 .یریبگ یتونیپس نم یحرفت رو زد گهینه د -

 .خدانگهدار

 .رو قطع کردم و با خنده به صفحه اش نگاه کردم تلفن

 که داشتم رو. یکل فراموشم شد حس و حال بد به

 

 حالت سکوت و قدم برداشتم یرو گذاشتم رو میگوش

 ...نیسمت رضا و سل رونیرفتم ب و
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 لبخندها نیقتریعماز .

 و همون یکه دلتنگش هیوقت مال

 �💕�دهیم امیبهت پ موقع

 

 

 کی....

 خنده هامون کل یبگم صدا تونستمیجرات م به

 رو پر کرده بود یورود یراهرو

 کرد و ما رو به خنده انداخت که از یطونیرضا ش انقدر

 .چشم هام حلقه زده بود یخنده اشک تو شدت

 ممون قطع شد:ه یداد محمد صدا یباصدا

 

 یها یاون گوش د؟ییمعلوم هست کجا چیه -

 مثل یحت یوقت نیدیخر یچ یرو برا مضخرفتون

 د؟یکنیچک نم ادم
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 شونه محمد تا بلکه یبلند شد دست گذاشت رو بابا

 .شه آروم

 .میرو چک کرد مونیگوش یسه نفر هر

 .حالت سوکت بود یرو میلعنت یگوش آخ

 :رضا گفت ینگفت ول یچیه نیسل

 رونیب میمن بود بر شنهادیپ خوام،یمن معذرت م -

 دلشون گرفته گفتم ببرمشون حال و هواشون دمید

 .بشه عوض

 ؟یخبر بد یزنگ بزن یشعور ندار ،یتو غلط کرد -

 !کنمیم یآروم باش، من عذرخواه -

 

 :رفت جلو هوی نیسل

 داره؟ چرا سرش یبه تو چه ربط میکه رفت میرفت -

 بده که به فکر خانواده اش هست ؟یزنیم داد

 !!که فقط کار کار کار؟ ییتو برعکس

 :شد و لب زد رهیبهش خ محمد
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 من نگران شدم نیسل -

 حرصم رو سر ومدمیروزا نگران بودم اما ن یلیمنم خ -

 .کنم یخال یکس

 :سمت رضا برگشت

 یداداش رضا دستت درد نکنه، من عذرخواه -

 .از طرف محمد کنمیم

 .اتاقش یگفت و رفت تو نویا

 بابا اومد: یکالفه بهمون نگاه کرد که صدا محمد

 

 .برو دنبال زنت -

 .نیجمله بود. رفت سراغ سل نیانگار منتظر هم محمد

 :شد رهیبهمون خ بابا

 رونیب دیریم دیسینامه بنو کیشما دو نفر هم  -

 حداقل

 :میرضا همزمان گفت با

 دیببخش -
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 من شام خوردم اگر ست،یامشب خونه ن نینسر -

 هنوز غذا گرمه دیا گرسنه

 .اتاق مطالعه اش یو رفت تو گفت

 .سمت اتاق خودمون میرضا هم هردو رفت منو

. . 

 

. 

 .میدیو خند میگشت یکل میو رضا رفت نیسل با

ً یاون مدت تقر یتو یرعلیام  یده بار زنگ زد اما جواب با

 .ندادم بهش

 .حرصش بدم کمیکرده بودم  قصد

 بچه خونده بشم و دست نکهیحساسم از ا دونستیم

 .نقطه ضعفم یرو ذاشتیم

 .خوب بود برام یلیخ امشب

 با هامون کل کل کرد که قبل یمحمد بعدش کل نکهیا با

 اما باز هم حس خوب میدادیخبر م دیرفتن با رونیب
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 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 نرفت. نیهم بودنمون از ب کنار

 

 زده یخوابیصبح بود، ب3ساعت نگاه کردم ساعت   به

 یبه سقف اتاق بودم. با صدا رهیخ داریبه سرم و ب بود

 برداشتم و بازش مویبلند شدم و گوش میگوش امکیپ

 .کردم

 !!بود یعل ریباز ام یوا

 "؟یداریب"

 عیزنگ خورد سر میکردم و جواب ندادم. گوش نیس

 :دادم و گفتم جواب

 ؟یزنیساعت سه صبح تو زنگ م ؟یا وانهید -

 :زد و گفت یا قهقهه

 جان جان خانم نییپا ایب -

 !!امیب تونمینم -

 امیمن م ا،ین -
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 !یدیبه خدا تو آخر منو سکته م -

 ام؟یب ای یاینچ، م -

 ؟یفهمیخوابن م ام؟یب یچجور-

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

🕊♥. 

 نکهیا یعنی یخوشبخت

 نفر باشه هی شیپ زتیچ همه

 ... نگاهت، فکرت دلت،

 

 

 دو....

 دارم! یکار فور گهید ایب ییاز جا یاز پنجره ا-

 

 .رو قطع کردم و کالفه به دور اتاق نگاه کردم یگوش

 .و شالمو سرم کردم دمیرو پوش مانتوم
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 داریصد در صد همه ب رونیب رفتمیاز در م اگر

 .شدنیم

 .به پنجره افتاد نگاهم

 رفتن از اون، رونیاتاقم و ب ینبود جز پنجره  یا چاره

 زنگ در رو ومدیم شناختمیرو م یعل ریمن ام وگرنه

 !زدیم

 رو باز کردن و نشستم لب بالکن و پام رو پنجره

 من پرت ایخدا وار،ید یباال دمیو خودمو کش گذاشتم

 !رمیمیم نییپا بشم

 

 . آورمواریداده بود به د هیکه تک دمیرو د یعل ریام

 :گفتم

 .نییبپرم پا خوامیبرو اون سمت م -

 :من چشماش گرد شد و گفت دنید با

 زدم تو یحرف کیحاال من  ؟یکنیم کاریاون باال چ -

 ؟یگرفت یجد چرا
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 دنیفهمیم ومدمیاز در م -

 :نگاهم کرد کالفه

 زبونم الل صبر کن شکنهیدست و پات م نییپا این -

 امیم من

 دیو خودشو کش نشیکاپوت ماش یگذاشت رو پاشو

 .. نشست کنار من وارید یباال

 شن! داریب ترسمیبرم، م دیرو بگو با کارت -

 

 م؟یکجا در خدمت باش -

 :دمیحرص غر با

 !!نییپا یفتیب زنمتیبخدا م -

 :خنده از حرص خوردن من نگاهم کرد و گفت با

 !ها شهینه نه نزن بعد شوهرت فلج م -

 گفته جوابم یحاال ک یشیم یزود خودمون یلیخ -

 مثبته؟

 :ها رو باال برد ابرو
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 !!؟یچ -

 

 به تو جواب مثبت بدم پدر دیمن الف بچه چرا با -

 بزرگ؟

 یگفتم! تو چرا جد یزیچ کیکردم  یغلط کیجانا  -

 ؟یریگیم

 :کردم که گفت سکوت

 به من جواب یتو جرات دار هینجوریاصال حاال که ا -

 گهیبه کس د یجرات دار نمیبب خوامیبده بعد م یمنف

 !نه ای یمثبت بد جواب

 ادیتا چشمات در ب دمیم -

 یبفهم دمیبعد منم طرف رو ج*ر م -

 خونه یتو رمیمن م د،یباشه ببخش -

 

 نمیصبر کن بب -

 .کردم نگاهش
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 رو بدم بعد برو تیبذار سوغات -

 ..آخه -

 از خوامیآخه نداره جان جان خانم من. بعدشم من م -

 خب؟ گهید دیببخش ارم،یدر ب دلت

 نبود که بخوام ناراحت بشم یزیچ -

 .پس بخند من مطمئن شم -

 :بهش زدم که گفت یلبخند

 .امیتا ب نجایهم نیلحظه بش کی -

 یجعبه ا نیماش یو رفت تو نییپا دیپر هوی وارید از

 و دوباره پاش رو گذاشت رونیو اومد ب دیکش رونیب

 و اومد باال : نیکاپوت ماش یرو

 

 بهت خطرناکه دمیهات بمونه فردا م یخوراک -

 .شتیفعال بمونه پ نیاتاقت، ا یتو یبر یخوایم

 :رو از دستش گرفتم و گفتم جعبه

 !یفتیزحمت ب یتو خواستمیازت، من نم یمرس -
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 کدونهیزحمت نبود همش با عشق بود، باالخره ما  -

 میندار شتریجان خانم که ب جان

 یمرس -

 .یدوست داشته باش دوارمیقابلت رو نداره ام -

 االن؟ یبر یخوایم

 .نهیبب یکی ترسمیم دونم،ینم -

 . نییپا یریدلم، جانا مراقب باش م زیبرو عز -

 .نیینرفت پا یرعلیاما ام میکرد یخداحافظ گهیهمد با

 .رمیبعد خودم م یتا تو بر مونمیم گفت

 

 .اتاق یتو دمیبالکن پر از

 .خواب شده بود گیج چشمام

 تخت ریهامو عوض کردم و پاکت رو گذاشتم ز لباس

 .فردا بازش کنم تا

 ....دمیبردم به تخت و خواب پناه
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 من باش مال

 من یدوستت دارم ها مثل

 فقط مال توست که

 

 سه....

 

 .هنوز با هم قهر بودن نیو سل محمد

 نگاه هم مین گهیبه همد یصبحانه و ناهار حت زیم سر

 دننکر

 و نیجمع رو اما سل ارهیکرد به خنده در ب یسع رضا

 لبخند یهمچنان مثل بت نشسته بودن و گاه محمد

 دادنیم لیتحو یا مهین نصفه

 بهش انداختم که ینگاه مینشستن رضا کنارم ن با

 گفت
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 خودشه یخواهر من باز چرا تو -

 و محمدم نینگران سل -

 کیمحمد مجبوره خرج کنه  نکهیتهش ا گهید -

 بخره یزیچ ییکادو

 ینجوریکنن طاقت ندارم ا یزودتر اشت دوارمیام -

 نمشونیبب

 قربون دل پاکت برم من -

 شرکت یریخدانکنه. تو چرا چند وقته کم م -

 من ده کننیندارم انقدر بابا و محمد همه کار م یکار -

 فتهیهم برم کار ها راه م قهیدق

 کارمیبه به داداش ب -

 نه. در حد خودم و در یکنیکه فکر محاال اونقدر هم  -

 کنمیمربوط به خودم رو م یکارها ازین حد

 

 یخسته نباش -

 و گفت دیرو بوس سرم
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 یدار یحوصله مردم ازار -

 یبا ک یمردم ازار -

 عروس خانواده -

 هیخودش سلطان مردم ازار نیسل -

 کجاست اصال -

 اتاقش یتو -

 االن امیم ارمیخودمو ب لهیبذار من برم وس -

 اتاقش یو رفت تو گفت

 کنه. ریبخ خدا

 

 تخت جعبه ریاتاق خودم خم شدم از ز یتو رفتم

 دمیکش رونیرو ب یرعلیام یکادو

 .کل فراموشم شده بود پاکت رو باز کنم به

 .جعبه کوچولو تر داخلش بود کی

 .کردم بازش

 که داخلش بود رو لمس کرد یپالک
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 .شده یپالک نقره سنگ کوب کی

 ریجعبه رو بستم و گذاشتم ز عیدر اتاق سر یصدا با

 :تخت

 ...دییبفرما -
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 خواهمتیم.

 که بودم دانمینم

 شومیخواهم بود و چه م که

 یرانیو تیتا نها خواهمتیم اما

 

 

 هشتادچهار..

 در آورد داخل: نیسرش رو از ب رضا

 

 میپاشو بر -
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 !!خودته ها یپا زیهمه چ -

 لوس ایپاشو ب -

 .نیاتاق سل یجلو میهم رفت با

 .رونیب دیکش یکیدستش سوسک پالست یتو از

 :لب زدم دهیترس

 !ستین یجالب یاصال شوخ -

 سیه -

 باز کرد و سوسک رو پرت کرد دست مهیاتاق رو ن در

 .اتاق من یو برد تو دیکش منو

 خنده ریرو رها کرد و زد ز خودش

 استرس و خنده گفتم: با

 

 کنهیسکته م نهیبب -

 !کنهیشوهرش بدبختم م -

 طرف نگرانش کیطرف خنده ام گرفته بود از  کی از

 .بودم
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 :خنده گفت با

 میریرو جانا تهش جفتمون م افتینکن ق یاونجور -

 ....از رونیب

 .رضا یمصادف شد با خنده ها نیسل غیج یصدا

 .رونیو رفتم ب میشونیپ یتو دمیدست کوب با

 رونیبود از اتاقش ب دهیپر نیسل

 هم اومدن باال. نیو نسر بابا

 

 دییو دو رونیهم نگران از اتاق کارش اومد ب محمد

 :نیسل سمت

 ؟یزد غیچرا ج شده؟یچ -

 سو...سوسک -

 .گرفترو  نیسلدست  محمد

 تا سوسک رو برداره نیاتاق سل یهم رفت تو بابا

 !بودم فقط رضا رو دعوا نکنن دواریام

 :و با آرامش گفت رونیاومد ب بابا
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 .کشتمش بابا جان نگران نباش -

 .میرضا با تعجب به هم نگاه کرد منو

 محمد بود و محمد داشت کنارهمچنان  نیسل

 .زدیحرف م باهاش

 با آرامش گفت: بابا

 .استراحت کن کمیجان  نیاتاق سل یبرو تو -

 سمت اتاق بابا میبر واشیکه  دیدست منو کش رضا

 :گفت

 .دییمن بدو دیاتاق مطالعه باش عیسررضا و جانا  -

 .به تاسف تکون داد و رفت یبا خنده سر نینسر

 :سمت اتاق بابا میرضا هردو راه افتاد منو

 ؟یدار تنامهیوص گمیجانا م -

 !رضا یوا -

 من دارم خدارشکر ه؟یچ -

 ...میزور خنده ام رو کنترل کردم و وارد اتاق بابا شد به
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 و سوسک رو اورد باال گرفت یصندل یبا نشست رو با

 :ما یجلو

 نه؟ دیش یشما دو نفر بزرگ نم -

 و دیجلو کش یبابا خودش رو کم میحرف نزد یکالم

 صورتش قرار داد و به ما نگاه کرد و ریهاش ز دست

 :گفت

 ذارمیندارم م تونیکار نیشد رریچون سبب خ -

 !دیاریها در ن یبا نمک باز نیاما دفعه بعد از ا دیبر

 :میوهمزمان گفت میتعجب به هم نگاه کرد با

 !!ر؟یخ -

 !کننیم یفعال که دارن اشت -

 دست هاش رو به شکل دعا به سمت اسمون برد رضا

 یو خودش سع زدیکه توش خنده موج م یبا لحن و
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 بغض الودش کنه شروع کرد به حرف زدن با داشت

 :خدا

 که مرا میگویخداوندا، تو را سپاس م ا،یخدا -

 !ریثواب و کار خ یبرا یقرار داد یا فرشته

 به صورتش دیهاش رو کش دست

 !یدلقک یلیخ -

 دونم خوهر قشنگم یم -

 :سوسک رو پرت کرد سمت رضا و گفت بابا

 !ها یکن تیمنو اذ یبار اخرت باشه دخترا -

 :اش نهیس یشد و دستش رو گذاشت رو خم

 کردن تیفقط اذ دییشما دستور بفرما چشم پدرم -

 که ازاده درسته؟ محمد

 

 !پدر سوخته -

 ارم؟یبابا دستتون سوخته پماد ب یا -

 :با خنده خودرکارش رو پرت کرد سمت رضا بابا
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 .ادیبانو ب نینسر گمیکن م تیبرو بچه کم منو اذ -

 !من مظلومم شهیهم -

 :گفتم عیسر

 هیبهت شب یگفتیم یزیچ کیمظلوم؟؟...تو؟؟ کاش  -

 !باشه

 همه ارزوشونه من بشم مرد یخوب نیبه ا -

 شونیزندگ

 .رونیرفت ب عیگفت و سر نویا

 :رفتنش نگاه کردم و رو به بابا گفتم به

 د؟یبا من ندار یکار -

 

 نه برو -

 :اتاق رو باز کردم که گفت در

 !حواسم بهت هست جانا خانم -

 :بابا نگاه کردم که گفت هیتعجب  با

 نمیمراقب درس هات باش دوست ندارم بب شتریب -
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 !قولت ریز یزد

 چ...چشم -

 برو -

 .حرف رفتم سمت اتاق یب

 تخت خودمو ول کردم یرو

 !بابا گفتیم راست

 کرده بودم که درس و دانشگاه ریخودم رو درگ انقدر

 شده بود برام کمرنگ

 

 رفتم در حد امتحان و حضور داشتن تمرکز یم دانشگاه

 .درس نبود یرو میواقع

 دوباره خم شدم و جعبه رو اوردم یرعلیام هیهد ادی با

 .و انداختمش گردنم نهییا یو رفتم جلو رونیب

 :و لبخند زدم و لب زدم دمیروش کش یدست

 !که گرفتم یا هیهد نیتو قشنگ تر -
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 چیه ست،ین کیاز تو به نبض َمن نزد شتریکس ب چیه.

 ، ستیهماهنگ ن دنمینفس کش تمیمثل تو با ر کس

 کس چیه ده،ینم یزندگ یکس خندههاش صدا چیه

 مثِل تو چکسیه ده،ینَم بارون نم یِ تنش بو عطر

 .بشه تونهینم شه،ینم

 

 

 هشتادشش..

 صبح بود. میهشت و ن ساعت

 

 االن داشتم درس نیبودم و تا هم دهینخواب شبید از

 .خوندمیرو م هام

 وجودم تا یجمع شده تو ایدن یها یکل انرژ انگار

 .ها رو جبران کنم یعقب افتادگ نیا تموم

 هم شده بودم کل درس ها و جزوه ها رو مرور موفق
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 .کردم یو بودم و جمع بند کرده

 به بدنم دادم و بلند شدم رفتم یو قوس کش

 .آشپزخونه

 !بخورم یزیچ نکهیداشتم به ا دیشد ازین

 مربا رو برداشتم و ناخونک زدم شهیش خچالی یتو از

 :دمیمحمد از جا پر یبا صدا که

 بخور نیظرف کن بش -

 خوامینم گهید ر،یسالم صبح بخ -

 

 :گفت شیشگیلحن سرد هم با

 !یبخور شام هم نخورد نیبش ر،یصبح تو هم بخ -

 ؟یزیچ یخوریتو م -

 خوردم -

 محمد زیگفتن اها بسنده کردم و نشستم پشت م به

 .و نشست ختیر ییخودش چا یبرا هم

 .خودم گرفتم و خوردم یلقمه برا کی
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 محمد لقمه گرفتم و ینبود تنها بخورم. برا یخوب حس

 سمتش بردم

 !! خوردمخوامیگفتم نم -

 داداش یشیلقمه بخور نترس چاق نم کیحاال  -

 .بزرگه

 

 دمیجلو تر کش زیم یچپ نگاهم کرد که خودمو رو چپ

 :نشده یلقمه رو گرفتم جلو و

 !دستم درد گرفت گهیبخور د -

 .لقمه رو گرفت و اروم تشکر کرد ازم

 داداش محمد سابق خودم تنگ شده بود که یبرا دلم

 نییاز گلومون پا یزیلقمه هم چ کی گهیهمد بدون

 .رفتینم

 ...اندازه تمام وجودم دوستش داشتم اما به

 !رو خراب کنه زیباشه که همه چ دیاما با کی شهیهم

 و ینیخوب بب یکردیهرچقدر هم که تالش م انگار
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 وسط. ومدیاما م کی یباش الیخیب

 

 گهید نکهیبود، از ا یو کالفگ یاما ها از خستگ نیا

 .کردن یصبور یبرا یندار تحمل

 تفاوت یب یکنیم یو سع یکنیانگار انقدر صبر م یگاه

 زیو همه چ شهیکه سقف تحمل کردنت تموم م یباش

 .پاشهیم فرو

 .ظرف صبحانه رو جمع کردم و شستم یحوصلگ یب با

. . 

 :از کالس خارج شدم که استاد صدام زد خواستم

ً!خانم رستگار چند لحظه لطفا -
 
! 

ً یتقر کالس  بود یخال با

 شده؟ یزیچ د؟ییبفرما -

 

 شهینه دخترم نگران نباش، خواستم بهت بگم هم -

 !باش ینجوریا
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 :تعجب نگاهش کردم که گفت یکم با

 هم چقدر رشته ات دونمیو م یهست یزرنگدختر  -

 امروز از کمی یبود یانرژ یاما ب یدوست دار رو

 پدرتم، ی! منم جایچقدر سرحال دمیفهم چشمات

 یهمه حال خوبت انرژ نیناخداگاه از ا امروز

 .گرفتم

 :زدم و گفتم یخجول لبخند

 .ممنون، با اجازتون -

 برو دخترم. -

 

 و بشدت هم شصت سالش بود بایتقر استادمون

 و خون گرم بود مهربون

 ماجرا باعث شده بود همه دانشجو ها باهاش نیهم

 .داشته باشن تا استاد و دانشجو قیدوست و رف رابطه
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 خط بکش از خودت هی.

 تا ابد خوامیمن م دور

 تو محدود شم به

 

 

 هشتادهفتم..

 °ماه بعد کی°

 که هر دو خسته میراه رفته بود یرعلیبا ام انقدر

 .مون رفع بشه یتا خستگ یصندل یرو میبود نشسته

 !دختر ییاخ که چقدر تو نق نقو -

 نگاه کردم چشم هاش بسته بود اما لبخند بهش

 لب هاش بود. یاش رو شرورانه

 

 !!من نق زدم؟ -

 یچیمنو آخرش هم ه یبریراه م یچهار ساعته دار -

 !ینکرد پسند
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 ؟یقرار مالقات مهم دار یگیمگه نم -

 خب؟ -

 لش پیقرار مالقات که با ت یخب به جمالت، آدم تو -

 .یبپوش یلباس رسم دی! بارهیاسپرت که نم و

 بهم دهیم یاز کت و شلوار حس خفگ ادیخوشم نم -

 یاجبار ها رو تحمل کن یمجبور ی. اما گاهدونمیم -

 من؛ خب یبانو دییشما دستور بفرما یچشم هرچ -

 .سراغ کت و شلوار میبر

 .میو مغازه ها رو از نظر گذروند میبلند شد باهم

 

 داشتمیبدون ترس کنارش قدم برم گهید

 رو فراموش کردم و سپردم دست زیاز همه چ ترس

 !ریو تقد زمان

 یرعلیکنار ام خواستمیفقط آرامش م االن

 !خوب بود یکنار هم حالمون واقع هردو

 یو درس یروز مره و کار یدور از دغدغه ها انگار
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 میشدیم

 میداشت یمتفاوت یایهم دن کنار

 ینباشه، از خستگ یغم چیه میروز اول تالش کرد از

 اما همونجا تالش میگفتیهامون م یو کالفگ ها

 .مشیببر نیاز ب میکردیم

 

 سخت پسند من یبانو دیاونجا شا میبر ایجانا ب -

 .انتخاب کرد برام یزیچ

 .یمیجناب رح میبر -

 از گرما بهم خورد یموج میمغازه شد وارد

 نسبتاً سرد شده بود رونیب یهوا

 .بود یعیسرد طب یهوا نیماه بود و ا ید اواسط

 تا باالخره کردمیو شلوار ها رو با وسواس نگاه م کت

 نظرم رو جلب کرد یکی

 حال نیدر ع یرنگ ساده ول یو شلوار سورمه ا کت

 یو دوست داشتن قشنگ
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 .نیبب نویا یعل ریام -

 

 :سمتم و گفت اومد

 پسند شد؟ -

 بپوشش -

 .چشم -

 ییو راهنما یرعلیکت و شلوار رو داد دست ام فروشنده

 .سمت پرو کرد

 هاش چرخوندم راهنیپ نیرو بب نگاهم

 !یمشک ایبود  دیسف راهنیپ کی شنهادمیپ تنها

 .خوادیم یداشت خودش چ یبستگ

 جانا خوبه؟ -

 :لبخند زدم دنشیبا د برگشتم

 !ادیبهت م یلیخ -

 

 ؟یچ راهنیخب پ -
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 دیسف ای یمشک ای -

 !دیسف -

 رونیب میو رفت میدیرو خر زیچ همه

 یرعلیام -

 جونم؟ -

 ؟یکفش دار -

 ؟یکنینم دیتو خر زم،یآره عز -

 لباس یبرم بعدشم به اندازه کاف خوامینم ییجا -

 ندارم فعال اجیاحت دارم

 امروز زحمتت دادم دیببخش -

 دیخر یدوست داشتم کنارت باشم برا ه؟یزحمت چ -

 ....گهید یمن یفسقل -
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 قلبم" را ".
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 تو یبرا نکهیقبل از ا تا

 ��♥کرده بودم بتپد،گم

 

 

 هشتادهشتم..

 خاطر کفش هام پام برگشته بود و بشدت درد به

 .متوجه نشده بود یرعلیام داشتم

 :نگاه کردم که گفت یرعلیبه ام یحالت زار با

 جونم جان جان خانم من؟ -

 کم؟ی مینیبش -

 شده؟ یزیچ -

 

 م؟یبعد بر مینیبش قهینه فقط پام درد گرفت دو دق -

 و نشستم یصندل یها رو گذاشت رو دیخر

 ؟یخوب -

 .کنهیمچ پام درد م -
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 !!!نمیبده بب -

 .چپ نگاهش کردم چپ

 .باال آورد میهاش رو به حالت تسل دست

 میبر پاشو -

 میریبعد م یبچه بهتر شد نیبش -

 شهیم رمید میبهترم، پاشو بر -

 لب هاش بود گفت: یکه رو یشخندین با

 

 یزیبابا جونت چ ایخان داداشت  یتر برس رید -

 گن؟یم

 .کامال مشخص بود شیدر صدا حرص

 :کردمیآرامش م یکم دیبا

 خونه ما رو نیقوان یدونیمنو، تو م نیبب یعل ریام -

 !یدونیاز خدامه کنارت باشم اما خودت که م من

 .تو رو ناراحت کنم خوادیدلم نم من

 :و نگاهم کرد دیکش یقیعم نفس
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 حرصم گرفت، حرصم گرفت که دیببخش دونم،یم -

 کنار خودم نگهت دارم، قسم ادیز تونمینم

 

 قدم کی ذارمیکنارم نم یایکه ب یروز خورمیم

 .ازم یدور ش هم

 :ردم که گفتخنده بهش نگاه ک با

 .پاشو جان جان خانم برسونمت خونه -

 .میو راه افتاد میهم بلند شد با

 آروم شده بود یذره ا نکهیبودم از ا خوشحال

ً یتقر  .میشده بود نیماش کینزد با

 جانا؟ -

 جانم؟ -

 ؟یدیم یقول کی -

 !؟یچه قول -

 

 تو آرومم کن میمن عصب م،یباش ینجوریهم شهیهم -
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 .صدات یحرف هات، با آرامش تو با

 :خنده گفتم با

 چشم -

 قشنگت یقربون چشما -

 یم دایتمام حرف هاش حس خوب بهم انتقال پ از

 کرد

 جنبه بودم که به هر حرفش یب یادیهم من ز دیشا

 .شدیدلم قند اب م یتو لویک لویک

 عقب گذاشت و یصندل یها رو رو دیخر یرعلیام

 . پشت فرمون نشست

 پخش شد. نیماش یمورد عالقه ام تو کیموز

 

 که میگوش داده بود یعل ریرو با ام کیموز نیا انقدر

 .میکامل حفظ شده بود هردو

 :میبا هم آهنگ رو خوند هردو

 !حرف اول اسمته؛ گردن من تا ابد -
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 !صد یباال رهیضربان دلم م نمت؛یبیم تورو

 دمتیکه تورو د یاول دفعه

 !دفعه رو همه خط هیدل زد؛  نیا

 …شب و جنگل و بارون هیو تو و  من

 ..لباسامون رهیبگ شیآت یبو

 !که بشه شهیم یما دوتامون چ م؛یباش هیاگه پا آخ

 …جون من؛ اسمته ته فنجون من یلج نکن یگل
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 گرفت ادیاز شاملو  دیرو با یعاشق.

 گفتیم دایآ به

 ❤کوچکه من یِ خدا

 

 

 هشتادنهم..
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 .رفتم ادهیکرد و تا خونه پ ادهیمنو سر کوچه پ یرعلیام

 من رفتم داخل خونه یشدم حرکت نکرد و وقت متوجه

 باغچه دور کاج کوچولو یداشت تو اطیح یتو نینسر

 :نکنه تشیتا سرما اذ چدیپیم کیپالست

 جونم نیسالم نسر -

 یخسته نباش ؟یسالم مادر خوب -

 کمک؟ امیب د،یسالمت باش د؟یشما خوب یمرس -

 برو داخل زمیمنم خوبم مادر، نه عز یتو خوب باش -

 سرده صورتت قرمز شده! هوا

 

 د؟ییخوایکمک نم دیمطمئن -

 باهم امیتا ب زیدم کردم آماده است بر ییآره برو چا -

 .میبخور

 چشم -

 مویداخل و لباس هام رو عوض کردم و گوش رفتم

 ییآشپزخونه و چا و رفتم داخل بمیج یتو گذاشتم
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 .ختمیر

 !از بچه ها نبود یخبر

 سخت نبود که کجا رفتن حدسش

 اخر خونه یو کارها دیو محمد که دنبال خر نیسل

 بود شونیعروس نیفرورد یچون تو اشون

 

 .بود رونیهم احتماالً با دوست هاش ب رضا

 دمید رونیرو آوردم ب میرو مبل و گوش نشستم

 :داده امیپ یرعلیام

 "داخل؟ یرفت "

 " آره "

 مونیفاصله پش نیهم ی! توینخند گمیم یزیچ کی "

 "خونه دلم تنگ شده یتو یگذاشتم بر شدم

 .لبم جا خوش کرد یرو یقیعم لبخند

 نوشت برام: دمیجواب نم دید یوقت
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 خورمیمضخرف...قسم م یدور نیا شهیتموم م "

 چیکنار خودم بدون ه یو به زود کنمیم تمومش

 "یایم یاسترس

 .استرس بهم وارد شد هم ته دلم خوشحال شدم هم

 "یرعلیمراقب خودت باش ام "

 جان جان خانم من، لباس گرم هم نطوریتو هم هم "

 "طاقت حال بدت رو ندارم ینش ضیمر بپوش

 "چشم "

 بال، فعال" یچشمات ب "

 

 به رهیرو گذاشتم کنار و خ یکردم و گوش یخداحافظ

 .کردیداشت پخش م لمیشدم که ف یونیزیتلو

 از ماجراش فقط نگاه کردم تا دونستمینم یچیه

 .شم سرگرم

 .صورتم کردم کیرو برداشتم و نزد ییچا

 .منتقل شد یبرخورد بخار گرمش بهم حس خوب با
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 :رو برداشتم یینشست کنارم و چا نینسر

 دستت درد نکنه مادر -

 من فقط دیدینوش جان، خودتون زحمتش رو کش -

 ختمیر

 رو لمیرو خورد و ف شییاز چا یزد و کم یمهربون لبخند

 کرد... نگاه
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 .دستشون بود دیخر یو محمد که اومدن کل نیسل

 جات یدکور شتریخونه اشون بود و ب دیخر یها اخر

 .دنیخریم

 :مبل یخودش رو پرت کرد رو نیسل

 شه؟یچرا تموم نم -

 :ستادمیسرش ا یخنده باال با
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 ؟یخسته شد -

 

 چقدر سخته یفهمیم یشیخودت عروس م شاالیا -

 :گفت تیبا جد محمد

ً یتقر گهیتموم شد د -  اخراشه با

 شوهر یخوایخواهرت رو نم میدیباشه بابا فهم -

 !به من نگاه نکن ها یاونجور ،یبد

 :دعوا نشه گفتم نکهیا یبرا عیسر

 و من دارم درسم رو افتادهین یاتفاق چیفعال که ه -

 یخودتون؟ بعدشم برا یبرا دیگیم یچ خونمیم

 د؟یکنیبحث م دیدار افتادهیکه اتفاق ن یزیچ

 

 :گفت یبا بغض ساختگ نیسل

 خب حاال دعوا نکن منو -

 :و با خنده گفتم دمیرو کش لپش

 هات رو نشون بده لهیدعوا نکردم که،! پاشو وس -
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 نمیبب

 :شد و با ذوق گفت بلند

 عروس خانواده چه کرده نیبب ایب -

 .هاش دیخر یو منو برد جا دیرو کش دستم

 کدوم یبرا گفتیو م دادیذوق هرکدوم رو نشون م با

 .دهیاز خونه اش خر قسمت

 

 جانا به نظرت قشنگن؟ یوا -

 تو بد باشه؟ قهیسل شهیمگه م -

 .شد و محکم بغلم کرد بلند

 فکر یبه چ خرمیم لهیدارم وس یوقت یدونیم -

 کنم؟یم

 ؟یچ -

 زودتر کنمیبرات از ته دل برات آرزو م ،یرعلیتو و ام -

 تونیعروس دیباهم خر دیو بر دیهم باش کنار

 .قربون خواهر قشنگم برم -
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 خونه باز شد و رضا اومد داخل: در

 

 عروس و خواهر شوهر ها همه جا دعوا دمیشن -

 زمونه د؟یکنیرو بغل م گهیبعد شما دوتا همد دارن

 شده؟ برعکس

 :رفت و گفت یچشم قره ا نیلس

 شده؟ تیحسود هیتو فکر کن اره، چ -

 یبعد کس دیکنیبغل م یکه اره خواهر منو ه یحسود -

 کنهیبغل نم منو

 :باز کردم و رضا رو بغل کردم دستامو

 بغل خودم اینکن ب یحسود -

 کهیقربونت برم خواهر کوچ -

 خدانکنه -

 

 :بلند شد نیداد سل یصدا

 ایمحمد ب -
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 نیما و به رضا سالم کرد و به سل کیاومد نزد محمد

 : گفت

 است؟ گهیهمد یچرا اخمات تو شده؟یچ -

 هیچی. -

 میرفت زدیکه هممون رو صدا م نینسر یصدا با

 :سمتش

 .میباهم بخور ختمیر ییچا دییایب -

 :خنده گفتم با

 .االن خوردم دستت درد نکنه نیمن هم -

 برات مادر؟ ارمیب یخوریم یزیچ -

 .امیاتاقم کارهامو انجام بدم م رمیمن م ،ینه مرس -

 .برو مادر -

 رو برداشتم یاتاق و گوش یتو رفتم

 رو گرفتم اما تماسم رو رد کرد یرعلیام شماره

 : داد امیپ بهم
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 " بهت کارم تموم بشه زنمیزنگ م "

 " منتظرتم "

 !ممکنه رفته باشه سر قرارش دونستمیم

 مهمه. یلیقرار داره اما گفت براش خ یبهم با ک نگفت

 شیپ خوادیکه م یهمونجور زیبودم همه چ دواریام

 .بره

 و کتاب ها و جزوه هام رو دوباره زمیپشت م نشستم

 ....کردم مرور

. . . 

 .میشام رو جمع کرد زیم نیو سل نینسر با

 گهیهمد یاومده بود بشدت اخم هاش تو یاز وقت بابا

 !بود

 بودم.. نگرانش

 

 ماجرا دمیازش پرس یباهاش حرف زد، وقت نینسر

 کمی ختهیشرکت بهم ر یکارها ستین یزیگفت چ هیچ
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 .هیعصب

 .جرات نکردم خودم حرف بزنم با بابا گهید

 :اومد نشست کنارم نینسر

 جانا مادر؟ -

 جانم؟ -

 شده؟ یزیچ ؟یچرا تو فکر -

 بود یعصب یلینگران بابا شدم، آخه خ -

 گهید ادهیز یمادر، مشکالت روزمرگ ستین یزیچ -

 هم ممکنه به مشکل بخوره کارها

 جونم؟ نینسر -

 

 جانم مادر؟ -

 دوستت دارم یلیخواستم بگم خ -

 .هاش رو باز کرد و بغلم کرد دست

 سرم رو نوازش کرد مادرانه

 نیدرست مثل ا کردمیکه کنارش تجربه م یآرامش
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 .بغل مامان خودم بودم یکه تو بود

 !!ناراحت باشه ها یدخترم الک نمینب -

 .چشم -

 .پاشو مادر برو بخواب چشمات خسته است -

 رفتم سراغ میاتاق، مستق یگفتم و رفتم تو ریبخ شب

 و روشن کردم. میگوش

 

 نبود یرعلیاز ام ینه انگار خبر انگار

 :نوشتم براش

 " جناب با معرفت من منتظرتم هنوز "

 ....نداد جواب
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 مرد فقط به محبت و احترام هی

 به پاش اشویداره تا دن ازین عشقش

 �🕊�شیتا بشه مرد زندگ زهیبر
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 دو....

 نبود یرعلیاز ام یکه خبر یروز دو

 

 تا شگاهشینما یگرفته بودم برم جلو میتصم امروز

 .کنم داشیپ

 !مثل خوره به جونم افتاده بود ینگران

 .بهش خاموش بود زدمیم زنگ

 .داد یهام رو جواب نم امیپ

 .هم بهش زنگ زد جواب نداد که نداد نیسل

 !افتاده یچه اتفاق دونمینم

 فتادهیبراش ن یکه اتفاق بد کردمیخدا خدا م فقط

 .باشه

 .سرم یرو جمع کردم و بستم باال موهام

 جانا؟ -
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 خم شده بود و من رو نگاه نیسمت در، سل برگشتم

 .کردیم

 شده؟یجانم؟ چ -

 شش؟یپ یریم یدار -

 ایحالش خوبه  ده،یچرا جواب نم نمیبب رمیدارم م -

 !؟نه

 .نگران نباش -

 :سرم درست کردم یرو رو شالم

 !ممکنه ریغ -

 !!ها یمراقب باش -

 چشم -

 الیخیب یچیکه... ه گمیم -

 

 .اسمش رو صدا زدم که برگشت سمتم نگران

 شده؟یچ نیسل -
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 خونه خودش رو هم دارمخواستم بگم آدرس  -

 سم؟یبرات بنو یخوایم

 :زدم و گفتم یجون یب لبخند

 آره بفرست برام -

 از اتاق و چند لحظه بعد برام آدرس خونه رونیب رفت

 .رو فرستاد اش

 ....و رفتم رونیخونه زدم ب از

. . 

 

 !شده رهیخ شگاهیبه در بسته نما یکالفگ با

 کجاست؟ یرعلیمن ام یخدا

 بسته است؟ شگاهیموقع نما نیا

 .و دوباره شماره اش رو گرفتم نیدادم به ماش هیتک

 یکه گفت خاموشه گوش دیچیاپراتور پ یهم صدا باز

 نیگلوم جا خوش کرده بود. شماره سل یتو یبد بغض

 :گرفتم رو
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 سالم جانم؟ -

 ؟ییتنها نیسالم، سل -

 ؟یکرد داشیپ شده؟یاره چ -

 هم بسته است شگاهینبود، در نما -

 اونجا امیم افتمیدر خونه اش، منم راه م یبرو جلو -

 خب؟

 

 ...باز محمد ؟یایتو کجا ب -

 :وسط حرفم و گفت دیپر

 رون،یب میبا تو بر خوامیم گمیبه محمد م زنمیزنگ م -

 تو برو من شه،ینم یچیداره؟ نترس ه یاون چه ربط به

 امیم

 .باشه -

 جانا؟ -

 :کردم تا حرف بزنه سکوت

 ستیحالت خوب ن یکنیاگر فکر م گوش کن به من -
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 .میبا هم بر امیکن من ب صبر

 کنم پداشی یعل ریزودتر برسم به ام خوامیخوبم، م -

 

 .زنگ بزن بهم یدیبرو رس -

 باشه -

 پدال گاز یو پام رو رو نیماش یبرگشتم تو دوباره

 .فشردم

 یو از ته دل دعا کردم اتفاق نییپا ختیهام ر اشک

 ....باشه فتادهین براش
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.. 

 " ازت بگذرم ؟ تونمیمگه م "

 بهت تونهینَفَر م هیهست که  یجمله ا نیتر قشنگ

 بگه
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 سه....

 

 گرفتم و بخاطر دیاسترس شد ادیز الیفکر و خ بخاطر

 .کردیحالت تهوع داشتم و معده ام درد م نیهم

 .رو نگه داشتم نیدر خونه اش ماش یجلو

 .داده بود و خونه کردم نیکه سل یبه ادرس ینگاه

 .اومده بودم درست

 شدم و به ساختمون رو به روم نگاه ادهیپ نیماش از

 .قشنگ بود یلیخ کردم

 اومده بودم حتماً صبر یا گهید طیشرا یتو اگر

 کیفقط  تینگاهش اما االن اولو شتریتا ب کردمیم

 .یرعلیبود، ام زیچ

 .رو زدم که نگهبان در رو باز کرد که وارد شدم زنگ

 بود: گهیهمد یاخم هاش تو بشدت
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 امرتون خانم؟ -

 کار داشتم یمیرح یبا اقا -

 :گفت تیعصبان با

 تونمیمن نم یاومده خانم خودت رو معرف یبگم ک -

 رو راه بدم؟ هماهنگ نکرده بود یکی ینجوریهم

 مهمان داره که

 رو نیبود ا نییفشارم پا میخاطر حجم نگران به

 :که داشتم بفهمم یا جهیاز سرگ تونستمیم

 امیجانا رستگار، خبر نداشت من قراره ب -

 بهشون زنمیزنگ م -

 

 .بود یخسته شده که انقدر عصب انگار

 لحظه بعد تلفن رو برداشت و با فرد پشت خط که چند

 بود چند کلمه حرف زد و بعد قطع کردن رو یرعلیام

 :به من کرد

 ..طبقه  -
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 .کردم و وارد آسانسور شدم یتشکر

 رو زدم ..طبقه  دکمه

 حالش خوبه بعد نمشیدر بب یخودم قول دادم جلو به

 .رونیب امیب

 و باز شدن ..طبقه  میدیرس گفتیکه م ییصدا با

 .یرعلیآسانسور نگاهم خشک شد به ام درب

 

 چروک شیشرتیبود و ت ختهیبلندش بهم ر یموها

 .بود

 :هم انگار از اومدن من تعجب کرده بود اون

 ؟یکنیم کاریچ نجایجانا تو ا -

 یکه ساعت هاست تو یبود تا بغض یحرف کاف نیهم

 :دیجا خوش کرده سر باز کنه نگران پرس گلوم

 با بابات و محمد دعوات شده؟ د شده؟یجانا چ -

 !گمیبزن بهت م حرف
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 یکه داره از نگران رونهیاون ب یکی یگیتو...تو نم -

 من یدیجواب تلفن نم یفهمیتو نم کنه؟یم دق

 ؟یدادی. چرا جواب نمیاز نگران رمیمیم

 هم گذاشت یچشم هاش رو رو کالفه

 داخل ایب -

 نه، جواب منو بده چرا تلفنت خاموشه؟ -

 داره زشته نیدورب نجایداخل ا ایب -

 ...یرعلیام -

 داخل نترس از من ایب -

 رو باز گذاشت و خودش رفت داخل. در

 

 و وارد خونه شدم دمیکش یقیعم نفس

 .بود ختهیبشدت بهم ر خونه

 مبل خودشو انداخته بود و چشم هاش رو یرو یرعلیام

 بود بسته

 ؟یرعلیام -
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 :نکرد نگاهم

 چشم دنیجانم؟ برو صورتت رو بشور طاقت د -

 .رو ندارم تیاشک یها

 :پاک کردم نمیهامو با آست اشک

 ؟یکجا بود یبگ یخواینم -

 

 خونه -

 چرا خاموش بود تیگوش -

 حالم خوب نبود -

 :اشاره کردم زیم یرو نوشیدنی یها شهیش به

 مشخصه -

 .تا بگم نیبرات بش دمیم حیجانا توض -

 یرو بذار یکوفت و زهرمار نیا یتو به من قول نداد -

 کنار؟

 یکه دعوام کن یدست خودم نبود، االن اومد -

 خوردم؟ نوشیدنی
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 دو روزه دارم یدونینه؟ م ایحالت خوبه  نمیاومدم بب -

 ؟یاز نگران رمیمیم

 

 ...لب هاش نقش بست یرو یلبخند
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 خوبى؟ -.

 ☺تو رو داشت و بد بود؟ شهیم +

 

 چهارم....

 

 گلوم بود بزرگتر یکه تو یلبخند زد اما بغض یرعلیام

 .شد

 زمیعز جانا بغض نکن -

 ییدو روز؟ فکر کردم بال نیا دمیکش یچ یدون یم -

 !اومده سرت
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 بادمجون بم افت نداره -

 

 یرو پرت کردم سمتش که صدا یدستمال کاغذ جعبه

 :هاش بلند شد خنده

 جانا جان خانم یخشن شد -

 :حرص گفتم با

 !زنمتیبخدا م یرعلیام -

 گهید یزد -

 ؟یحرف بزن یخواینم -

 بگم؟ یچ -

 ؟یداد یکه جوابم رو نم شدهیچ شده؟یچبگو  -

 .و داد دستم ختیاب برام ر وانیل کی

 از دستش یاب رو به سخت وانیحالم بد بود ل انقدر

 .گرفتم

 

 رو برام داشت ییلویاب حکم وزنه صد ک وانیل
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 بابات شیرفته بودم پ -

 گلوم یاب تو یحرف و وارد شدن شوک ناگهان نیا با

 .و به سرفه افتادم شکست

 :و گفت دینگران خودش رو جلو کش یرعلیام

 بکش، اروم اب بخور قیجانا نفس عم ؟یخوب -

 ؟یکرد کاریتو...تو...تو چ -

 !گفتم یم دیبا یباالخره که چ -

 :نییپا ختیر اشکام

 ...... منیعل ریام -

 وسط حرفم: دیپر

 

 قرار هم مینکرد یجانا من و تو کار اشتباه نیبب -

 من هرجور شده تو رو بدست فتهیب یاتفاق ستین

 !ارمیم

 گفت؟ یبابام چ -

 :داد به مبل هیزد و دوباره تک یشخندین
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 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 تونم فکر کنم ینم یچیمن االن به ه -

 دونم مشکل ی. من که مدمیگفت به تو دختر نم -

 !!کجاست

 مشکل؟؟ -

 :ختیخودش اب ر یبرا زیم یپارچ رو از

 

 تو خانواده یمشکل، مشکل بابااره جان جان خانم  -

 !منه ی

 بخاطر اختالفشون؟ -

 جفتشون انقدر مغرورن که حاضر نکهیاره، بخاطر ا -

 کردن پا جلو بذارن یاشت یبرا ستنین

 شه؟یم یحاال چ -

 که تو رو امیمن انقدر م فتهیب ستیقرار ن یاتفاق -

 !نترس یچیبه من. از ه بدن

 :که مکث کرد گفت یکم
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 ذارمینم یبش یا گهیمال کس د یتو حق ندار -

 کشمشیخودم م کتینزد ادیب یکس

 

 وجودم بود یو ترس باهم تو تیامن حس

 فتهیب یاتفاق دمیترس یم

 و به هم میدیصداس زنگ در خونه هر دو از جا پر با

 :میکرد نگاه

 ؟یمهمون داشت یرعلیام -

 !!نه -

 پشت در.... میو رفت میترس بلند شد با
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 نهیچقدر س.

 ستیکوچک یجا

 یاز قلب ینگهدار یبرا

 �🨍�تپدیمدام تو را م که
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...... 

 آشپزخونه. یبهم گفت برو تو یرعلیام

 

 تا دمیکش قیآشپزخونه و چند تا نفس عم یتو رفتم

 .شم اروم

 پشت در نیسل دمیکه اومد فهم یغیج غیج یصدا با

 :بود

 اون بچه سکته شعور؟یب ییمعلوم هست کجا چیه -

 ؟یکرد مشی! کو؟ کجاست؟ کجا قاکرد

 :در خونه رو بست یرعلیام

 سرم رفت ؟ینکن غیج غیج شهیم -

 خفه غیج ارهیرو در ب یرعلیحرص ام نکهیا یبرا نیسل

 :و دوباره گفت دیکش یا

 کجاست؟ -
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 و گفتم رونیاشپزخونه اومدم ب از

 جانم؟ -

 .اومد جلو و محکم بغلم کرد عیسر

 .کنارم نیخوشحال بودم از حضور سل چقدر

 کنارم باشه ادیداشتم ب ازین واقعا

 فیو با ک یرعلیاز من که جدا شد رفت طرف ام نیسل

 :سرش یتو زد

 بچه زهر ترک شده بود؟ یدونیم -

 کنمیم ی. از هردوتون عذرخواهممیمن تسل -

 شدم و گفتم: نیسل کینزد

 

 !گذشت ریبود به خ یهرچ دیش کنفراموش -

 نیا یتو دیعقل تو رو د یب نیمگه ا کنمیمن ول نم -

 ؟یساده ببخش یعذرخواه کیبا  یخوایروز که م دو

 :مبل یخودش رو دوباره انداخت رو یرعلیام

 !کنم؟ کاریچ نمیبب دیبحث رو به منم اعالم کن جهینت -
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 ت رو کوفت کننوشیدنی نیتو بش یچیه -

 :دمیکش دستشو

 !گهیشو د الیخیب نیسل -

 :قصد نداشت به حرفم گوش بده انگار

 کنار؟ یبذار یبچه تو مگه به جانا قول نداد -

 

 .نیحالم خوب نبود سل -

 .دفعه اخرت باشه ها -

 !خوامیمن گفتم که عذر م -

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

 کینزذ یذارم حت یدفعه، دفعه دوم نم نیفقط هم -

 یبش جانا

 قرا یکرد داینکن. نقطه ضعف پ دیبا جانا تهد منو -

 چی. هیریجانا رو از من بگ یبخوا یسر هرچ ستین

 کس حق نداره جانا رو از من چیه کنمیم دیتاک کس،

 بشه قسم کشینزد یبخواد کس ؟یمتوجه شد رهیبگ
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 کشمشیم خورمیم

 

 ..میبود که هردو مون تعجب کرد یلحنش جد انقدر
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 تا به خودت افتخار یکن یحتما کار خاص ستیالزم ن.

 ...یکن

 

 یخوب و با ارزش و کاف یکه هست ینجوریهم تو

 باشه که ادتیبهتر شدن تالش کن اما  یبـرا ،یهست

 جذاب و دوست یکه دار یبا تمام نقاط قوت و ضعف تو

 ،یو آرامش هست یشاد قیو ال یداشتن

 عاشقانه خودت را دوست بدار و به خودت افتخار پس

 ...کن

 

 

 شش....
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 درک کنم تونستمیم یحال االنش رو به راحت لیدل

 بابا بود یحرف ها بخاطر

 نزد یبود که چرا بابا حرف بیعج برام

 رفت شرکت و با خود یبار نبود که خاستگار م نیاول

 و گفتیم نیبه نسر شهی. همزدیرو در رو حرف م بابا

 گفتیهم به من م نینسر

 

 نگفت یچیبار ه نیا اما

 یدادم چ یرو از دست م یعل ریام اگر

 رو درک یعشق واقع یمعن یرعلی...من تازه کنار اممن

 بودم کرده

 ارامش دارم یرعلیکنار ام من

 شد جز ینم دایپ میزندگ یاهویه یکه تو یزیچ ارامش

 یرعلیام کنار

 .چشمام دوباره پر شد از اشک ناخداگاه

 اشپزخونه یمتوجه نشن رفتم تو نکهیا یبرا

 و سکوت شد دیکل کل هاشون کم کم خواب یصدا
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 ؟یجانا خوب -

 .کرد یبود و منو نگاه م ستادهیدر ا یجلو یرعلیام

 تا صدام نلرزه: دمیکش قیعم نفس

 

 !اره خوبم -

 ؟؟یکنیم هیگر یدار نمتیمشخصه. بب -

 ستین یزیچ -

 که لیدل یب یکنیم هیگر یشده که دار یزیچ کی -

 ؟یگیام برات که نم بهیانقدر غر شه،ینم

 ترسمیم -

 ؟ینترس یچیمگه قرار نشد تا من هستم از ه یاز چ -

 ترسمیتو رو از دست بدم م نکهیاز ا -

 تو منو نمیروز بب کیاگر  یجان جان خانم من حت -

 من برم؟ یگیبعد تو م شمینم التیخیهم ب یخواینم

 نی. از اشناسمتیچون م ترسمیاز رفتن تو نم -

 .رهیکه بابام تو رو ازم بگ ترسمیم
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 که یاز حس یذره ا تونهیکس نم چیو ه زیچ چیه -

 !دارم کم کنه بهت

 :اشپزخونه یاومد تو هوی نیسل

 !خونه ات رو مرتب کن حداقل کمیشلخته  -

 کردمیوگرنه مرتب م نجایا دییایم دونستمینم -

 همه نیوسط ا یخودت چجور یول ،یچیحاال ما ه -

 !؟یکن یم یزندگ یشلوغ

 یغذا کیچند وقته  یدونی. مگهید نهیهم یمجرد -

 نخوردم؟ یخونگ

 پاشو برو خونه خودتون بگو مامانت درست کنه خب -

 ؟یمجبور مگه

 . حوصله ندارمشهیبرم خونه دوباره با بابا دعوام م -

 سوخت: یرعلیام یبرا دلم

 

 یکنم بمونم ول سکیر تونمیشده نم ریاالن واقعا د -
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 .ارمیبرات غذا درست کنم ب دمیم قول

 !جان جان خانم من خوادینم -

 :دیبلند خند یبا صدا نیسل

 غذا کباریدست رد نزن. جانا هر ده سال  یرعلیام -

 کنهیم درست

 :رو پر حرص صدا زدم اسمش

 !!نیسل -

 گم؟یمگه دروغ م هیچ -

 یلیخ میوگرنه اشپز کنمیکه غذا درست نمکار دارم  -

 .خوبه هم

 رد کنه درخواستت رو. یرعلیام ذاشتمیخوب نبود م -

 

 :خنده نگاهش کردم که گفت با

 !یخونه کم کم خانم اشپز باش میبر -
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 که باهاش یدر مورد گناه چکسیه

 !ستینشده، معصوم ن امتحان

 

 هفتم....

 

 .خونه میبرگشت نیسل با

 .د؟یچرا نبود د؟،یکجا بود دینپرس یکس

 .هم بود یبابا هنوز تو یها اخم

 .رد و بدل شده نشونیب ینگفت چ قیدق یرعلیام

 نبوده که یخوب یحرف ها دونستمیبود م یهرچ اما

 .باعث شده فکر بابا مشغول بشه و حرف نزنه ینجوریا

 اما نگاهش دادیاطالع نشون م یخودش رو ب نینسر

 .گفتیرو م یا گهید زیمن چ به

 

 .بگه خوادیهست اما نم زیهمه چ انیدر جر دونستمیم

 .دونستن یهم نکردم بهش برا یاصرار
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. . 

 کالس خارج شدم. از صبح پشت سر هم کالس از

 داشتم

 .ردمیمیداشتم م یشدت خستگ از

 .نیرو دادم به سل نیماش امروز

 .رفتمیم ادهیپ دیخونه با تا

 .اتوبوس ستگاهیتا برسم به ا زدمیقدم م کمی

 رو کال دوست داشتم اتوبوس

 که نیهمه خنده داره اما دوست دارمش. هم یبرا

 خوب بود. کردمینم یرانندگ خودم

 

 .کوچه از دانشگاه باال تر بودم چند

 از ستگاهیزودتر برسم به ا نکهیا یگرفتم برا میتصم

 .کوچه پس کوچه ها برم یتو

 کنارم بدون توجه بهش دوباره به راهم ینیبوق ماش با

 .دادم ادامه
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 .انگار دست بردار نبود اما

 .بوق زد دوباره

 .دمیکش یغیجلوم که ج دیچیپ نیماش هوی

 :داد نییسمت کمک راننده رو پا شهیش

 خانم میکجا در خدمت باش -

 

 کم مونده بود از دستش خودمو یرعلیام دنید با

 :بکشم

 یمسخره ا یلیخ -

 :رو در آورد شیآفتاب نکیع

 ومدنیشما، حاال تا به جرم مزاحمت ن یلطف دار -

 باال ایببرن ب منو

 :نیماش ینثارش کردم و نشستم تو یا وونهید

 ؟یایم یچرا نگفت -

 امیگفتم ب یندار نیشما ماش دمیواال من تا فهم -

 نشه ضیجان جان خانمم باز مر دنبال
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 گفت؟ نیسل -

 

 منو از حال تو مطلع کنه؟ تونهیم گهید یجز اون ک -

 خودم -

 مزاحمت یشما که تاج سر من اما کالس داشت -

 ؟یناهار خورد نشدم،

 نه از صبح سر کالس بودم -

 د؟یکنیم لیم یخب چ -

 خونه میبر یرعلیام الیخیب -

 .اون دو روز رو ارمیاز دل شما در ب دیمن با گهینه د -

 ستمیناراحت ن -

 جبران کنم.... دیهم با ینباش -
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 غذا میرستوران و منتظر بود یتو میهم نشسته بود با

 .ارنیرو ب ها

 .دمیکشیم یخطوط فرض زیم یانگشتم رو با

 .بود بهم رهیهم خ یرعلیام

 .نزدم یاش معذب شده بودم اما حرف رهینگاه خ از

 .نمشیآوردم تا بب یرو باال نم نگاهم

 سوال بپرسم؟ کیجانا  -

 

 :نگاهش کردم یرو باال آوردم و سوال نگاهم

 ؟ینگرانم شد یلیدو روز که نبودم خ نیا -

 ؟یچ یعنی -

 انقدر برات مهمم؟ یعنی -

 ؟یگیم یمعلوم هست چ یرعلیام -

 ام ختهی. بهم رگمیم یچ فهممینه، نم -

 ؟یکنم آروم ش کاریچ -

 .بگو آروم شم یتونیم یبگو بهم، هرچ -
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 برام گذشت، یدو روز اندازه دو سال سخت نیا -

 فکر یزیسرت اومده باشه، به هرچ ییبودم بال نگران

 گهیدنبالت بگردم. د مارستانیب امیب نکهیا یحت کردم

 شگاهتینما یبلند شدم اومدم جلو اوردیطاقت ن دلم

 قبل خروجم آدرس خونه ات رو نیبسته بود، سل که

 

 کردم و هیگر ری. کل مسادیداد. خودشم گفت م بهم

 .دعا کردم حالت خوب باشه فقط

 بابات؟ شیرفتم پ دیبه ذهنت نرس -

 حداقل فکر ایحرفت رو  یبگ یجد کردمینه،فکر نم -

 .بهم یگیقبل رفتنت م کردمیم

 و یگرفتیجلوم رو م گفتمیبگم، اگر بهت م شدینم -

 .خواستمیرو نم نیا من

 کنم؟یمخالفت م یدونستیاز کجا م -

 .جان جان خانم یحساس یادیکه ز ییاز اونجا -

 بگم! حساس بودم اما حداقل کاش در یچ دونستمینم
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 بودم: یرفتنش م انیجر

 

 گهیهمد یچند روزه بشدت اخم هاش تو نیبابا ا -

 .است

 :داد هیزد و تک یشخندین

 .هیعیآره طب -

 بهش؟ یگفت یچ -

 صحبت کیها رو نگفتم فقط در حد  زیچ یلیهنوز خ -

 .دوستانه بود یکوچولو

 ...یام -

 .نگم یچیخدمت اشاره کرد ه شیاومدن پ با

 .حاکم شد نمونیب سکوت

 شکستش: یرعلیام اما

 

 من و بابات و بابام خب؟ تو نیهست ب یجانا هرچ -

 هم فکر نکن یچیبه درس و کارهات به ه بچسب
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 فقط تو تالش کن به کنمیرو درست م زیچ همه

 خب؟ یبرس یخوایکه م یزیچ

 .به نشونه مثبت تکون دادم سرمو

 ...رفتینم نیدلشوره ام از ب حس
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 که ییگویمگر نم.

 شودیعاشق م کباری یآدم هر

 چرا هر صبح که پس

 یکنیرا باز م تیچشمها

 باز؟ بازمیم دل

 

 

 نه....

 .میهم ناهار رو خورد کنار
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 گرفته کمیکه متوجه شده بود باعث شده بود  یرعلیام

 .منو ارهیتالش کرد دوباره سر ذوق ب بشم

 جان جان خانم؟ -

 .کردم نگاهش

 ؟یزنیچرا حرف نم -

 خسته ام -

 ببرمت خونه؟ -

 خودم رمینگه دار م اتوبوس ستگاهیا یجلو -

 .کرد شتریتوجه به حرفم سرعتش رو ب بدون

 نداشت: ستادنیقصد ا انگار

 

 ردم؟مگه من م ؟یبر اتوبوسمن بذارم تو با  -

 شهیراهت دور م یرعلینه دور از جون، ام -

 ام رو ندهیخونه پدر زن آ دی. به هر حال باشهینم -

 نه؟ ای رمیبگ ادی کامل

 .ام گرفت اما باز هم سکوت کردم خنده
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 دنده سکوت؟ یرو یافتاد -

 نه -

 ؟یهنوز ناراحت -

 !!ناراحت نبودم بخدا -

 ؟یخندیخب پس چرا نم -

 ؟یبه چ -

 

 بخند اصال، فقط بخند مطمئن شم ناراحتبه من  -

 ازم یستین

 !ها یلوس شد -

 یداره ک یالبته بستگ کردم،یرو نم زمیبودم عز -

 کهیت کی شدمیبود م گهیباشه! مثالً آدم د جلوم

 یتو فرق دار یول سنگ،

 ؟یمثالً چه فرق -

 عاشقتم نکهیفرقت ا -

 :گفت یرعلیزدم که ام یلبخند ناخداگاه
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 آخ که چقدر دلم واسه لبخند خواستم،یرو م نیهم -

 .تنگ شده بود هات

 یرعلیام -

 

 جانم؟ -

 گذشت!؟ یچجور کنمیهمش دارم فکر م -

 ؟یچ -

 !؟یتو اومد یعاشق شدم، چجور یچجور -

 جان ما را ی. جانا اومددونمیمنم نم م،یعاشق شد -

 یو عاشق خودت کرد یبرد

 :خنده گفتم با

 ؟ینه بابا؟ شاعر هم شد -

 و مجنون ساخت سندهیعشق شما ما را شاعر و نو -
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 اصِل کلمه عاشق رو یول
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 :گهیکرد که م یمعن یلیعق شادمهر

 ازت رمیلحظه که دلگ نیهم تو

 !...♥بهت وابسته ترم  شهیهم از

 

 

 ستیدو

 

 .شد ریکه اشک از چشمام سراز میدیخند انقدر

 راحت شد المیخ -

 که بهم داده بود اشک هام یکه با دستمال یهمونجور

 :گفتم کردمیپاک م رو

 چرا؟ -

 .یحال خوب بهم داد یکل ،یدیخند -

 بستم و از ته دل خدا رو شکر کردم بابت حال چشمامو

 .االنم

 :ستادیکوچه ا سر
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 کنمیصبر م یخونه ول یبرسونمت جلو تونمینم -

 داخل یبر

 

 .بت امروزبا یخودم ، مرس رمیبرو م ستین ازین -

 با بودنت بهم آرامش یاز تو که قبول کرد یمرس -

 .. برو جان جان خانم مراقب خودت باشیبد

 از سر کوچه یرعلیکردم و راه افتادم. ام یخداحافظ

 .نخورد تکون

 چیه زدیم یحرف یپا داشت! وقت کی شهیهم مرغش

 !انجام نده ایقانعش کنه که برو  تونستینم کس

 .خونه رو باز کردم و رفتم داخل در

 محمد ترس بهم هجوم گهیدر همد یاخم ها دنید با

 .آورد

 بلند خودش رو بهم رسوند و داد زد: یبا قدم ها محمد

 

 ؟یهست یمعلومه کدوم قبرستون چیه -
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 شده؟ی..چیچ -

 ؟یبود یکدوم گور -

 :تا آروم شم دمیکش یقیعم نفس

 بعدش هم رفتم ناهار خوردم دمیرفتم کتاب خر -

 رفتنم هم عالوه رونیب یداره؟ نگو که برا یمشکل

 هم هست؟ یا گهید نیساعت برگشتن قوان بر

 :به ساعت کردم و گفتم ینگاه مین

 خونه ام مشکل یکه گفت یزودتر از ساعت یلیخ -

 !ه؟یچ

 

 :هم فشرد و گفت یهاش رو با حرص رو دندون

 !!اعصاب من راه نرو یجانا رو -

 دیبا رمیراست م رمیکردم؟ تو بگو؟ چپ م کاریچ -

 باشم خان داداشم ناراحت نشه ، مشکلت با من مراقب

 ه؟یچ

 یریم یی! هر جایکنیمثل آدم رفتار نم نکهیمشکلم ا -
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 ؟یخبر بد یریمیم

 زندانبان کی ریکه گ ی، شدم مثل زندان رمیمیآره م -

 من ؟یفهمیدارم م ی. محمد من حق زندگافتاده

 تو بشم؟ یزندان دیزنم ، بخاطر زن بودنم با کی

 به عظمت خدا قسم خسته شدم! خسته شدم بابا

 برخورد شد که داره اشتباه یبس باهام مثل آدم از

 

 ، نینخند ، نرو ، نکن ، بش دی. همش گفتکنهیم

 !رونیبرو ب ینجوریساعت خونه باش ، ا نیا

 گفتم چشم اما انگار زن بودن من شده همش

 اما یکنیدادگاه که منو محاکمه م یو تو قاض خالف

 ....یبد قضاوت کرد یقاض یآقا
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 ایب.

 یدر من کس که
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 ردیگیات را م بهانه

 

 

 کی..

 :هم فشار داد یخشم چشم هاش رو رو با

 !من نگرانتم -

 زدم: غیج

 

 یکنینابودم م یتو دار یلعنت ستین نیا ینگران -

 بزنه بیبهت آس یکس خوامیمن نم -

 نیشتریبه من ب ی. تو االن دارستیحواست ن -

 یکس ابونیخ یبرم تو یترسیم ،یزنیرو م بیآس

 رستانیدب یبندازه؟ داداشم من از وقت کهیت بهم

 گهیحرف ها ، برام د نیگوشم پر شده از ا بودم

 دونمیچون م فیکث یآدما نیا ستنین ترسناک

 دو سه تا یکیکه تا  ستمی! بچه نفهیکث ذاتشون
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 زد رام قربون صدقه هاش بشم. من به حرف

 هم انقدر میتو زندگ دمیهم محبت د یکاف اندازه

 بدم! صیشدم که بد رو از خوب تشخ بزرگ

 موهاش نیبار دستش رو ب نیشده بود. چند کالفه

 عی. برگشت نگاهم کرد، دستشو آورد باال که سردیکش

 .بستم چشمامو

 ش؟یبزن یخواستیم -

 .بود ستادهیجلوم ا نیهام رو باز کردم سل چشم

 بغض اسمش رو صدا زدم که برگشت سمتم و با

 :بغلم کرد محکم

 .نترس یچیاز ه نجامیمن ا -

 :کرد به محمد گفت رو

 ؟یمگه بهم قول نداد -

 بزنمش خواستمیمن نم -

 !شیترسوند یول -

 !!نیسل -
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 جانا ام؟یپشتش در نم یفکر کرد هی، چ نیکوفت سل -

 بیبهش آس یتو حق ندار زهیاز حد عز شیمن ب یبرا

 یکن تشیاذ گهید کباریخدا قسم  ی. به خداوندیبزن

 که میریهم م یجور میریبا هم م رمیگیرو م دستش

 !!بهمون نرسه دستتون

 :لب زد ناباور

 ن؟یسل -

 گهید یبه جانا برسون یبی، به خدا آس نیکوفت سل -

 ینیبینم منو

 :میداخل نشست میباهم رفت دیگفت و دستم رو کش نویا

 بگو؟ -

 :بود نگاهش کردم نییکه تا اون لحظه سرم پا یمن

 بگم؟ یچ -

 داد ریچرا گ -

 !یپام رو گذاشتم تو خونه دعوا کرد کجا بود -

 دست هاش نیلب بهش داد و سرش رو ب ریز یفحش



 
 

895 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :. نگران نشستم کنارشگرفت

 ؟یخوب -

 !رمیمیسردرد منه ، دارم از  -

 دیببخش -

 تو؟ ریمگه تقص -

 دونمینم -

 دنیبودم. با د یبود عصب ادیاز صبح فشار روم ز -

 بهم شتریصورتت نبود ب یکه رنگ تو ییو تو محمد

 .ختمیر

 :انداختم دور شونه هاش و بغلش کردم دست

 پام یسرت رو بذار رو -

 که گفتم رو کرد. آروم با دستام سرش رو ماساژ یکار

 .دادم

 بعد نفس هاش منظم شد و خوابش برد.... قهیدق چند

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 
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 !زیاز همه چ میاعتصاب کرده بود نیسل با

 .خروج از اتاق یتا حت ریحرف زدن بگ از

 .میناراحت و کالفه بود هردو

 ساعت ده شب بود رونیهم از خونه رفته بود ب محمد

 .بود ومدهین هنوز

 بار باهاش تماس گرفته بود هربار نیکالفه چند رضا

 باز هم رضا یشد ول نشونیب یمختصر یدعوا هم

 .دیکشینم دست

 رضا؟ -

 

 :بود گفت یگوش یکه سرش تو ینجوریهم

 جونم وروجک؟ -

 بشه ینجوریا خواستمیمن نم -

 :دراور و نشست کنارم یرو گذاشت رو یگوش

 !کرده یرو ادهیتو نبوده محمد ز ریبوده تقص یهرچ -
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 نهیبابا از چشم من بب ترسمیم -

 بشه محمد هست نه هیتنب دیکه با یجانا کس نیبب -

 ییروزا کیداره  ازین ی، هر آدم ینکرد ی! تو اشتباهتو

 خودش تنها باشه و خلوت کنه با

 .کردیکاش محمد هم مثل تو درک م -

 

 تخت و دست هاش رو از هم یرو انداخت رو خودش

 :شد رهیکرد و به سقف خ باز

 درک کنم تونمینم یمنم گاه -

 که دیمن یتنها نقطه امن ها نیو نسر نیفعال تو و سل -

 از کنارتون بودن ترسمینم

 رو نخور خب؟ بهت صد یچیغصه ه یجانا خواهر -

 .تا من زنده ام پشتت هستم گمیگفتم و م بار

 :اومد داخل نیاتاق باز شد و سل در

 یینجایا دونستمیرضا نم دیببخش -

 به یزنگ زد نمیبب نیبش اینکن بابا ب یعذرخواه -
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 جانت؟ شوهر

 

 ازش دلخورم -

 برو زنگ بزن منتظر تو نشسته من یدلخور هم هست -

 شناسمشیم

 !قولش ریچقدر درد داره که زده ز یدونیآخه تو نم -

 ، قهر یکرد یکار درست یتو از جانا دفاع کرد نیبب -

 داشته باشه! برو یحد کیاشکال نداره اما قهر  یکرد

 کشهیناز م ادیم دمیخونه قول م ادیبزن ب زنگ

 جانا ببخشه منم دیندارم نازم رو بکشه ، با ازیمن ن -

 !بخشمیم

 :گلوم رو قورت دادم یکه جا خوش کرده بود تو یبغض

 ادیبرو زنگ بزن ب -

 ؟یبخشیم -

 

 .زدم و سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم یلبخند
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 :داد رونینفسش رو ب نیسل

 ریبخدا بزنه ز یرضا فقط به خاطر حرف تو ، ول -

 ستیراه بخشش ن گهید قولش

 ...بهش گمیبرو چشم م -
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“ 

 بعد سر و قهیدق یبا محمد حدوداً س نیتماس سل بعد

 شد دایمحمد پ کله

 

 .بود و قهر بود یدنده بد اخالق یهمچنان رو نیسل

 اتفاق یچشمشون نباشم تا بحث یتالش کردم جلو من

 فتهین

 نهیبب کردیدر اتاق رو باز م کباری قهیهر چند دق رضا

 نه ای کنمیم هیگر

 خی کهیت کی شدینداشت قلب خواهرش داشت م خبر
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 اومد امیپ

 " ؟یخوب "

 .بود یرعلیام

 بود یحال کار درست نیا یجواب دادن تو دونستمینم

 !نه ای

 کلمه براش نوشتم: کی فقط

 

 " !نه "

 .رو نگاه کرد اما جواب نداد اممیگذشت پ هیثان چند

 :جواب دادم عیسر میزنگ گوش یصدا با

 !سالم -

 در کنترلش کردنش یپر بود از بغض اما سع صدام

 .داشتم

 گفته؟ یزیبهت چ یکدوم عوض -

 ؟ی. خوبستین یزیچ -

 داد زد: یبلند یصدا با
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 رو امشب وونیاون محمد ح امیم یعل یبه وال -

 کشمشیم

 .صدا سر باز کرد یب بغضم

 کرد سیهام صورتم رو خ اشک

 .بود تموم شد یتروخدا نه. هرچ -

 :دوباره داد زد با

 به خاطر حرف یتموم نشده! تموم نشده که دار -

 زیبه ر زیگفته، ر ی. بگو چیکنیم هیاون گر یها

 گفته!؟ یچ بگو

 

 یرعلیام یو تمام ماجرا رو برا دمیکش یقیعم نفس

 .کردم فیتعر

 :نداختیرعشه به تنم م شیعصب یصدا

 قسم یمیزندگ نیتر زیبه جون خودت که عز -

 .رمیگیانتقام تک تک اشک هات رو م خورمیم
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 :و داد زد دیکوب ییرو به جا مشتش

 !نکن جانا هینکن! گر هی. تو فقط گررمیگیانتقام م -

 نشده یزیآروم باش، خوبم چ -

 مرد نمیبب خوامی. مکنمیدستش رو از وسط نصف م -

 !نه ای کتینزد ادیب هست

 ؟یرعلیام -

 

 :شعله ور شیات یرو یزیانگار آب سرد بر هوی

 جان دلم؟ -

 دیببخش -

 ؟یبابت چ -

 .برسه بیبهت آس خوامی، من نم یهمه چ -

 .رمیگیهم م ی. به موقع حال محمد عوضرسهینم -

 .هم نکن واسه اون هیبخواب گر برو

 تو هم بخواب -

 جان جان خانم من...... ی. خوب بخوابکنمیمتالش  -
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 :دیدِر گوشش بگ آروم

 داتیپ یزندگ نیا یها یخوبه که وسط شلوغ چقدر»

 ».تا دوست داشته باشم کردم

 ��♥ارزه به گم کردِن همه... یم نیا و

 

 

 چهارم..

 

 یراو

 در فکر او بود شبید تمام

 دست خودش نبود شیبودن کارها یشدت عصب از

 !ها را شکست شهیش

 داد یفحش م بلند

 کرد یآمد را پرت م یدستش م یکه جلو یزیچ هر
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 بلکه آتش درونش فروکش کند تا

 کدام آرامش نکرد! چیه اما

 

 دانست یخودش را مقصر حال بد دلبرش م او

 به دلبرش کمتر دیرفت شا یاگر جلو نم کردیم فکر

 کردندیم شک

 کند ینینبود که ساکت عقب نش یاو آدم اما

 !زدیزهرش را بر خواستیم

 گدار به آب زد یب شدینم اما

 که دادیاو را مورد هدف قرار م یدرست در نقطه ا دیبا

 !نکند دایحمله پ یبرا یراه گرید

 شیحاضر بود انجام دهد تا مبادا حال جانا یهر کار او

 شود گرفته

 شد یکه عاشق م یاز قلب امان

 

 آرام و قرار نداشت گرید
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 نبود یکنترلش کار آسان گرید

 اش محکم شهیآنقدر ر زدیم شهیکه در قلب ر عشق

 اش شهیبه ر ای دیاش را بر شهیر شدیکه نم بود

 !زد بیآس

 قلبش کردیفکر م شیجانا یها هیهم به گر هنوز

 دیلرزیم

 : دیکاش آنقدر قدرتش را داشت تا به او بگو یا

 نترس یچیاز ه ،یچیمن هستم از ه تا

 

 بدست آوردنش یداشت برا شیرا در پ یادیز راه

 آماده کرده بود یزیهرچ یرا برا خودش

 و از تمام آدم ها دور ردیدست جانا را بگ نکهیا یحت

 شود
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 چنان باش.
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 دل جز تو نخواهد که

 

 

.... 

 •رستگار جانا•

 .میبود یصبح کار آموز از

 

 میبخش بود یاستاد تو امروز

 و استاد جز به جز میها رو چک کرد ماریهمه ب تیوضع

 .داد یم حیرو توض یماریب لیو دل یماریب

 دیارز یم یول

 یتا به آرزو دمیخریها رو به جون م یخستگ تمام

 برسم میقلب

 برم سر خاک مامان اما خواستیدلم م بدجور

 !نه ای شهیم دونستمینم

 یبرا فتهیب یخونه اتفاق یدوباره تو خواستینم دلم
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 .رمیدادم کجا م امیپ نیبه سل نیهم

 رو خاموش میگوش کمیتنها باشم  خوامیم گفتم

 کنمیم

 نوشت یباشه ا نیسل

 

 .رو خاموش کردم و راه افتادم میگوش

. . 

 به رید یلیخ دونمیم ؟یسالم مامان قشنگم خوب -

 .دیکنارت ببخش امیم رید

 .تنگ شده بود یلیدلم برات خ مامان

 گله کنم ها! نه خوادینم دلم

 ارمیخسته ام اما بازم کم نم ایقد دن مامان

 کنمیمنم آرامش رو تجربه م رسهیم یروز کی

 اون بغل محکم هات یچقدر دلم برا یدونیم مامان

 شده تنگ
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 آوردم یپناه م دمیترسیم یاون بغل ها که وقت از

 بهش

 یکاش بود گمیصد بار م یروز

 یرفتینم کاش

 دلت واسه مامانت تنگ شده؟ یلیخ -

 نفسم رو یرعلیام دنیبرگشتم عقب که با د دهیترس

 :فرستادم رونیب

 ؟یینجایا یاز ک -

 سنگ قبر یکه دستش بود رو رو ییگل ها شاخه

 گذاشت: مامان

 

 راجب پناه بردن یگفتیم یکه داشت ییاز همونجا -

 .مامانت به

 :کنارم نشست

 ؟ینگفت -

 نگاهش کردم یسوال
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 رو؟ یچ -

 مامانت تنگ شده؟ یدلت برا -

 شتریهم ب یلی، از خ یلیخ -
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 یبریاما تو جانم م برندیدلبران دل م.

 

 

 ششم..

 منم دلم تنگ شده -

 

 شده بود رو ریسراز یبودم ک دهیکه نفهم ییها اشک

 :صورتم پاک کردم یرو از

 شیتو که دار -

 نکهیتا ا شتریمامان سپهر بود ب شهیهم دارمش اما -

 من باشه مامان
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 !نگران بود یلیخ یبود مارستانیاون روز که ب -

 .گهیخب اونم حاج خانم د یآره نگران که هست ول -

 مامانت هم مثل بابات؟ یعنی -

 اونم یگاه کنمیبازم حس م یبهتره از بابام ول -

 ازم ادینم خوشش

 که بچه اش رو دوست ستین یمادر چیوقت ؛ ه چیه -

 باشه!! نداشته

 

 :زانو هاش یرو گذاشت رو سرش

 !باشم نیمثل تو خوش ب تونستمیم خواستیدلم م -

 .بود تیواقع ستمین نیخوش ب -

 :دستش گرفت و کنار گوشم گفت یچادرم رو تو گوشه

 داره. ایچشمات مثل مامانته. داخلش در -

 چشمات گنیدارن م یکه چشم اب ییمعموالً به اونا -

 !داره ایدر توش

 :زد لب
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 یداره؟ چشم ها یچه آرامش یدیشب د یتو ایدر -

 .شب   یتو ایبرام مثل در تو

 !آرامش

 کنم هیتشب تونستمیبود که م یزیلحظه تنها چ اون

 چند لحظه هم ینقطه آرامش رو برا نیهم ی، تو نجایا

 شده حس کردم که

 ؟یجان جان خانم خوب -

 :رو باال آوردم نگاهم

 .اره خوبم -

 کم؟ی یبرم تنها باش یخوایم -

 .خونه گردمی. کم کم برمستین ازینه ن -

 ام؟یتا خونه باهات ب یخوایپس ، م رمیمنم م -

 نه برو به کار هات برس -

 خونه زنگ بزن بهم یدیمراقب خودت باش ، رس -

 چشم.... -
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 میکه بر دیکش رونیبه زور منو از تخت ب نیسل امروز

 هیزیجه دیخر

 اختصاص دیجمعه آزاد بودم بعد چند وقت اونم با کی

 دونفر نیا دیخر یبرا دادمیم

 خونه رو هم یکخ پنجره ها نیسل غیج یصدا

 :اومد لرزوندیم

 ؟یجانا آمده ا -

 !هاش غیبه ج میکرده بود عادت

 دیترس یو نم شدینگران نم یکس گهید

 

 امیاالن م -

 :اتاق رو بدون در زدن باز کرد و اومد داخل در

 من خوبم؟ -

 :داشتم گفتم یریکه با شالم درگ نطوریهم
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 برو از آقاتون بپرس -

 :چشم نازک کرد پشت

 ندارن قهیسل یخب مردا تو یواال ول دمیپرس -

 گفته؟ یک -

 گمیمن م -

 

 :گرفتم و گفتم نهییرو از آ نگاهم

 اش خوب بوده که عاشق تو شده قهیسل -

 .حرف بزنه نیشدن در اتاق نذاشت سل دهیکوب یصدا

 :گفت تیبا جد محمد

 خسته شدم گهید دییایب -

 :باال رفت نیاعتراض سل یصدا

 میاومد گهیاا محمد رو اعصاب نباش د -

 :دمیرو برداشتم رو دستش رو کش چادرم

 یدیخواب یخودت اومد یکرد داری. منو بمیپاشو بر -

 تخت من؟ یرو
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 :بلند شد و در اتاق رو باز کرد. بلند گفت کالفه

 .نق نقو ها دیا گهیهمد یخواهر و برادر کپ -

 .نییسرش با خنده رفتم پا پشت

 بودن و داشتن حرف ستادهیا گهیو رضا کنار همد محمد

 زدنیم

 جمعه ها خونه نبودن نیبابا و نسر شهیهم مثل

 مراسم ختم قرآن یرفت بپرسم امروز خونه ک ادمی

 هست

 .گردنیبعد از ظهر بر نم یتا طرف ها دونستمیم
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 نمتیبیم یوقت.

 خوادیدلم نم گهید یحت

 .بزنم پلک
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 هشتم..

 

 . و محمد کنار هم بودن نیسل

 . زدمیکنار رضا قدم م منم

 با محمد حرف نزنم کردمیم یسع

 خودم بهتر بود یبرا ینطوریا یعنی

 !کردمیم الیفکر و خ کمتر

 دادمیخودمو آزار م کمتر

 نیجانا اون عروسک ها رو بب -

 :دست رضا کردم ریبه مس ینگاه

 چقدر قشنگه -

 م؟یبخر میبر یایم -

 

 :خنده گفتم با

 خودت؟ یبرا -
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 :خجالت آروم گفت با

 براش خوادیاز همکار هامون تولدشه دلم م یکینه ،  -

 بخرم کادو

 دیخریهمه همکار هاتون کادو م یرااون وقت شما ب -

 استثنا هستن؟ ای

 :اما اخم کرد دیخندیهاش م چشم

 نیرو بب هیخواهر بق نیخواهر منو بب -

 :دمیلپش رو کش اروم

 

 دختره؟ -

 آره -

 بهار خانم؟ -

 ادته؟ی -

 :سرمو به نشونه مثبت تکون دادم یخنده ا با

 جعبه کادو کیبراش ، بعدشم  میبخر میبر ایب -

 میبخر خوشگل
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 :دیسرم رو بوس یرو

 کنم کاریچ دونمینم ادیآخ دستت درد نکنه من ز -

 داخل مغازه. میو رفت دمیخنده دستش رو کش با

 

 :میکردیعروسک ها نگاه م نیبا دقت ب هردو

 ؟یریحتما عروسک بگ ازهین -

 کی زشیم یرو شهیعروسک دوست داره خب. هم -

 هم عروسک دشیکوچولو هست بعد دسته کل عروسک

 .زهیآو

 کردم خودمو کنترل کنم. با یگاز گرفتن لبم سع با

 به رضا اشاره یعروسک متوسط خرگوش صورت دنید

 :ادیب کردم

 خوبه؟ نیا -

 .خودشه هیاا چقدر شب -

 !!؟یک هیشب -

 خرگوش گنیدوستاش بهش م گمی...بهار رو مزهیچ -
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 براش؟ میرو بخر نیهم -

 .آره -

 .رونیب میرفت میدیرو خر عروسک

 لهیوس نیو محمد سخت مشغول انتخاب اخر نیسل

 .خونه اشون بودن هاش

 تا خودشون انتخاب مینشد کشونینزد ادیو رضا ز من

 .کنن

 .بهشون میحد چندتا نظر فقط گفت در

 بابا مدام کیمدام حواسش به من بود. انگار  رضا

 گم نشه. ابونیخ یدخترشه که تو مراقب
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 ندیگو یراست م.

 شود یگرم بلند م یاز جا نفسم

 گرم یجا از
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 آغوشت انیم درست

 

 

 نهم..

 

 راه رفتن مون رفع یاز خستگ یتا کم میبود نشسته

 .بشه

 .زنگ خورد تلفنم

 .رد دادم یرعلیشماره ام دنید با

 .دست بردار نبود دوباره تماس گرفت اما

 :از همه دور شدم یبهانه سر و صدا کم به

 سالم جانم؟ -

 جانا -

 صداش روح از تنم جدا شد دنیشن با

 پر از خشم و استرس بود. صداش
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 شده؟یچ -

 ؟ییجانا کجا -

 حالت خوبه؟ شده؟یچ رونمیب -

 خونه من ، از یریوقت کمه. م گمیم یچ نیجانا بب -

 اتاق آخر یتو یریم یداریرو برم دیکل یجاکفش یتو

 یبعد گاوصندوق سند خونه و مغازه طبقه باال راهرو

 پونزده یبه کالنتر اریهست بردار ب گاوصندوق

 ؟یچرا کالنتر -

 .بعداً  گمیبرات م اریجانا ب -

 االن امیبا... باشه م -

 فقط عجله کن!! -

 

 .گفتم و قطع کردم یا باشه

 برم کار دارم دیبچه ها گفتم با به

 .رمیاعتراض کنن که کجا م نذاشتم

 .یرعلیگرفتم و رفتم خونه ام یتاکس
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 شده؟یمن چ یخدا

 ؟یکالنتر چرا

 کردم؟یم کاریچ دیبا

 کرده باشن؟ ریرو دستگ یرعلیام نکنه

 !؟یچه جرم به

 خالف کاره؟ یرعلیمگه ام اصال

 

 .شدم ادهیرو حساب کردم و پ هیبه خونه کرا دنیرس با

 .باهاش هماهنگ کرده بود یرعلیگفت ام نگهبان

 رو داد بهم دیکرد و خودش کل ییراهنما منو

 .دفعه خوش اخالق تر بود نیا

 آسانسور ضرب گرفته یشدت استرس با پام تو از

 .بودم

 !شدهیچ دونستمینم

 یانقدر گنگ و ب یپشت گوش یرعلیام یحرفها

 افتاده یبود که نتونستم بفهمم چه اتفاق مفهوم
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 بهم. گفتیم کاش

 

 فکر کردن شدم و در خونه رو باز کردم و وارد الیخیب

 ....شدم
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 رفتم سمت اتاق و در گاوصندوق رو باز کردم و میمستق

 .که گفته بود رو برداشتم ییها سند

 .اتاق نگاه کردم نهییآ یرو تو خودم

 صورتم نمونده بود. یتو رنگ

 

 .افتاده ای فتهیقراره ب یچه اتفاق دونستمینم

 .برداشتم و اشک هام رو پاک کردم یکاغذ دستمال

 بود با اون شدهیو رضا که چ نیمداوم سل یها امیپ به

 .رفتم جواب ندادم حال

 کردمیگرفته بودم و حالم بد بود حس م یقدر به

 رمیبم ممکنه
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 !نه اما

 .یرعلیبه ام رسوندمیخودم رو م دیبا

 .داشت اجیاحت بهم

 و فمیرو گذاشتم داخل ک دیخونه رو قفل کردم و کل در

 .آپارتمان خارج شدم از

. 

 

. . 

 دمیساعته رس میکه با سرعت رفت ن یلطف تاکس به

 .اونجا

 .رو حساب کردم هیکرا

 .تا برسم داخل پاسگاه دمییتمام توانم دو با

 و سرش رو یصندل یکه نشسته رو یرعلیام دنید با

 دستبند خورده اش گرفته بدون لحظه یدست ها نیب

 پر از بغض صداش ییمکث رفتم کنارش و با صدا یا

 :زدم



 
 

924 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 یرعلیام..ام -

 رو آورد باال: نگاهش

 

 بهت خب؟ دمیم حیجونم؟ بغض نکن جانا توض -

 :ها رو گرفتم سمتش سند

 ایب -

 ....دستت چرا کبوده؟ کار محم -

 :وسط حرفش دمیپر

 ات رو بکن حرفبرو کاره شده،یچ دونمینم -

 میزنیم

 رفت سند ها هیچشمام و بعد چند ثان یکردم تو نگاه

 بود و برگشت کنارم لشیکه انگار وک یداد به فرد رو

 نشست

 

 جان جان خانم من چطوره؟ -

 !!زدنت رو دارم تیقابل یرعلیام -
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 :دیخند زدیچشماش موج م یتو یکالفگ نکهیا با

 چرا؟ -

 احوال یایتو م کنمیچرا و کوفت! من دارم سکته م -

 ؟یکنیم یپرس

 کنم جان جان خانمم آروم شه؟ کاریچ -

 :شدمیشدت بغض داشتم خفه م از

 ؟یکرد کاریچ شده؟یبگو چ -

 تهمت زدن بهم -

 

 ؟یچ یعنی ؟یکه چ -

 .کردن دایمواد مخدر پ شگاهینما یتو -
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 .دوستت دارم.

 ؛یآنچه هست یتنها برا نه

 آنچه هستم یبرا بلکه
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 ...که با توام یهنگام

 

 

 ازدهمی..

 :حس کردم قلبم از تپش افتاد یلحظه ا یبرا

 ؟یچ یعنی... ی -

 :موهاش نیرو فرو برد ب دستش

 !بوده یکار کدوم عوض دونمینم ی، حت دونمینم -

 داره؟ یباهات دشمن یک شه؟یآ... آخه مگه م -

 

 :شد رهیخ واریزد و به د یشخندین

 بفهمم کار نکهیدارم. بحث ا ادیزدشمن  -

 کنمیم زونشونیبوده از سقف آو کدومشون

 ضرب گرفتم و قنلج نیزم یشدت استرس با پام رو از

 شکوندمیهامو م انگشت

 !نکن جانا -
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 :سمتش برگشتم

 ؟یچ -

 رهیگینکن انگشت هات درد م -

 

 :بلند شد یرعلیام لشیاومدن وک با

 ارش؟یک شدیچ -

 یآزاد شد قهیوث دیبه ق -

 بوده؟ یکار ک یدینفهم -

 ادیچک کنن گفتن مامور فردا م دیها رو با نیدورب -

 !فعأل یو حق خروج از شهر رو ندار یباش دیبا خودتم

 :چهره اش مشخص بود یبودن کامالً تو یعصب

 من ِدَرگ دارم یلعنت ؟یچ یعنی -

 شهیدرست م زیهمه چ ریام ریآروم بگ -

 فکر کنن من کم خوامیها؟ نم شهیدرست م یچ -

 آوردم
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 :بلند شدم ناخداگاه

 که افتاده. همه هم هیآروم باش لطفا!ً اتفاق یرعلیام -

 .یو نه کم آورد یکرد یتو نه کار اشتباه دوننیم

 .کرد نگاهم

 .چشم هاش آروم شد طوفان

 نکردم؟ یمن کار اشتباه یدونیجانا تو م -

 .هیته خالفت شرط بند یهم بکن ی، هرکار دونمیم -

 .سفارش بهش کرد و رفت گهیچند تا د لشیوک

 م؟یجانا بر -

 

 همراهته؟ نیماش -

 نه واال -

 .ستیمنم همراهم ن -

 :خنده گفت با

 د؟یکنیم یبنده رو همراه ادهیبانو پ -

 لیبا کمال م -
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 �🢃� با ناز اریمنم اون  نیریش اریاون  منم

 

 

 دوازده..

 .میرفتیراه م ابونیخ یتو هردو

 .شکستیرهگذر هم م یرو فقط صدا نمونیب سکوت

 که دادیداشت فشار م یمشت هاش رو جور یرعلیام

 از فشار انگشت هاش بشکنه. دمیترسیلحظه م هر

 

 !؟یرعلیام -

 .کرد نگاهم

 بعد خودت انگشت هات رو فشار یکنیتو منو دعوا م -

 ؟یدیم

 دمینفهم -
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 !یرونی، تو االن ب زیتموم شد همه چ یرعلیام -

 !کنمیبوده زنده زنده چالش م یمن بفهمم کار ک -

 حرص نخور گهید یکنیها رو چک م نیدورب -

 بفهمم کار خوادیها رو چک کنم فقط دلم م نیدورب -

 .....کنمیهست که فکر م یاون

 

 :اومد فحش بده گفتم تا

 !ابونینه فحش نده زشته وسط خ -

 ؟یبودخونه  -

 میبود دینه با عروس و داماد و رضا خر -

 کس مورد اعتمادم نبود چیشرمنده مزاحمت شدم ه -

 تو جز

 آخه؟ هیمزاحم چ -

 خب یبود دیخر -

 نکهیا یدادم برا قهیبه زور سل یحت دمینخر یچیه -

 ناراحت نشه نیسل
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 به زور برده بودنت؟ -

 آره -

 دانشگاه؟ یریفردا م -

 

 مارستانیب میرینه م -

 نهیمطب معا ایخانم دکتر ب یتا تو بش کنمیمن دق م -

 !منو که یکن

 :شدم شوکه

 م... مگه حالت بده؟ -

 !یلیآره ، خ -

 شده؟یبگو چ -

 یرو رهیو ضربانش م رهیگیقلبم درد م نمتیبیم یوقت -

 هزار

 :دمیکش یقیعم نفس

 ازم تا نکشتمت یریبه نفعته فاصله بگ -
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 هم بشم اسمش رو قتلمن به دست تو کشته  -

 !نوازش در دست صاحب قلبم گمی، بهش م ذارمینم

 !یلوس یلیخ -

 تو آره یبرا -

 ؟یستیلوس ن هیبق یبرا یعنی -

 :هاش رو باال داد ابرو

 !سوال ریز یببر یخوایات رو م ندهیابهت همسر آ -

 :سکوت نگاهش کردم که گفت با

 یتو هم جد یبه بعد برا نیخب؟ باشه از ا هیچ -

 .شمیم

 

 :کلفت کرد یرو کم صداش

 منو با دست یجوراب ها ینیشیاز فردا م فهیضع -

 ور دل آقاتون می. خونه ننه و بابا هم نداریشوریم

 !ینیشیم

 خنده اش باال یبه شونه اش که صدا دمیکوب فمیک با
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 :رفت

 ادیدردش م فتینکن جان جان خانم ک -
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 من همگناه

 یمحبوب من نیو انحصارتر نیباتریز تو

 از آغاز بودنت که

 شتنمیازخو گرید من

 تن و انیخود م به

 ینیتر کیمن،تو نزد جان

 ❤��من به من... از

 

 

 زدهیس..

 

 :چپ نگاهش کردم چپ
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 !یبانمک شد یلیخ یرعلیام -

 بودم خانم قشنگم -

 !به خودم بگم تونستمینم دروغ

 یتمام حس ها شدیباعث م زدیکه م ییحرف ها تمام

 .شدیبهم منتقل م ایدن خوب

 .جنبه نبودم یب

 !دادیبود که حرف هاش قلبم رو تکون م یچ دونمینم

 !مجنون شده بود قلبم

. . . 

 

 .کن فیخب تعر -

 .سایآو یرو به رو زیپشت م نشستم

 ؟یاز چ -

 !یاز همه چ -

 .کردم فیرو براش تعر ریاز اتفاقات اخ یا خالصه

 کرد یسع یحضور ریگرفت و غ یوقت مرخص چند
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 مجبور بود یعمل یکارها یرو برسونه اما برا خودش

 .شروع کنه دوباره

 کن فیتو تعر سایخب آو -

 درمان مامان تموم شد یمن که تازه برگشتم کارها -

 

 حالشون بهتره؟ -

 .بفهمم دلتنگ موهاشه تونمیآره فقط م -

 سایکرد و آو یدرمان یمیچند وقت ش سایآو مامان

 .گرفت یکنار مامانش باشه مرخص نکهیا بخاطر

 !چند وقت نیا میکم حرف زد یلیخ

 !االن خوشحال بودم رو به روم نشسته یول

 دایبودم حالش خوبه و مامانش هم بهبود پ خوشحال

 .کرد

 اد؟یاستاد االن م میبر -

 ستمیمن که باهات ن -
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 .تکون دادم یخنده سر با

 استاد نیناراحته که بد اخالق تر نیا یبرا دونستمیم

 سشیبره سر تدر نکهیجز ا یچاره ا چیداره و ه رو

 .نداره

 میگوش رونیبذارم ب خواستمیپام رو م نکهیمحض ا به

 .خورد زنگ

 .بود یرعلیام

 لبام یاسمش لبخند نقش بست رو دنید با

 جانم؟ -

 ؟ییبال کجا یجونت ب -

 مارستانیب -

 به به خانم دکتر خودم -

 

 شد اون طرف؟ دایپ ؟یخوب -

 با تو حرف بزنم بد شهیخوب آره هستم. مگه م -

 هم به یاثر انگشت چیبود ه دهینه صورتش پوش باشم؟
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 .نذاشته جا

 کار بلد بوده -

 هفته کی یگفت تمام رفت و آمد ها سی. پلدیشد -

 شهیچک م ریاخ

 شه دایپ دوارمیام -

 طرف یهوس کردم دندون ها بی. عجنطوریمنم هم -

 .خرد کنم رو

 کنه تیشکا تونهیم ینه نکن -

 گو*ه خورده ابروم رو برده -

 شهیدرست نم یزیبا حرص خوردن چ -
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 رو یکس دیآدم با.

 

 داشته باشه دوست

 هم الشیخ یحت که
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 ��❤...رو خوب کنه حالش

 

 چهاردم..

 

 .کالفه بود لحنش

 دادنش از پشت تلفن سخت نبود صیتشخ

 !کنم کاریچ دونمینم -

 آروم باش بعد مراقب نکهیا یکنیکه م یکار نیاول -

 !شهیدرست م یباش. مطمئن باش همه چ خودت

 .. برو به کار هات برس جان جان خانم مندوارمیام -

 .باز قرار مهم دارم امروز

 ؟یبا ک -

 

 حاال. فعال یفهمیم -

 .رو قطع کرد یگوش

 نگاه کردم یبه صفحه گوش مات
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 !نه ایخدا

 حدسم اشتباه باشه کنمیم خواهش

 .شروع دوباره جنگ رو ندارم تحمل

 !حرف ها از کتک و شکنجه هم بدتره یبعض قدرت

 !که درد داشتن رو ندارم ییحرف ها دنیتحمل شن من

 روپوشم و رفتم کنار بیج یرو انداختم تو میگوش

 ....هیبق

. 

 

. . 

 .خوردیم یینشسته بود داشت چا لکسیر بابا

 .دیدیم لمیهم کنارش بود داشت ف نینسر

 .اتاقشون بودن یهم تو هیبق

 بودم مراقب غذا ستادهیآشپزخونه کنار گاز ا یتو منم

 .نسوزه بودم

 .دادم جواب نداد امیپ یرعلیبه ام هرچقدر
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 .شدیاضافه م دیبا نمیکم بود ا میو نگران حرص

 شدم به رهیو خ زیو نشستم پشت م دمیرو کش یصندل

 .یرعلیچتم با ام صفحه

 

 ؟ییکجا یرعلیام "

 ؟یدیجواب نم چرا

 !بده امیپ ایزنگ بزن  دیرو د اممیپ نگرانتم

 ؟ییهست کجا معلوم

 !جواب بده کنمیخواهش م یرعلیام

 "...نگرانتم

 کرده بودم یهام اظهار نگران امیتمام پ یتو

 .از حالش بهم داد یو خبر دید دیشا بلکه

. 

 .وجودم افتاد یتو یزنگ در رعشه ا یصدا با

 بودن. ستادهیا فونیآ یهردو جلو نیو نسر بابا
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 شیدر هم بود که انگار دشمن خون یبابا جور یها اخم

 .ستادهیدر ا پشت

 .رو برداشت و از در خونه خارج شد کتش

 :نگران نگاهم کرد نینسر

 زمیاتاقت عز یجانا مادر برو تو -

 بود؟ یشده؟ ک یزیچ -

 اتاقت یبرات مادر قصه اش درازه. برو تو گمیم -

 گفتم و راه افتادم سمت اتاقم.... یچشم
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 که دوسش دارن یبه کس ایفرانسو ~.

 من یِ زندگ یعنیma vie" " :گنیم

 !بخشه دیبخشه، ام یکه زندگ یکس

 �💛�کوتاه و جان بخش.. نقدریهم
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 پونزده..

 

 دهید نکهیا یبالکن اتاق نشسته بودم فقط برا یتو

 .و بشنوم ماجرا از چه قراره نشم

 !داخل ادین یاتاق رو هم قفل کردم کس در

 :اومد یعل ریام یصدا

 باهاتون دوستانه حرف خوامیجناب رستگار من م -

 !بزنم

 :دمیشن یبابا رو به خوب شخندین یصدا

 ...هم قرار بود دوستانه باشه شیدفعه پ -

 اجازه حرف زدن نداد: یرعلیام

 

 دیکه شما خرابش کرد -

 بگو پسر جون -

 من خواستم محترمانه پا جلو بذارم اومدم ازتون -

 دیانگار شما نقش قبر کرد شی، دفعه پ رمیبگ اجازه
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 .گذشته رو فقط

 ؟یمن مرور کن یرو برا شیدفعه پ یخب اومد -

 نه -

 خب؟ -

 کنم ، یبار دوم اومدم ازتون جانا رو خاستگار یابر -

 امیب یبعد رسم رمیازتون اومدم اجازه بگ تنها

 یخاستگار

 و اگر من اجازه ندم؟ -

 

 فاصله نیرو از هم یرعلیام یحرص صدا تونستمیم

 :حس کنم هم

 !دیتا اجازه بد امیو م رمیانقدر م -

 .دمیمن جانا رو به تو نم -

 ؟یچ یعنی -

 !پسر جون یخوریخانواده ما نمتو به  -

 .شد یطوالن یرعلیام سکوت
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 :شروع کرد بابا

 یرو زیر ینگاه کن! به تتو ها نهییآ یبه خودت تو -

 !هم نگاه کن دستت

 ؟یخب که چ -

 

 و اعتقادات هم مانیات ا افهیتو عالوه بر شکل و ق -

 .دمی. من به تو جانا رو نمخورهینم بهمون

 .دمیشکستن قلبم رو شن یصدا

 خوامیمن جانا رو م -

 اریاسم دختر منو به زبونت ن -

 ؟ یگیآها ، جانا رو م -

 ال اله اال هللا -

 نقش قبر کنم نه؟ دیمن با نکهیدفعه مثل ا نیخب ا -

 تمومش کن -

 رو؟ احتماال درد داره نقش قبر کردن یچ -

 یتو هم مثل پدرت -
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 نکن من سهیمقا قتیاستپ ، استپ منو با اون رف -

 آدما افهیبهم گفت ق یکی یدونی. م ستمینما ن نید

 .دیباطن آدم ها رو فهم دیبا دهیرو نشون نم باطنشون

 دیتونیشماها نم یول دمیباطن شماها رو خوب فهم من

 دیمنو بشناس باطن

 لبم شکل یجمله خودم از زبونش لبخند رو دنیشن با

 .گرفت

 پاک بود یلیدرونش خ یرعلیام
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 یجا باشه پر از صدا هی خواستیمن فقط دلم م.

 سرعت یشیما که هر وقت از اونجا رد م یخندهها

 کم شه ارادهیب قدمهات
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 شونزده..

 

 آدم با خدا کیبگو حاضره تو رو  یکیبرو به اون  -

 پسر جون من دخترم رو پاک بزرگ کردم با نه؟یبب

 کی!! وسط نیبزرگ کردم اما تو خودت رو بب خدا

 !حروم خور مشت

 دیلرزیاز حرص م یرعلیام یصدا

 . مشکل ستمیمن مثل اون ن گمیصد بار گفتم بازم م -

 به من و جانا یو اون چه ربط تو

 . اریاسم دختر منو به زبونت ن گمیبازم م -

 !خوامیباشه من دخترت رو م -

 مگه دختر من ؟یکنیم یزندگ یکجا دار یفکر کرد -

 ست؟ کاال

 

 .دخترتون یخاستگار ایب رمیمن اومدم اجازه بگ -

 .کردم آروم باشم یو سع واریدادم به د هیتک سرمو
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 .من شرط دارم -

 شرط؟ -

 به نام دخترم باشه دینصف اموال پدرت با -

 ستادیهم که شده قلبم از تپش ا یلحظه ا یبرا

 گفت؟یم یچ

 اموال؟ نصف

 قرار بود منو بفروشه؟ مگه

 

 یاما االن جور ستیدخترش کاال ن نکهیاز ا زدیم دم

 .انگار من رو قراره بفروشه گهیم

 عاشق یرعلیام یچون بابا گهیداره م نویا دونستمیم

 .گهیاونا رو ببخشه به کس د ستیهاشه و حاضر ن پول

 !گفتیم ینجوریو داشت ا دونستیم

 زانو هام و لبم رو گاز گرفتم تا یگذاشتم رو سرمو

 .گلوم نشکنه یکه جا خوش کرده تو یمزخرف بغض

 دارم رو ی، من هرچ ستیمن ن یاموال پدرم برا -
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 .به نام جانا کنم حاضر

 .خوامی! من اموال تو رو نمشهینم ینجوریا گهینه د -

 

 دخترتون یاونا حروم هستن بعد برا دیگیشما که م -

 د؟ییخوایم

 .یدونیرو گذاشتم حاال خودت م من شرطم -

 بلند شده از یکی دادیکه اومد نشون م یصندل یصدا

 .شیصندل یرو

 ی! تا شرط منم عملیبر یتونیدر بازه پسر جون م -

 .نمتیدور خونه ام نب ینکرد

 .بابا اومده داخل دمیفهم یباز شدن در اصل یصدا

 از رونیرفت ب یرعلیام دمیو د دمیخودمو باال کش آروم

 ....خونه
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 محض خروجش از خونه در بالکن رو بستم و رفتم به
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 .دمیتخت دراز کش یاتاق و رو یتو

 در اتاق باعث شد از جا بلند بشم و قفل در رو یصدا

 .کنم باز

 خودم یبه رو یول دمیبابا ترس نیخشمگ چهره

 .اوردمین

 جانم بابا؟ -

 ؟یچرا در اتاق رو قفل کرد -

 :دمیکش قیعم نفس

 .برم حمام کردمیهامو آماده م لهیداشتم وس -

 حرف دارم باهات. -

 

 :در کنار رفتم یجلو از

 دییبفرما -

 ؟یشناسیرو م یمیرح یرعلیپسره ام نیا -

 لحظه؟ نیا یتو گفتمیم دیبا یچ

 کردم خودمو آروم نشون یسع یداشتم ول استرس
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 بدم

 یبرادرش رو تو یول دارید کیخودش رو در حد  -

 !دمیاز کالس هامون د یکی

 ؟یدیخودش رو کجا د -

 

 کباریشده بود اونجا  سایآو یمدل عکسا کباری -

 .دمشید

 باهاش؟ یرفتار کرد یمیصم -

 !گهید یاز آدم ها یلینه ، مثل خ -

 :تکون داد و گفت یسر

 یگیخوبه ، مزاحمت شد به من م -

 .چشم -

 .تو برو حمام رمیمن م -

 .چشم -

 و در اتاق رو بست. رونیب رفت
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 رونیب یدادم به در و نفسم رو به سخت هیتک رفتم

 .فرستادم

 .سمتش دمیپر میگوش یصدا با

 .کله شق بود یرعلیام

 الو جان جان خانم -

 .مرض جان جان خانم ، کوفت جان جان خانم -

 .خنده اش بلند شد یصدا

 .یاوه اوه چه عصب -

 !یمغز یب یلیخ -

 .دورت بگردم دونمیم -

 ؟یچرا اومد -

 

 .ارمیزودتر بدستت ب خوامیچون م -

 داشت ریچقدر تاث دمیآره د -

 !دادیفضول خانم داشت گوش م دمیفهم -

 .نگران بودم یفصول خودت -
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 .رو زیهمه چ کنمیدرستش م -

 :ناله گفتم با

 .خوامیرو نم یمن اموال کس -

 !دونمیم -

 م؟یکن کاریچ -

 امیم مارستانیبرو ب نیبهت. فردا بدون ماش گمیم -

 .حرف دارم رونیب میباهم بر دنبالت

 باشه. -

 

 مراقب خودت باش فعال -

 :و گفتم دمیکش یآه

 فعال -
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 از تو ندارم زیگر.

 ییهست، تو هرآنچه
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 هجده..

 !کنم کاریچ دیبا دونستمینم

 .بودم جیگ هنوز

 !بابا یها حرف

 بودن هاش! یعصب

 

 تمام حرف هاش وجود نیکه ب ییها هیو کنا شین

 .داشت

 دو روز گذشته منو یتمام تالشش رو کرد تو یرعلیام

 نگه داره آروم

 موفق بود یحدود تا

 هنوزم نتونست منو متقاعد کنه با حرف هاش اما

 !!دعوا بودم نیا شهیهنوزم دنبال ر من

 رابطه دوستانه دیتهد کیبرام سوال بود بخاطر  هنوزم
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 د؟یساله از هم پاش نیچند

 دیتهد کیکه رخ داده فرا تر از  یزیبودم هرچ مطمئن

 !بوده

 

 !نبود که حرف بزنه و بگه بهم یآدم یرعلیام

 با من مشکل داشت انگار یهم به قدر یرعلیام داداش

 .نشم کشینزد دادمیم حیبودم ، ترج شیخون دشمن

 خانم رستگار؟ -

 .استاد به خودم اومدم یصدا با

 بله استاد؟ -

 کالس هست؟ یحواستون تو -

 :دمیکش میشونیپ یرو یدست

 استاد! دیببخش -

 

 :نگاهم کرد و گفت رهیخ

 رونیب یبر یتونیم ازهیاگر ن -
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 دینه ببخش -

 :رو تکون داد سرش

 قیدق حیکن توض یرو بررس ضیمر نیپرونده ا -

 .دیبد

 .دهنم رو قورت دادم و رفتم جلو پرونده رو گرفتم آب

 حیدادم و شروع کردم به توض رونیرو آروم ب نفسم

 .دادن

 

 .دادم حیرو طبق خواسته استاد توض زیچ همه

 .هیداد و برگشتم عقب کنار بق تیرضا باالخره

 .زودتر تموم شه برم خونه خواستمیته دل م از

 .بودم! بدنم نه روحم خسته بود خسته

 کرده بودم که مغزم الیدور روز فکر و خ نیا یقدر به

 .گرفته بود درد

 درونم.!.. یصدا دنیخسته شده بود از شن روحم

 



 
 

956 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت
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 میرو داشته باش یما هممون حقمونه کس یول

 ...به دلمون بچسبه زیکنارش پائ تا

 

 

 نوزده..

 .زمان رفتن دیباالخره رس.

 شونه ام یرو رو فمیو ک رونیاومدم ب مارستانیب از

 جا کردم. جابه

 

 بره به کارهاش برسه نیرو دادم سل نیماش

 رو بهش دیقبول کنه کل خواستینم نکهیا عالرغم

 .زدم رونیو ب دادم

 !!جانا -

 گهیسمت صدا. محمد و رضا کنار همد برگشتم

 .بودن ستادهیا
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 اومدن؟ یشده بود دو نفر یچ

 .قدم برداشتم سمتشون نگران

 شده؟یچ -

 دست هاش رو باز کرد و گفت: یبا انرژ رضا

 

 بغلم خانم دکتر ایب -

 به رهیهمچنان نگران خ یبرداشتم سمت رضا ول قدم

 .بودم شونیدو نفر صورت

 :آروم شدم کمیآغوش رضا  یفرو رفتن تو با

 افتاده؟ یاتفاق -

 :به ما بود گفت رهیکه با اخم خ محمد

 .شرکت میدنبالت بر مینشده اومد یزینه چ -

 شرکت چرا؟ -

 .بابا گفت کار داره باهات -

 ن؟یفقط هم -
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 قرار یبا کس ای ؟یداشت یا گهید زیآره توقع چ -

 م؟یمزاحمت شد یداشت

 .آخر رو با تمسخر گفت جمله

 :گفتم تیجد با

 خونه گشتمیقرار نداشتم داشتم بر م ینه با کس -

 نگران شدم نجایا دیدکه اوم دمیپرس نیا یبرا

 .افتاده یکردم اتفاق فکر

 :بگه گفت یزیمحمد چ نکهیقبل ا رضا

 نه دورت بگردم نگران نشو بابا گفت تلفنت رو -

 میجلسه زنگ بزن رهیخودش داره م یدینم جواب

 

 به یجواب نداد دمی. دیبلکه جواب داد بهت

 .دنبالت مییایگفتم سر راه ب محمد

 .دیببخش دمیحالت سکوت بود ند یرو میگوش -

 .میبر ایسرت ب یفدا -

 .میشد نیماش سوار
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 :نوشتم یرعلیام یبرا

 گفتم یول شدهیچ دونمیبابا گفته برم شرکت نم "

 "یباش انیبگم در جر بهت

 داد: کردمیکه فکر م یزیرو زودتر از اون چ جوابم

 

 گفت یزیهم نکن اگر چ هیمراقب خودت باش گر "

 ".اشکت رو نداره کدونهیو آدم ها ارزش  ایدن نیا
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 که دوستش یکس یِ بو یدر جهان به خوب زیچ چیه

 .ستین یدار

 

 ستیب..

 

 .شدم رهیخ ابونیو به خ فمیک یرو گذاشتم تو یگوش

 چه خبر؟ نمیجانا بگو بب -
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 :که پشت فرمون نشسته بود ییسمت رضا برگشتم

 ؟یخبر از چ -

 مارستان؟یگذشت بخوش  -

 

 :ام رو پنهان کردم خنده

 اردو بودم مگه؟ -

 بهش خوش شهیآدم سر کار مورد عالقه اش هم -

 !گذرهیم

 .یگیاوه بله درست م -

 ؟یداغون کرد یرو زد ماریخب چه خبر چندتا ب -

 پرونده حیداشتم بعد دوتا هم توض یکی نهیمعا -

 .شونیپزشک

 :گفت جانیه با

 !؟یکن نهیمعا یبلد -

 کنم گفتم: شینتونستم مخف گهیکه د یخنده ا با
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 ستمیمیوا رمینه اونجا دکور م -

 :انگشتش سرش رو خاروند با

 یستیبابا منو بگو فکر کردم تو هنوز بلد ن یا -

 همه درس خوندم نیا -

 خدارشکر باز -

 چرا؟ -

 منو نجات بده تونهیم یکیفردا ممکنه کتک بخورم  -

 یدوتا صندل نیو ب مدیخودم رو جلو کش نگران

 :نشستم

 کتک چرا؟!! -

 

 حرف بزنم بنده خدا اعصاب یکیبرم با  خوامیم -

 یشوهر ینجات از ب یممکنه در راه جهاد برا نداره

 .بخورم کتک

 !لحظه هنگ کردم کی

 کردم؟یتعجب م ای دمیخندیم دیبا
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 یخاستگار یکیبره از  خواستیرضا م یعنی....یعنی

 کنه؟

 رضا؟ یچ یعنی -

 :جواب داد محمد

 یبره خواستگار خوادیعاشق شده ، م -

 

 :گفتم رهیگیم شهیاز کجا ر دونستمیکه نم یذوق با

 کار رو نیا یخوایواقعاً م یعنی د؟یکنیم یشوخ -

 و بابا خبر دارن؟ نینسر ؟یبکن

 :دیبه گردنش کش یبا خنده دست رضا

 . اگر اجازه داد بهمدیواال فقط تو و محمد خبر دار -

 !گمیبه مامان و بابا م یخاستگار برم

 !یلیبرات خوشحالم خ یلیخ -

 ؟یک یبپرس یخوایقربون خواهرم برم ، نم -

 :داد عقب هیتک

 که اسمش خرگوشه! ینداره همون دنیپرس -
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 :خنده اش بلند شد یصدا

 .قربون خواهر زرنگم برم -

 .خدانکنه -

 :گفت یبا کنجکاو محمد

 خرگوش؟ -

 :سرش رو به نشونه مثبت تکون داد رضا

 خرگوش گمیواال داداش من بهش م -

 زنهیبهش خرگوش م یخدا شفات بده، فردا نگ -

 .کنهیم نصفت

 

 یبرم از ب خوامیخدا رو هم شاکر باشه م دیبا -

 .نجاتش بدم یشوهر

 :زدم پشت گردنش و گفتم آروم

 یب یک گمیبهت بده اون موقع بهت م یجواب منف -
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 .مونده شوهر

 .اش شده ام وانهیدعا کن نده بدجور عاشق و د -

 .کنمیمانند فرهاد کوه را هم نابود م شیبرا

 :با خنده گفت محمد

 کوه رو نابود خوادیرو درست برو نم میتو راه مستق -

 .یکن

 

 میبرداشت یبه شرکت دست از خنده و شوخ دنیرس با

 .میشد ادهیپ و

 :کنارم قدم برداشت محمد

 .امیجانا تا دفتر بابا همراهت م -

 .برم تونمیخودم م یباشه ول -

 .امیهمراهت ب دمیم حیترج -

 .نگفتم یزیبه صورتش انداختم و چ ینگاه مین

 صورتم یتا استرسم تو دمیکش قینفس عم چندتا

 نباشه مشخص
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 بابا دییبفرما یبه در اتاق زد و با صدا یتقه ا محمد

 .میو با هم وارد اتاق شد دیمنو کش دست

 

 .میهمزمان سالم کرد هردو

 :جواب هردومون رو داد و گفت بابا

 .دینیبش -

 :بابا یدرست رو به رو یصندل یرو نشستم

 شده؟ یزیچ -

 .حرف دارم باهات -

 .من در خدمتم -

 شده بود به من و من هم به بابا نگاه رهیخ محمد

 .کردمیم

 

 خواستمینم میتا حرف بزن نجایا یایجانا گفتم ب -

 رضا باشن که شروع کنن ازت دفاع ای نینسر

 .یخودت حرف بزن خوامیم کردن
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 بابا یدهنم رو قورت دادم و نگاهم رو از رو آب

 .برنداشتم

 ؟یشناسیرو م یرعلیتو ام -

 بود و باهاش چند سایآو یمدل عکاس شیچند وقت پ -

 یحرف زدم. سر همون حرف زدن توسط دوستا کلمه

 بدونه یزیچ نکهیشدم و محمد هم بدون ا دهید محمد

 .کتک زد منو

 ضرب گرفته بود. زیم یبا انگشت هاش رو محمد

 

 .ماجرا باهات حرف دارم نیمحمد بعداً راجب ا -

 :دو رگه شده بود تیمحمد از عصبان یصدا

 .باشه -

 باهاش؟ ینداشت یا گهیخب جانا برخورد د -

 باهاش دمشیدانشگاه د یهم جلو گهیدو بار د -

 .نبود یا گهید زیکردم چ یو احوالپرس سالم

 و من یخاستگار ادیب خوادیداده م ریپسره گ نیا -
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 .خونه من ادیاون الت ب خوامینم

 خب؟ -

 با تو نمیاون پسره رو اطرافت بب یبدون خوامیم -

 کنمیهم نم دیتهد زنمیندارم گردن اون رو م یکار

 

 که من آدم عمل کردنم! از حرف یدونیدادم و م اخطار

 .گذرمینم

 ...قلبم چاقو فرو کردن یکردم تو حس
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 ریرو سخت نگ یزیچ چیه.

 ...جز دستاش به

 

 دو....

 

 شد؟یم مگه
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 !تونستمینم یرعلیام یب من

 ...یول

 بهش شدیباعث م یرعلیمن به ام یکیاگر نزد یول

 ؟یبرسه چ بیآس

 کنم؟ کاریچ

 گفتم؟یم یرعلیبه ام دیبا

 

 :صورتم به خودم اومدم یجلو یتکون خوردن دست با

 جانا؟ -

 :محمد نگاه کردم به

 ؟یخوب -

 شده؟یآ...آره خوبم چ -

 :نگاهم کرد مشکوک

 .یشیغرق م یلیخ یدار دمید یفکر رفت یتو -

 .کنهیسرم درد م -

 داد: هیتک لکسیر
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 دارو بخور -

 .با تشر اسمش رو صدا زد بابا

 بله بابا؟ -

 کن تیخواهرت رو کمتر اذ -

 .ندارم یا گهیراه حل د دیببخش -

 :گفتم آروم

 د؟یبا من ندار یبابا کار -

 ؟یریکجا م -

 .رمیخونه م -

 رو برداشت: نیماش دیبلند شد کت و کل زیپشت م از

 

 .رسونمتیم-

 .شمیمزاحم نم -

 :رو گرفت رو به محمد گفت دستم

 .حواست به شرکت باشه -
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 .چشم -

 .میو باهم خارج شد دیرو کش دستم

 جانا؟ -

 جانم؟ -

 :نگاه کرد قیچشمام دق به

 چشمات چرا آشوبه؟ -

 

 ستین یزیام بابا چ ختهیبهم ر کمی -

 دخترکم یچشما یکمک کنم آشفتگ تونمیمن م -

 شه؟ تموم

 بابا؟ -

 جان؟ -

 بگم؟ یزیچ کیتعارف  یب شهیم -

 ؟یمگه قبالً تعارف داشت -

 :اعتراض گفتم با

 !!بابا -
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 بگو .... -
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 ه؟یچ یمیرح یمشکل شما و آقا -

 :چپ نگاهم کرد چپ

 ؟یبدون یخوایچرا م -

 هستن!؟ یبرام سواله ک -

 !مشت حروم خور کی -

 خب چرا؟ -

 

 ادتی کنمیفکر نم یتو هنوز بچه بود شیچند سال پ -

 روز که کیدرست  گهیبا همد میبود کی. شرادیب

 .باال سودش رو برداشت و رفت رفتیداشت م شرکت

 کرد دمیکردم ازش اما تهد تیشکا

 ؟یسر چ -

، 
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 .کرد سکوت

 کردیسکوت م یرعلیکه ام یهمون نقطه ا قایدق

 .شهیهم

 بابا؟ -

 :دیچیهاش دور فرمون محکم تر پ دست

 

 !نپرس -

 ....آخه -

 :داد زد هوی

 !گفتم نپرس -

 :نییانداختم پا سرمو

 .دیببخش -

 :تازه به خودش اومده بود انگار

 یعصب ادیم ادمیداد بزنم حرفاش  خواستمینم -

 .شمیم

 اشکال نداره. فهممیم -
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 مامانت جلوم کنمیحس م زنمیهروقت باهات حرف م -

 .نشسته

 حرف یبود بغض داشتم ول یکه زد یداد بخاطر

 .نهیلبام بش یباعث شد لبخند رو آخرش

 .یرعلیام یبرا یاز نگران زدمیته دلم داشتم زار م یول

 ست؟یمن ن یچرا برا یخوب و خوشبخت یزندگ

 همش دروغه؟ یبعن

 !صبور باش گنیبگم همه م یاز سخت امیم هروقت

 صبر؟ چقدر

 صبر کنم؟ دیمن با چرا

 

 .هم فشار دادم یرو چشمامو

 !گله دارم کی یعظمتت رو شکر ول ایخدا

 منو؟ یکنیامتحان م گهید چقدر

 یسر جون کس دیبوده که تقاصش بشه تهد یچ گناهم



 
 

974 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 !دوستش دارم که

 یکه از دل من خبر دار تو
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 یستیدر برابر چشمانم ن.

 ییتو نمیبیتمام آنچه م اما

 

 

 چهارم....

 خنده رضا چشم از کتاب و دفترم گرفتم و یصدا با

 کردم: زیهامو ت گوش

 

 یفور یچیبه باند پ ازیداداشت ن ییکجاجانا خانم  -

 !داره

 برداشتم زمیکشو م یام رو از تو هیاول یکمک ها جعبه

 .نییرفتم پا و
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 بود و پشت هم ستادهیسرش ا ینگران باال نینسر

 .دیپرسیم سوال

 حالت خوبه؟ -

 ؟ینجوریزده ا یک

 چرا کبوده؟ چشمت

 ؟یشد ینجوریحرف بزن بگو چرا ا مادر

 صورتت! یزده تو ینجوریکه ا یدست کس بشکنه

 

 .بود نیبه نسر رهیتمام مدت با خنده خ رضا

 :من گفت دنید با

 .رمیبم دیشا نهیصورتم رو بب ادیمامان بذار جانا ب -

 :زدم پشت گردنش آروم

 نمرده تا االن یکبود کیبا  یاوالً سالم دوما کس -

 .نترس

 :گرفت هیگر حالت

 داداش مهربون تو باشه؟ خوادیم یک رمیمن بم -
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 .جوابش رو بدم چشمش رو بستم نکهیا بدون

 کنار گوشش گفتم: آروم

 

 روباره؟ ای یریش -

 :خنده گفت با

 .جواب مثبت گرفتم رم،یش -

 ....پس چرا چشمت -

 :وسط حرفم دیپر

 جوابش هم دیزدم که نبا یحرف کیاز دهنم در رفت  -

 .کتک شد

 .ادیبر ب هست از پس تو یکیخوبه حداقل  -

 تو؟ یگیبه مامان م -

 من بگم؟ -

 

-  ً  اوهوم، لطفا

 .بگم یصبر کن برم فکر کنم چ -
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 .دیگونه ام رو محکم بوس یرو

 .قربون خواهر قشنگم -

 :دمیرو شن میزنگ گوش یصدا

 خدانکنه ، من برم تلفنم رو جواب بدم -

 تلفن رو یرعلیاسم ام دنیسمت اتاق و با د دمییدو

 :دادم جواب

 .سالم -

 ؟یمعرفت من خوب یسالم ب -

 

 :دمیتعجب پرس با

 معرفتم؟ یمن ب -

 .یمنتظرم زنگ بزن شبیاز د -

 .دمیحالم خوب نبود خواب -

 :شد یصداش جد لحن

 شده؟یچ -

 یچیه -
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 .جانا حرف بزن -

 .حرفاش قلبم رو به درد آورد میحرف زد کمیبا بابا  -

 سکوت گفت: یکم بعد

 

 .مونیشگیرستوران هم ایب گهیدوساعت د -

 .کرد قطع

 ...شدم رهیبه تلفن خ مبهوت
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 .یرعلینشسته بودم منتظر ام زیاسترس پشت م با

 گفتم؟یبهش م دیبا

 یو سرم رو گذاشتم رو زیم یگذاشتم رو دستامو

 .دستم

 

 .بودن خارج شم جیگ نیاز ا شدیم کاش

 .بودن جیگ نیاز ا دادمینجاتم م یرعلیام کاش

 ده؟یجان جان خانم من خواب -
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ً یدق ییحس صدا با  و دستمو دمیکنار گوشم پر قا

 :قلبم یرو گذاشتم

 وونهید دمیترس -

 .نزد یخنده نگاهم کرد و حرف با

 شده؟ یچ -

 

 :رو به روم زیپشت م نشست

 ؟یبگ دیتو با -

 بگم؟ یچ -

 چرا حالت خوب نبود؟ -

 ستین یزیچ -

 .ستمین یرعلیامِد من تو رو نشناسم  -

 .با بابا بحثم شد -

 .گفت یچ -

 .کرد دمیبار تهد نیاول یبرا -

 ؟یسر چ -
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 نشم گفتم: مونیپش نکهیا یمکث برا یلحظه ا بدون

 

 !جون تو -

 .دمیچشماش د یرو تو تعجب

 .با انگشت هاش ضرب گرفت زیم یلحظه بعد رو چند

 گفت؟ یچ -

 .زنمیگردنش رو م کتینزد ادیگفت ب -

 .لب فحش داد ریز

 رو؟ یزیچ کی یدونیم -

 ؟یچ -

 تا خانم تیخاستگار امیمن جونم هم بدم بازم م -

 .یمن ش خونه

 

 .دمیکش خجالت

 .صورتم هم قرمز شده دونستمیم

 .کنم کاریچ یرعلیام -
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 .....یصدا با
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. 

 به بعد ییجا هی از

 ستیعشقت ن گهید اون

 ��♥ وجودته تموم

 

 

 ششم....

 

 یا هیثان یرضا از پشت سرم حس کردم برا یصدا با

 .شد اهیجا س همه

 بودنتون به نجایا یبرا یقیدق حیتوض دوارمیخب ام -

 !دیداشته باش من

 رضا هیکاش برگردم و بفهمم فقط صداش شب ایخدا
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 !بوده

 را حس رفتیم نییکمرم پا یکه رو یعرق قطرات

 .کردمیم

 .برگشتم یسخت به

 من! رضا؟ یخدا

 نجا؟یا

 

 .گفتن یداشتم برا یجواب چه

 :نگران اومد جلو دیکه صورتم رو د رضا

 دختر؟ یشد ینجوریچرا ا ؟یجانا خوب -

 ....ر...رضا من -

 .بود راه صحبت رو بست میکه در گلو یبغض

 :دمیرو شن یرعلینگران ام یصدا

 .آب بخور ایجانا ب -

 .کردم بغضم رو قورت بدم یهام رو بستم و سع چشم

 آغوش گرم رضا فرو رفتم: یتو
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 ؟یشد ینجوریآروم باش چرا ا یجانا خواهر -

 .واریشده مثل گچ د صورتت

 !بودم دهیترس

 .که گفته بود رو انجام بده ینکنه بابا کار نکهیا از

 ر...رضا؟ -

 .جانم؟ ، جانم بگو -

 ...رضا...من -

 .بگم یچ دیبا دونستمینم

 تا حاال دعوات کردم. جانا من -

 

 رو به چپ و راست تکون دادم و حرفش رو رد سرم

 .کردم

 .وقت دعوام نکرده بود چیبه امروز ه تا

 .نشست زیم یاضافه  یصندل یرو

 کنم باهات؟ یتا حاال شده من بد اخالق -
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 ن...نه -

 رو یرعلیپر شده بود از بغض . نگاه نگران ام صدام

 .کردمیصورتم حس م یرو

 !؟یدیچرا ازم ترسپس  -

 

 .شدم رهیو به دستم خ نییرو انداختم پا سرم

 .دونمینم -

 :دیخند

 !وروجک داداش اریب یمنطق لیدل -

 :جواب داد یرعلیام نباریا

 کیترس از  نیا شهیر ترسنیاوقات آدما م یگاه -

 دیشروع شه. مثالً تهد تونهیساده م دیتهد

 !دور کردن جانا یبه مرگ من برا پدرتون

 :لحظه سکوت حاکم شد چند

 داره؟ تیکار رو کرده؟!! جانا واقع نیبابا ا -
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 :به چشمام هجوم آورد اشک

 کرد رضا ، تروخدا نگو دمیآره گفت ، بابا تهد -

 بهش

 :و منو بغل کرد دوباره دیکش دستامو

 خواهرم ادیبگم اخه؟ مگه من دلم م یمن چ -

 باشه؟ ینجوریا

 

 :و خنده گفت هیاومد با کنا یرعلیام یصدا

 !خودمو آماده کتک کرده بودم -

 یندارم برا لی، االن دل زنمینم لیدل یرو ب یمن کس -

 یجانا آروم شه برام بگه تو ک کنمیپس صبر م زدنت

 !چرا اصال تو؟ ؟یکشیچرا نزد هست؟

 چادرم نیو اشکام رو با آست رونیبغل رضا اومدم ب از
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 .کردم پاک

 نمیاومدم بب نجاینکن من ا هیجانا خانم گر یآ یآ -

 !یکن هیگر خوادیخبره دلمم نم چه

 :گفتم یکالفگ با

 منو؟ یکرد بیرضا تعق -

 

 !سم؟ینه مگه من پل -

 ؟یکنیم کاریچ نجایخب پس...پس ا -

 .منتظرش بمونم نجایاومده بودم به دستور خرگوش ا -

 :زدم یجون یب لبخند

 !قشنگه یلیخ نجایا -

 ؟یحرف بزن یخوایتو نم ،یلیاوهوم خ -

 بگم؟ یچ -

 ه؟یمحترم ماجراش چ یآقا نیبگو ا -

 .به من بود رهینگاه کردم اونم خ یرعلیام به

 !؟یحرف بزن یخوایبا داداشت م یستیجانا راحت ن -
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 بگم! یچ دونمیرضا من نم -

 

 :جلو دیخودش رو کش یرعلیام

 من بگم؟ شهیم -

 .برام دیکن فیتعر یبدون کم و کاست -

 .کرد فیرضا تعر یرو برا زیهمه چ یرعلیام

 عالقه اش گفت از

 !گفت یهمه چ از

 ییهر بال ای یمنو بزن یایب یحاال خودت مختار -

 نرسون! و نذار بیبه جانا آس یول یاریب سرم

 !یبرسونه کس بیآس

 

 !متعجب رضا برام ترسناک بود یها چشم

 فته؟یب یقرار بود چه اتفاق یعنی

 ؟یکرد یتو ازش خاستگار -

 :فرستاد رونینفسش رو ب یعل ریام
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 امینه بعد ب ای کنهیبفهمم منو قبول م خواستمیم -

 ینجوریکه پدرتون ا رمیاز پدرتون بگ اجازه

 جوابم یجانا حت دیماه طول کش کیکرد!  برخورد

 .بده رو

 دستش فشرد و نوازش کرد. یدستم رو تو رضا

 

 شیخواهرم پ نکهیندارم واقعاً از ا یمن مشکل -

 یحت دمیباشه که دوستش داره و قول م یکس

 بهم یقول کی. اما دیکمک کنم بهم برس بهتون

 !؟یبد دیبا

 :دمیرو د یرعلینگاه ام برق

 ؟یچ -

 دیاست با شهی. قلبش مثل شیقلب خواهرم رو نشکن -

 !بود نشکنه مراقب

 .دمیبهتون قول م -

 .برادرانه اش تیحمادلم گرم شد از  چقدر
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 خوشحال بودم رضا رو داشتم. چقدر
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 .گذشتیرضا م دنیرستوران و د یروز از ماجرا سه

 و یرعلیفقط ارتباط ام فتادین یسه روز اتفاق نیا یتو

 .تر شد یقو رضا

 سالها کردمیشدن که حس م یمیباهم صم یحد در

 !شناختنیرو م گهیهمد

 .میرضا شب اول تا صبح حرف زد با

 

 .براش بگم زیتعارف از همه چ یکرد ب مجبورم

 .رو گفتم براش زیچ همه

 یباهم و تا خاستگار میچطور آشنا شد نکهیا از

 جواب دادن بهش یهام برا یو سردرگم کردنش

 .گفتم
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 .قول داد کمکم کنه حالم خوب بود نکهیا از

 کردم و پرونده رو گذاشتم سر ماریب تیبه وضع ینگاه

 .جاش

 .برگشتم دهیم ترسشانه ادور  یحلقه شدن دست با

 چپ چپ نگاهش کردم. سایآو دنید با

 

 به به جانا خانم -

 .ختیقلبم ر ایسالم. آروم تر ب کیعل -

 ریس گهید یشما جا میصداتون کرد یواال ما کل -

 .یکردیم

 مامان و بابات خوبن؟ ؟یفکر بودم. تو خوب یآره تو -

 یمن که داغونم بخدا از بس راه رفتم امروز تو -

 با استاد. مامان و بابا هم خوبن مثل دوتا پرنده بخش

 .کننیم یزندگ عاشق

 :گرفت خندم

 .کنن یمثل دوتا پرنده عاشق زندگ شهیهم شاالیا -
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 !دهیدور دور؟ البته اگر آقاتون اجازه م میبر یایم -

 

 :لحن خودش گفتم با

 ه؟یآقامون ک -

 .گهید یرعلیام -

 :سالن یتو یسمت صندل دمیخنده دستش رو کش با

 رفتن رونیب یمن رو برا یوقت جلو چیه یرعلیام -

 .نگرفته

 !اوه چه جنتلمن -

 :روش رفتم یقره ا چشم

 نکن منو تیاذ -

 

 معرفت چطوره؟ شوهر کرد منو به کل یب نیسل -

 .کرد فراموش

 ؟یسه نفر رونیب میهماهنگ کنم بر یخوایم -

 :ذوق گفت با
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 ؟یتونیم ؟یواقع -

 :دمیرو کش لپش

 .تونمیآره دخترم م -

 ذوق کرده یداد یبهشون قول بستن یبچهها وقت مثل

 :بود

 بگو! نیزنگ بزن سل -

 

 اد؟یداره م ستیچشم. اون استادت ن -

 یبده برا امیتموم شد من برم بهم پ ممیاوه اوه تا -

 .و ساعت آدرس

 .زمیباشه برو عز -

 .و رفت دییسرعت دو با

 .رو به رو واریشدم به د رهیخ

 اتاق عمل بود کل یکه شوهرش تو یزن هیگر یصدا

 .رو برداشته بود سالن

 ....مارستانیب اطیح یقدم برداشتم و رفتم تو آروم
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 هرچقدرم قهر و یمطمئن باش نکهیباالتر از ا یچه لذت.

 یکن یآشت

 

 ♥تهش مال خودته بازم

 

 نهم....

 

 میرو باز کردم و باالفاصله وارد گالر میگوش صفحه

 .شدم رهیخ یرعلیخودم و ام یو به عکس ها شدم

 میعکس گرفته بود طنتیاز سر ش یگاه

 کرد یم ریخودش س یایدن یتو یرعلیهم کال ام یگاه

 حواسش نبود. و

 

 خب جان امیزودتر ب یگفتیم یانقدر دلتنگ گمیم -
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 .خانم جان

 :به پشت برگشتم دهیترس

 ؟یا ونهید -

 :ستادیفرو کرد و رو به روم ا بشیج یرو تو دستاش

 عکسا نینشدم هنوز. دو سه تا از ا ونهینه د -

 .منم بفرست یشده برا قشنگ

 :مثل خودش پر رو گفتم کباریاما  دمیکش خجالت

 ؟یکنیم کاریچ نجایمن جاش بهتره. ا یگوش یتو -

 اومدم خبر بدم بهت. -

 

 ؟یچ -

 :برق زد و گفت چشماش

 .صادر شد یاجازه خاستگار -

 .کردم هنگ

 ؟یچجور

 شده؟ یراض یچجور بابا
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 داده؟ یمخالف بود اجازه خاستگار روزیکه تا د ییبابا

 ؟یجانا خوب -

 آ...آره فقط....فقط شوکه شدم -

 

 یو هرچ شد یهنوز فقط هرچ میدار ادیراه ز -

 اصال نه ایکرد فراموش کن ،  تتیکه اذ یدیشن

 یبگو بهم برم بزنم استخون ها اینکن ب فراموش

 .رو خرد کنم یکه باعث شده تو ناراحت بش یکس

 !من نگرانم -

 آخه؟ ینگران چ -

 مخالف بود اجازه داده!؟ روزیکه تا د یچطور کس -

 .دونمینم -

 .ستیدر راه ن یاتفاقات خوب گهیحسم م -

 شد من کنار جان جان خانم یبه حست بگو هرچ -

 .خودمم
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 .از ته دل ذوق کردم شهیهم مثل

 نجا؟یا یچرا اومد هوی ریام -

 نمتیبهانه بود خواستم بب یخاستگار -

 قدم کمی رونیب رمیم نیو سل سایامروز دارم با آو -

 .میبزن

 :باال داد طونیهاش رو ش ابرو

 جمعتون؟ یتو دیدیمنو راه نم -

 .جمع دخترونه است ریخ -

 .خونه میببره پاشو بر یکس دمیمن زنم رو نم یاوک -

 خنده ام بلند نشه چند لحظه مکث یصدا نکهیا یبرا

 :کردم

 

 گهینکن د تیاذ یرعلیام -

 :چپ نگاهم کرد چپ

 کنم. خوش تتیاذ ادیامان از من مظلوم که دلم نم -

 بگذره
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 خونه؟ یریم -

 .سوخت میمامانم انقدر زنگ زد گوش شیپ رمینه م -

 .نکن تشیصد بار بهت گفتم مادرت هست اذ -

 برم خونه خوامیآخه نم -

 چقدر دونمیهمه دارن و م یمشکل خانوادگ نیبب -

 .مامانت دوستت داره یکردن ول تتیاذ

 .دونمیم -

 بهش سر بزن. کباری یپس حداقل هفته ا -

 

 .نگاهم کرد کالفه

 !مثل من بود اونم

 ....زدیدست و پا م یکالفگ یایدن یتو
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. . 

 میقدر بگو نیهم
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 ...ستین یدوست داشتنت'' کار هرکس''

 ✨�🕊�♥ من بسپارش به

 

 

 یس..

 پدرش بود. شیدعوا ها و لجباز لیدل

 

 !نداشت یگناه مادرش

 !مادر شدن نکهیگناه مادرا ا یدونیم

 یشدن که تمام نق ها و غم ها و خستگ دهیآفر انگار

 یبچه هاشون رو به جون بخرن و آخرش هم کس یها

 .بهشون نبود حواسش

 از ی، وقت یدونیقدرش رو نم یرو دار یکس ای یزیچ تا

 .یدونیقدرش رو م ید یم دستش

 که مادرم رو از دست دادم و هر روز حسرت یمن یبرا

 ....نه هیبق یبرا یرو داشتم قابل درک بود ول نداشتنش
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. . . 

 

 .پنج عصر بود ساعت

 و خانواده اش مونده یرعلیتا اومدن ام گهیساعت د دو

 .بود

 افتاده بود سر لج یرعلیام یبود که بابا نیاز ا مینگران

 !امیمن نم که

 از کمیبا حرف هاش  کردیم یمدام سع یرعلیام

 .خب نشد یرو کم کنه ول استرسم

 .آرامش بابا آرامش قبل از طوفانه کردمیم حس

 که انتخاب یسرم بستم و چادر یرو رو میروسر

 تخت گذاشتم. یبود رو رو نیو نسر نیسل

 

 رنگ یآب زیر یرنگ که روش گل ها دیچادر سف کی

 .بود

 .عاشقش بودم من
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 کیسرم کنم. گذاشته بودم  خواستمیبار بود م نیاول

 .سرم کنم که برام قشنگ باشه یروز

 که ممکن بود یاسترس داشتم و نگران اتفاقات نکهیا با

 از یصورتم رو خال کردمیم یبازم سع یبودم ول فتهیب

 .و دلشوره نگه دارم ینگران حس

 :در آورد داخل نیسرش رو از ب رضا

 اجازه ورود دارم؟ -

 به کمر نگاهش کردم: دست

 

 ه؟یاجازه چ گهیداخل د ایب -

 دیندو خ گهیدر همد دیهاش رو کش اخم

 :نشون بده خودشو یجد خواستیم یجد مثال

 انیاجازه دادم ب یفکر نکن کهیکوچ یآبج نیبب -

 کی نییها نه! موها داخل سر پا هیخبر یخاستگار

 کنار ینیشیم یاریم ییچا یزنیهم حرف نم کلمه

 .به مادر داماد یزنیم حیلبخند مل خودم
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 .گفت یرو با لحن کوچه و بازار نایا همه

 شمیآرا زیم یشدت خنده سرم رو گذاشته بودم رو از

 .دمیخندیم و

 

 :به خنده گفت ختهیلحن خودش آم با

 خالصه خواستم اعالم حضور کنم منم آدم گهیاره د -

 یکن حساب

 .یشما فرشته ا -

 تختم و با ینازک کرد و نشست رو یچشم پشت

 یبا صدا گهیهمد یپاهاش رو انداخت رو عشوه

 :گفت دخترانه

 .ییبایفرشته جون هستم متخصص ز -

 .شنوهیرضا زشته االن بابا م -

 بابا ، پاشو پاشو بابا گفت به خواهرت بگو یآخ گفت -

 کمک مامان کنه..... ادیب
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 نیمراقب خودت باش و ا یبه جا یموقع خداحافظ.

 :دی" بهش بگیصادق یمثل "ول حرفا

 

 "...کن اطیاحت یحاال که جاِن ما شده ا"

 ☺ مونهیتو کف م ینجوریچند ساعت بعد هم تا

 

 کی....

 

 انجام یبرا نیبه نسر میکمک کرد میرضا هردو رفت با

 .ها کار

 بود که حس گهیاخم هاش در همد یجور محمد

 .ادیقراره ب شیدشمن خون کردمیم

 محمد رو باز کنه تا یاخم ها کردیم یمدام سع نیسل

 .هم موفق بود یحدود

 اشپزخونه بود و داشت یتو نیکنار من و نسر رضا
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 با دستمال. کردیها رو خشک م وهیم

 

 :و آروم گفت دیمنو کنار کش نینسر

 ها تو یبابات گفت ناراحت نش یمادر هرچ -

 .من مراقبتم ریرو بگ متیتصم

 :رو بغل کردم نینسر

 .دوستت دارم یلیخ -

 .منم دوستت دارم دختر نازم -

 !!شد میحسود -

 آروم نیاعتراض رضا بلند شده بود. نسر یصدا

 :دیرو کش گوشش

 

 چه طرز نی، ا یکن یحسود خوادیتو کارت رو بکن نم -

 .ها خراب شد وهیم یدیکردنه چرا فشار م زیتم وهیم

 .خشک کن یمادر من خودت گفت -

 .ها رو وهیفشار بده م نکهیگفتم خشک کن نه ا -
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 .دمیرو به تأسف تکون دادم و خند سرم

 کرد لحنش رو بغض یسع دیمنو د یکه خنده  رضا

 :کنه آلود

 یمنه که دارم برا ریهر هر هر ، اصال تقص -

 که کنمیم زیتم وهیتو دارم م یها خواستگار

 خودتون زنمیدست نم گهی. اصال من دبخورن

 .دیکن زیتم

 

 :رضا رفت یرو یچشم غره ا نینسر

 ها وهیجانا مادر تو برو کارهات رو بکن رضا هم م -

 .کنهیم زیتم رو

 بودم که مدام ییبه رضا رهیرو صاف کردم و خ گلوم

 :برام کردیچشم نازک م پشت

 .کنم زیرضا بره من تم دییخوایندارم م یمن کار -

 بذار دوتا خوابهیو م خورهیم کسرهیبچه  نینه مادر ا -

 کمک زنش شیرفت سر خونه و زندگ رهیادبگی کار
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 .بکنه حداقل بتونه

 ادیب نیا ریکه گ یزن بدبخت -

 

 بود ستادهیبود در چهار چوب آشپزخونه ا ینیسل یصدا

 .کردیبه ما نگاه م و

 :آورد رونیزبونش رو ب رضا

 نی. شوهر به ا ایزن دن نیخوشبخت تر شهیم -

 .نشه ریکه پ خندونمشیانقدر م یخوب

 :بلند تر کرد یرو کم صداش

 .شمیمثل شوهر تو اخمو نم -

 کار رو کرده بود تا محمد واضح نیبودم ا مطمئن

 .رو بشنوه حرفش

 و کنار دیکش رونیدست رضا ب یرو از تو بیس نیسل

 :ستادیا من

 

 شهیاخمالو م کمیدارم بچم  یخوب نیشوهر به ا -
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 .یگاه

 رضا دهن باز کرد جوابش رو بده نکهیمحض ا به

 .زنگ خونه بلند شد یصدا

 .....از استرس سمتم هجوم اورد یزنگ کوه یصدا با
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 " از شهیحالت خوب م ینجوریا دونستمی"م یجمله.

 ...دوستت دارم بهتره صدتا

 

 

 دوم....

 .بود که وارد شد ینفر نیاول یرعلیام مامان

 سرش سپهر داداشش وارد شد و بعدش پشت

 وارد شد و در رو ینیریهمراه با دسته گل و ش یرعلیام

 سرش بست. پشت
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 !از پدرش نبود یخبر

 د؟یدردسر جد ایخدا

 به مادر هیبا کنا گفتیهمونطور که خوش آمد م بابا

 :گفت یرعلیام

 اوردن؟ین فیهمسرتون تشر -

 :دیجلو کش یبا آرامش و متانت چادرش رو کم مادرش

 ینشد برسن خدمتتون برا ستنیراستش تهران ن -

 کردن از یاز جانا جان! عذرخواه یخاستگار

 خدمتتون

 کرد به نشستن. ییزد و راهنما یلبخند معنا دار بابا

 

 رو داد دستم و با لبخند ینیریگل و ش یرعلیام

 مبل یبهم آرامش داد و رفت کنار سپهر رو شیشگیهم

 .نشست

 .بابا نشست یمبل رو به رو یرو مادرشون

 .آشپزخونه یتو میرفت دیدست منو کش نینسر
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 تو استرس زمیریرو من م یینگاه کن مادر چا -

 هم رضا و محمد ییرایپذ هیباش بق نداشته

 .کننیم

 به نشونه مثبت تکون دادم. سرمو

 

 .بود نگاه کردم زیم یکه رو یباکس گل به

 .رز قرمز یشده بود از گل ها پر

 با تمام وجودم رفتمیوگرنه م دمیکشیم خجالت

 . کردمیهام م هیرو وارد ر عطرشون

 .بابا یبهانه برا کی شدیم یرعلیام یبابا نبود

 .از نگاه بابا هم بخونم یحت نویا تونستمیم

 .و داد دستم ینیس یتو دیو چ ختیرو ر ییچا نینسر

 .زودتر ازم خارج شد از آشپزخونه خودش

 با گفته شدن اسمم توسط دمیکش قینفس عم چندتا

 .رونیرفتم ب نینسر
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 مامان یگرفتن. جلو ییچا یبابا شروع کردم برا از

 .گفتم یدییخم شدم و بفرما یرعلیام

 .تشکر کرد یرو برداشت و با لبخند مهربون ییچا

 .و لبخندش بشدت مهربون بود چشماش

 .، محمد و رضا هم گرفتم نی، سل نینسر یبرا

 .هم بردم یرعلیسپهر و ام یرو برا ییچا بیبه ترت بعد

 کمیمن  دنیبا د ینشسته بود ول یکامالً جد یرعلیام

 .کم شد و برداشت تشیجد از

 و هیرو بردم داخل آشپزخونه و برگشتم سمت بق ینیس

 نشستم نیکنار نسر درست
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 .میریمیمن در تو؛ ما هرگز نم ؛یتو در من زنده ا.“
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 سوم....

 

 صورتش بود رو به مادر یکه رو یبا همون اخم بابا

 :شروع کرد به حرف زدن یرعلیام

 من قبالً با پسرتون صحبت کردم و خب شروط -

 دختر دارم دوتا کدونهیخودمو دارم. من  خاص

 دختره و دلم نکهیجانا ا یبرا میری! سختگپسر

 .رفاه کامل باشه یتو خوادیم

 صداش بود شروع کرد یکه تو یبا آرامش یرعلیام مادر

 :زدن حرف به

 دختر یخوشبخت تونهیمن م یعل ریمن مطمئنم ام -

 که دونمیرو فراهم کنه که پا جلو گذاشته ، م شما

 هم که گرفته کامآل عاقالنه بوده. من که یمیتصم

 جانا دیمطمئن باش یندارم دوتا پسر دارم. ول دختر

 

 درصد به کیبا دختر خودم نداره! اگر  یفرق جان
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 .ذاشتمیشک داشتم پا جلو نم پسرم

 :پا انداخت یپا رو بابا

 انگار همسرتون دارن که یول دیشما شک ندار -

 .اوردهین فیتشر

 که داشت یرعلیام یشد سمت دست ها دهیکش نگاهم

 .دادیفشارشون م ادیز تیعصبان از

 یهم انگار متوجه شد چند ضربه با دستش رو سپهر

 .زد تا آرومش کنه یرعلیام دست

 رو خورد: شییچا وانیاز ل یجرعه ا یرعلیام مامان

 

 !شک نداره یرعلیمطمئنم همسرم هم به ام -

 دست ریشده ز تیهم ترب یرعلیام کنمیفکر م یول -

 شیپ کیمشکل کوچ کیو  میپدره درسته؟ اومد همون

 !کنه دختر منو دیبخواد تهد ادیب

 .همه حاکم شد نیلحظه سکوت ب چند

 :بود یرعلیسکوت رو شکست ام نیکه ا یکس نباریا
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 !فرق بزرگتر کیدرسته من پسر همون پدرم با  -

 ، مخصوصاً اگر اون فرد رو ستمین دیاهل تهد من

 یخار تو کی ستمیداشته باشم ، حاضر ن دوست

 نیبوده ب یشما و پدرم هرچ نیبره. ب پاش

 شما به یو بحث ها دی، دعوا و تهد خودتونه

 یهاتون مربوط نبوده درسته؟ تاحاال تو خانواده

 نه! پس به نظرم م؟یهاتون ما شرکت کرد حثب

 

 بحثتون نکهیا یجا دیحلش کن دییایهم ب خودتون

 .خانواده هاتون ریمس یبشه به سنگ جلو لیتبد

 پسر جون؟ یدونیم یتو چ -

 شما و نیکه ب یزیچ نیکوچک تر ی! حتزیهمه چ -

 .بوده بابام

 م؟یکه چرا دعوا کرد یدونیخب پس م -

 

 هم نداره! چون من اگر یتیو برام اهم دونمیآره م -
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 همراه و مادر و برادرم نشستم فقط نجایا االن

 و رو در رو امیب نکهیا ی! اونم برازهیچ کی یبرا

 !میخانواده ها حرف بزن یجلو

 !تک تک حرفات رو شنومیمن م -

 من اومدم با اجازه تمام بزرگتر ها جانا خانم رو از -

 !کنم یخاستگار شما

 شرطم رو بهت گفتم قبالً درسته؟من  -

 

 ! من گفتمشهینم یپدرم راض دیدونیخودتون هم م -

 که براشون کار کردم به یاموال خودم اموال تمام

 کم و چیبدون ه کنمیآوردم رو به نام جانا م دست

 !یکاست

 بابات حاضر یعنی خوامینم نویمن ا گهینه د -

 کنه؟ یدوردونش کار زیبخاطر پسر عز ستین

 هم هست که یون اموال خودشه نه من! چند سالا -

 و از اموال پدرم نه کنمیم یمستقل زندگ من
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 دارم که استفاده ینه عالقه ا کنمیم استفاده

 ....کنم

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 !نیگردیکه باهم م تیتو زندگ ادیم یکیروز  هی.

 

 ن؛یکنیم ن؛قهریاریدرم یباز وونهید ن؛یخندیم

 نیکنیم یدوباره آشت ن؛یکنیدعوا م ن؛یکنیم یآشت

 ✨��زارهیوقت تنهات نم چیه اما

 

 

 چهارم....

 :شده نگاهش کرد زیر یبا چشم ها بابا

 بدست یکه از راه شرط بند ییاموال خودت همونا -

 گه؟ید یاریم

 شکل گرفت: یرعلیام یلب ها یرو شخندین
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 !کنمیاز اون پول رو استفاده نم یمن ذره ا -

 ادیمادرم بهم  میمتاسفانه از بچگ ای خوشبختانه

 زمیریحالل و حروم رو، اون پول همه اش رو م داد

 .دیریازشون استعالم بگ هیکاف هیریخ کی یبرا

 رو نیا دیمن رو در آورد یزندگ زیکه ر شما

 د؟یدونستینم

 یلب ها یلبخند رو یبابا رنگ تعجب گرفت ول نگاه

 .نقش بست من

 !ته دل خوشحال شدم از

 دندون شکن بود که سکوت باز یجور یرعلیام جواب

 .حاکم شد دوباره

 محمد شروع کرد: نباریا دیطول نکش یادیزمان ز اما

 

 یاریخود شرط بستن مشکل داره ، چه پولش رو ب -

 !یاریچه ن تیزندگ یتو
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 من عاشق سرعتم عاشق سبقت گرفتن از تمام -

 ریکار رو انجام بدم دستگ نیا ابونیها! تو خ نیماش

 مسابقه یتو ای ستیپ یتو دمیم حیترج شمیم

 هم یدنبال عالقه ام برم. بحث شرط بند یابونیخ

 اوقات بردم و پول رو نگرفتم اگر هم گرفتم یلیخ

 .هیریحساب خ ختمیر

 کار ی! چرا قانونیگیمسابقه خودت هم م یها ستیپ -

 ؟یکنینم

 یبرم تو تونمیخودم نم نیساعت داره با ماش -

 .ستیپ

 

 :به بحث خاتمه بده خواستیانگار م یرعلیام مادر

 ؟یخونیشما هنوز درس م زمیجانا جان عز -

 .بله -

 درسته؟ یخونیم یپزشک دمیماشاهللا ، شن -

 .خونمیم یبله پزشک -
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 چشم ازت خوادیانقدر صورتت قشنگ و پاکه دلم نم -

 .بردارم

 شما دیلطف دار -

 !ییفرشته ها هیشب گمیم یتعارف چیه یب -

 انداختم. نییزدم و سرم رو پا یخجول لبخند

 

 زنگ در خونه چند لحظه همه با تعجب به یصدا با

 .مینگاه کرد گهیهمد

 موقع؟ نیا

 باشه؟ تونستیم یک

 .بلند شدم کنمیگفتن من باز م با

 :گفت هوی یرعلیام

 بذار من برم دیپارک کردم شا ییرو بد جا نیماش -

 .رونیب

 .....دنیبا د فونیسمت آ میرفت میبلند شد گهیهمد با
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 ...ستیتو ن ریکس غ چیه یبرا ییدر دلم جا.

 �� ��♥شودینفر پر م کیفقط با  ایدن گاه

 

 

...... 

 

 تعجب کردم اما فونیپشت آ یفرد ناشناس دنید با

 .کردیداشت با اخم نگاه م یرعلیمن ام برعکس

 ؟یشناسیم -

 :در صداش گفت یحرص آشکار با

 بابامه -

 .فرستادم نییدهنم رو به زور پا آب

 نشه. یخودت کمک کن جنگ جهان ایخدا

 

 دکمه گذاشتم و در یدوم زنگ دستم رو رو یصدا با
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 .باز کردم رو

 :معترض گفت یرعلیام

 ؟یچرا باز کرد -

 .دعوا ها بخوابه کمی دیشا -

 !!شهیم شتریبا حضورش دعوا ها ب ؟یکار یکجا -

 :نگاهش کردم که آروم گفت کالفه

 !یاریکم ب یشد حق ندار یهرچ یول -

 لبام نشست: یرو لبخند

 

 .ارمیفکرش رو نکن کم ب -

 :زد یثیخب لبخند

 ادیام چرا نم ندهیبرو استقبالش تا نگفته عروس آ -

 هینجوریاالن ا نیا گهی! بعدشم حتما ماستقبالم

 پسرمو خوشبخت کنه؟ خوادیم یچجور

 ادیبزنم بابام ب غیج ایسر جات  ینیبش یریم -

 برات؟
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 باال برد: میرو به نشونه تسل دستاش

 

 فقط یخوب نیعروس به ا کنمیآروم، حاال که فکر م -

 .بد اخالقه کی

 .بزنم که فرار کرد رفت نشست غیحرص خواستم ج با

 خونه یبه تاسف تکون دادم و به سمت در ورود یسر

 .و بازش کردم رفتم

ً  مرد  !ومدیبه سمت من م یانسالی منسبتا

 .بود گهیهمد یهاش تو اخم

 .بود یرعلیبه ام هیشب داً یهاش شد اخم

 رهیاخم هاش باز شد و خ هوی ستادیمن ا یبه رو رو

 :چشمام یتو شد

 باورم ؟یانقدر خانم شد ی! کیچقدر بزرگ شد -

 من انقدر بزرگ شده. یجانا کوچولو شهینم

 

 چشمام عبور یلحظه از جلو کیخاطرات در  تمام
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 .کردن

 .شده بود و شکسته شده بود ریمرد پ نیا چقدر

 شونه هاش نشسته بودم و یمن رو شهیزمان هم اون

 .بردیراه م منو

 !نشه ادمیاون روز ها رو  ینیریتا آخر عمر ش دیشا

 :زدم یلبخند

 .عمو جون دیخوش اومد یلیخ -

 اجازه هست! یصدام کن ینجوریدلم لک زده بود ا -

 داخل؟ امیب

 

 .کنار رفتم و عمو وارد شد کمی

 ....میقدم باهاش وارد شد هم

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 .یرعلیعمو بجز ام افهیمات شده بودن به ق همه

 بابا به خودش اومد و بلند شد اومد جلو قهیچند دق بعد

 .ییخوش آمد گو یبرا
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 انگار یول شدیم دهینگاهش د یو تعجب تو تیعصبان

 .داشت خودش رو کنترل کنه یسع

 .شدن بهش رهیکه نشست همه خ عمو

 :لبخند زد لکسیر

 خودمو به مراسم دیشده با یحس کردم هرجور -

 جلسه هام نیهم یپسرم برسونم. برا یخاستگار

 .نجایکنسل کردم اومدم ا رو

 :کرد به بابا و ادامه داد رو

 کالتخب جناب رستگار با کنار گذاشتن تمام مش -

 تمام شروط شنومیخودمون من م نیمسائل ب و

 رو. شما

 

 .انگار از رفتار عمو تعجب کرده بود بابا

 گفتیبهم م یحس کیعمو  یها یوجود تمام مهربون با

 .آرامش قبل از طوفان بود نیا
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 بهت گفته کنمیمن حرفامو زدم به پسرت فکر م -

 .باشه

 اموال من خوادیآره گفته و بعدشم ذکر کرده نم -

 دارم بعد مرگم ی. من هرچشیزندگ یتو ادیب

 و سپهر و همسرم و عروس یرعلیام یبرا مونهیم

 خودش یرعلیام ادیم ادمی یو نوه هام. از وقت هام

 از من دور کرد و اموالش رو جدا کرد و خودش رو

 رو ساخت من حاضرم اموالم رو بدم به شیزندگ

 به شرط موافقت جفتشون. جانا

 

 :به من نگاه کرد عمو

 .گل دختر؟ بگو تا من بهت بدم یخوایم یتو چ -

 بهت از اعماق قلبم دمیم یاجبار چیه بدون

 .بهت دمشیم

 .کردیم تمینگاه جمع اذ ینیسنگ

 بزنم ممکنه برام بد تموم بشه و یهر حرف دونستمیم
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 .دمیترسیم نیاز ا من

 .منو با اموال معامله کنن خواستنیکاال نبودم که م من

 به عمو نگاه کردم. مردد

 

 ذهنم لبخند مهربونش یتو گذرهیم یچ دمیفهم انگار

 .تر شد پررنگ

 تونمینم دیانگار فهم دینگاهم رو د یترس تو انگار

 .بزنم حرف

 .حرف بزنم تونستمیبد بود نم چقدر

 نفس یدهنم رو گرفته بود. حت یجلو یکی انگار

 .بود یهم از استرس به سخت دنیکش

 از شما یزیمن....چطور بگم؟! من چراستش  -

 من االن دارم حرف ستین ی. کار درستخوامینم

 .چون بزرگتر از من هم هست زنم،یم

 .یهنوزم همون قدر خانم و آروم -
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 :کرد به بابا رو

 به نام دخترت کنم که اجازه یخب شما بگو من چ -

 ؟یوصلت رو بد نیا

 ادیحرف زنصف اموالت رو به نام جانا کن. البته تو  -

 .یشکنی. عهد میزنیم

 کرد آروم کنه یسع یعمو رنگ خشم گرفت ول نگاه

 :رو خودش

 چه یرفته داشت ادتیمن؟ من عهد شکستم؟ تو  -

 !؟یآورد یم مونیسر زندگ ییبال

 رو. دتیرفته تهد ادتی ؟یتو چ -

 

 یرو عمل دمیکه من تهد یدونستیخودتم خوب م -

 م که پات روگفت یای. گفتم که به خودت بکنمینم

 از اون معامله. اموالم رو برداشتم از رونیب یبکش

 ،یومدی. اما نیایبلکه به خودت ب رونیزدم ب شرکتت

 دهن باز نکردم پشت سرم یحروم خور صدا زد منو
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 نیاون زمان رو سر ا یدهن باز نکردم. تالف یزد حرف

 نکن. اون روزا رو سنگ نکن بنداز یبچه خال دوتا

 دنبال یدونیدو نفر. خودتم خوب م نیا یپا یجلو

 .یا بهانه

 :دیچیپ یرعلیپر خشم ام یبزنه صدا یبابا اومد حرف تا

 یکیرو؟  یمیبحث قد نیا دیکنیچرا تموم نم -

 گهید یکیدعوا کرده  گهید یکیگند زده  گهید

 تقاص پس بدم. دیکرده چرا من با دیتهد

 

 :کرد به بابا رو

 که بعد چند وقت قهر باهاش ییبه همون خدا -

 رو بهم داد خواستمیکه م یزیکردم چون چ یآشت

 بار نیبحث رو ا نیا دیتمومش نکن خورمیم قسم

 خودم کنمیبار دهن باز م نیا کنمینم مراعات

 رمی. مدمیباشه م ؟یخوای. اموال و ثروت مگمیم

 سه برابر اموال پدرم رو به نام کنمیکار م انقدر
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 یجلو یسنگ بنداز ذارمینم یول کنمیم جانا

 .....پام
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 کنارت، جز

 که باشم ایدن یکجا هر

 …بمیغر

 

 

 هفتم....

 با تمام بحث ها و دردسرهاش یخاستگار مراسم

 شد. تموم

 

 . فقط من ودنینرس یتوافق چیهم دو طرف به ه آخرش

 .میشد تیهر کدوم به نحوه خودمون اذ یرعلیام

 !جنگ دونیشده بود به م لیتبد خونه
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 کار به دونستمیم میبر دیبا گفتینم یرعلیمادر ام اگر

 .دیکشیتر م کیبار یجاها

 .نبرد نیا یها یهم قربان یعل ریو ام من

 قبل رفتن کنار گوشم گفت هرجور شده بابا رو عمو

 .کنهیم یراض

 .درکشون کنم تونستمینم

 !دنیدیکدومشون ما رو نم چیه

 نامعلومم ی ندهیتخت و به آ یپرت کردم رو خودمو

 کردم. فکر

 

 ؟یبرسم چ یرعلیبه ام ذاشتنینم اگر

 اگر نشد؟ اصال

 تونم؟یم یرعلیبدون ام من

 .درد گرفت یلحظه ا یبرا قلبم

 االن اعتراف ینکردم تاحاال به خودم ول اعتراف

 !کنمیم
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 !تونمینم یرعلیبدون ام من

 .نشستم اطیو داخل ح رونیشدم از اتاق زدم ب بلند

 .شده نیسنگ یادیاتاق و خونه ز یفضا کردمیم حس

 .شدم رهیآسمون خ به

 شروع کردم به حرف زدن با مامان: ناخداگاه

 

 مامان؟ مامان مهدخت حواست به دخترت هست؟ -

 بهت به گذرهیخوش م ییخدا شیباال پ اون

 یبه خدا بگ شهیمامان نم ؟یکنینگاه نم دخترت

 آخه دخترت خسته ؟یمراقب دختر منم باش شهیم

 که کنهیم تمیداره اذ یخستگ نی، انقدر ا شده

 !یبرات وصفش کنم. کاش بود تونمینم یحت

 موهام ایتمام دن الیخیبغلت ب یتو ومدمیم یبود

 یو برام از اون قصه ها یزدیبرام شانه م رو

 شهر قصه یملکه  یکردی. منو میگفتیم قشنگت

 .ات
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 .شد ریسراز اشکام

 که راه گلوم رو سد کرده بود شکست: یلعنت بغض

 

 گهی. من ددمیبر ایدن نیاز ا گهیمامان بخدا من د -

 ها کنمینم یادامه دادن ندارم. نا شکر توان

 ....ینکن دعوام

 لبم شکل یلبخند رو یآغوش کس یفرو رفتن تو با

 .گرفت

 :کنار گوشم گفت رضا

 !بگم دعوات کنه خوامیمن به مامانت م یول -

 :کردم با دستش اشکم رو پاک کرد نگاهش

 قدم اول یبگم دعواش کن چون هنوز تو خوامیم -

 که،یکوچ یهنوز آبج یدار ادیشد. راه ز خسته

 

 دست از سر خواهر من دمیکه من امشب د یپسر

 .بره کنهیول نم ادیب نیداره. آسمون به زم ینم بر
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 .یمیزندگ یخوبه که تو تو یلیخ -

 :اش نهیس یکنارم و سرمو گذاشت رو نشست

 ؟یدوستم دار -

 ادیز یلیآره. خ -

 .نکن هیپس جون داداش گر -

 :زدم لبخند

 چشم داداش بزرگه -
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 داره چشمات دلِ  ی: تو مگه چ گهیفقط اونجا که تتلو م.

 .یکنیرو آبش م یسنگ هر

 

 هشت....

 

 که ییها ماریاز گشتن بخش با استاد و چکاپ ب بعد
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 هم قهیکرده بودن باالخره وقت کردم چند دق مشخص

 .نمیشده بش که

 .پاهام کردیداشتم. از شدت درد گزگز م دیدرد شد پا

 با دستم پام رو ماساژ دادم بلکه دردش آروم آروم

 .بشه

 اونم پا درد داره. گفتیبهم م روزیافتادم د یرعلیام ادی

 

 پشت سرم و چشمام رو واریدادم به د هیتک رموس

 .بستم

 منم؟ یها یتموم شه سخت شهیم ایخدا

 برداشته بشه از روم؟ یفشار لعنت نیا شهیم

 !بشه کاش

 محمد، یها یریبابا، سختگ یاخم ها نیکه ا بشه

 .همه اش تموم شه یرعلیام یها یخستگ

 کنم! دایآرامش رو پ کاش
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 رو ابیکم یدارو کیروز ها برام حکم  نیا آرامش؟

 چون مرگ کردمیم داشیهرجور شده پ دیکه با داشت

 .بهش داره یبستگ میزندگ و

 یکه تو یکه روم افتاد و نفس کس یا هیحس سا با

 .خورد چشمامو باز کردم صورتم

 :حد ممکن باز شد نیچشمام تا آخر یعل ریام دنید با

 .یایزشته م مارستانی! بخدا بیرعلیام -

 جان جان خانم من؟ یکردیفکر م یبه چ -

 :بلند شدم دهیزده و ترس خجالت

 .نجایزشته ا رون،یب میبر ایب -

 

 :فرو کرد بشیج یدست هاش رو تو الیخیب

 !ستیزشت؟ زشت ن -

 .ینگاهش کردم و راه افتادم طرف در خروج کالفه

 .پشت سرم ادیم دونستمیم

 از من جانا؟ یشد یچرا فرار -
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 :سمتش برگشتم

 آخه مارستانیب یتو کشمینشدم. خجالت م یفرار -

 .به همه جواب بدم دیبا بعدش

 لبخند نگاهم کرد: با

 

 .اجازه اومدم یببخش ب -

 :چپ نگاهش کردم چپ

 اگر ازم ناراحت دی. ببخشیکن ینگفتم عذرخواه -

 .یشد

 .شمیمن از هرکس ناراحت بشم از تو ناراحت نم -

 ؟یچرا انقدر الغر شد نمیبگو بب خب

 :تعجب به خودم نگاه کردم با

 !الغر شدم؟ -

 کنه؟یم تتیاذ یزیآره. چ -

 .خوبه ینه بخدا همه چ -

 !یالغر شد یول -
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 غذا نخوردم! -

 

 :خشم نگاهم کرد با

 ..چرا اون وقت؟ -
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 :خنده سرمو کج کردم با

 باشه؟ تونهیم یمنطق لیاشتها نداشتن دل -

 :اخم هاش باز نشه و نخنده کردیتالش م داشت

 داشته لیکه اشتها نداشتنت هم دل یبه شرط -

 !باشه

 .کنمیآسمون نگاه کردم مثال دارم فکر م به

 

 ؟یخوریجانا بگو چرا غذا نم -

 .دارم ییها مدام حس کم اشتها یتازگ دونم،ینم -

 کنه؟یم تتیاذ یزیچ -
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 بده؟ یحاال مگه الغر گهید شدهیچ دونمینه. نم -

 :سوالم رو نداد و به ساعتش نگاه کرد جواب

 استراحت میکارت تمومه؟ چقدر تا گهیچقدر د -

 ؟یدار

 :دمیساعتش زمان رو د یکردن رو یقد بلند با

 زمان دارم. قهیدق یس -

 

 :کرد میخم شد و تعظ کمی

 یاز وقت گرانبها قهیدق یخب جان جان خانم س -

 د؟یگذاریم ریحق یبنده  اریرا در اخت خود

 باشه کارت؟ یتا چ -

 .باهام ایب ،یفهمیاون رو م -

 ....اخه لباسام -

 :وسط حرفم دیپر

 الف ریانقدر بهانه نگ ایب مینیشیم نیماش یتو -

 .بچه



 
 

1037 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :دمیبهش رس دمییحرص رفتنش رو نگاه کردم و دو با

 من بچه ام؟ -

 

 :رو برام باز کرد نیماش در

 !نمیبینم یا گهید یبجز تو بچه  -

 .نیماش یصداش زدم و نشستم تو معترض

 .هم سوار شد خودش

 یبرام جا نجایاومدنش ا ییهویمشکوک بود،  بیعج

 .داشت تعجب

 عطر هویآورد جلو و  کیعقب پالست یشد از صندل خم

 .پخش شد نیماش یتو چیساندو

 .رهینم نییاز گلوم پا ییغذا گرفتم حس کردم تنها -

 

 :دمچپ نگاهش کر چپ

 زنگ زده گزارش منو نیسل ای رهینم نییپا ییتنها -

 داده؟
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 :دهنم یباز کرد و گرفت جلو یچیخنده ساندو با

 داره اومدم یحاال اشکال ؟یهمه موارد دار نهیگز -

 م؟یرو کنار هم بخور ناهار

 و دونمینداره. فقط برسم خونه من م یاشکال ریخ -

 نیسل اون

 ادیم نیبهم سل یدینمبخور بچه، بعدشم تو که خبر  -

 .گهیبرام م زیبه ر زیر

 غذا رو به زور بهم داد. یخنده و شوخ یکل با

 

 بود که ییبابا ها هیاش شب افهیغذا دادن ق موقع

 .شده غذا بدن یبه دخترشون با هر ترفند خواستنیم

 .هم بود، باالخره تونستم غذا بخورم موفق
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 :آمد گفتم که ادمیبعد خنده ات به  و

 ... داشتم یباز دوستت م یبود اگر
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 چهل..

 

 خونه اشتها دمیبهم غذا داده بود که رس یرعلیام انقدر

 .خوردن شام نداشتم یبرا

 بهم غذا قهیدق یس یتو ییغذا یاندازه دو وعده  به

 .داد

 نییو رفتم پا فمیداخل ک دمیهام رو مرتب چ لهیوس

 .نینسر شیپ

 

 .کنمیکار ها رو من م هیبق دینیشما بش -

 !کارت داشتم ؟یاِ مادر اومد -

 کنم؟ کاریجانم؟ چ -

 .مادر بگم حرفمو نیبش -

 :نگاهش کردم رهیو خ یصندل یرو نشستم

 شده؟ یچ -



 
 

1040 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .دوباره یخاستگار یزنگ زد برا یرعلیمامان ام -

 بپرسم؟ یزیچ کیازت  خواستم

 :دهنمو قورت دادم و با استرس نگاهش کردم اب

 ؟یچ -

 ؟یرو دوست دار یرعلیتو ام -

 

 .دمیکش یخط فرض زیم یانگشتم رو با

 رو؟ تیواقع گفتم؟یم یچ

 :شونه ام یرو گذاشت رو دستش

 نیباهم من مادرتم بگو بهم ب میتعارف که ندار -

 !مونهیم خودمون

 راستش....راستش چطور بگم؟ -

 : ام هافیبه ق دیخند

 ؟یدوستش دار -

 و با گوشه ناخونم نییزده سرمو انداختم پا خجالت

 کردم: یباز
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 !آره -

 !دونستمیم -

 گرد شده نگاهش کردم.  یچشما با

 هم روزیرنگ نگاهت عوض شده! مال امروز و د -

 و یهست نگاهت رنگ خوشحال یچند وقت ستین

 که بابات اجازه ینگاهت رو روز نیداره. ا یشاد

 االن در کنار ی. ولدمیرو داد بهت د دانشگاه

 !عشق هم هست یخوشحال

 .منو شناختیبلدم بود! چقدر م چقدر

 دورش حلقه کردم و بغلش کردم: دستمو

 

 .نیدوستت دارم مامان نسر یلیخ -

 :تر از من بغلم کرد محکم

 کلمه مامان رو از زبون تو دنیچقدر حسرت شن -

 !مامان ی! باالخره گفتدمیکش
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 لحظه حس کردم مامان مهلقا رو به روم کی یبرا

 .کردم دایرو همونقدر آرامش پ ستادیا

 !نینسر مامان

 .اوردمیسالها به زبونش ن تمام

 .جون بود نینسر شهیهمه هم یتمام اخطار ها با

 شده برام. نیاالن حس کردم مامان نسر یول

 

 دور شونه هام به یحس حلقه شدن دست کس با

 رو نیه کردم که من و مامان نسرنگا یحسود یرضا

 :کرده بود بغل

 منو یمامان! جانا رو دوست دار ستیاصال قبول ن -

 ؟یندار دوست
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 :دینگاهش کرد و خند نینسر

 مادر! داشتم با دخترم یآخ که رضا چقدر تو حسود -
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 وسط؟ یدیباز تو پر کردم،یم خلوت

 .رمیاصال من قهرم م -

 دمشیاز پشت لباسش کش رهیاومد از ما فاصله بگ تا

 :عقب به

 !ها یلوس شد -

 :ستادیا نهیبه س دست

 آدم لوس از خواهر و نیاصال اقا آره من لوسم، ا -

 .خوادیتوجه م مادرش

 

 رو شیشونیپ یرو یحرف بغلش کردم و با قد بلند یب

 :دمیبوس

 .یداداش حسود خودم -

 :من گذاشت یشونه  یدستش رو رو نینسر

 . زنمیپس من با بابات حرف م -

 نگاهم رو برگردوندم سمتش که لبخند مهربون نگران

 :زد
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 .نگران نباش کنمیمن حلش م -

 دمیو دست رضا رو کش دمیرو محکم بوس نینسر لپ

 سمت اتاق: بردم

 

 .دارم یآخ رضا حس سبک -

 :نگاهم کرد و گفت نهیدست به س یجد

 ؟یبود ییدستشو -

 مکث کردم تا حرفش رو بفهمم. با خنده هیثان چند

 :رو ول کردم دستش

 .یجاش کار کن یاستعفا بده تو بر دیدلقک با -

 :هم خنده اش گرفته بود خودش

 .داره یدر آمد خوب ستیهم ن یفکر بد -

 لحظه منو نخندون بذار حرفمو بزنم. کیخب  -

 

 بغلش یتختم و بالشتم رو تو یپرت کرد رو خودشو

 :گرفت
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 .خوشگلم، بنده سر و پا گوشم یجونم آبج -

 :و مردد گفتم نییانداختم پا سرمو

 رو به یعل ریحسم به ام یرضا نگاه کن من ماجرا -

 جون گفتم، به نظرت اشتباه کردم؟ نینسر

 :نگاهم کرد ناباور

 !؟یکنیم یشوخ -

 نه، اشتباه کردم؟ -

 . مامانیبود که انجام داد یکار نیدرست تر -

 موفق بشه دوارمیام یعنیکنه،  یا رو راضباب تونهیم

 

 :کنار تخت و نگاهش کردم نشستم

 ؟یاگر نشه چ -

 که من یرعلیبهم. ام دیرسیهرجور شده م شه،یم -

 .تنده ششیآت دمید
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 یتیتو هر موقع یکه هربار تو هرسن نهیا یعشق واقع.

 .قلبتون تند تند بزنه ندیبیم همو

 

 

 دو....

 هفته بعد.... کی

 

 .دمییدر دو ینفس نفس تا جلو با

 .بهم گفته بود هرجور شده خودمو زود برسونم بابا

 و محکم گفت یکه انقدر جد شدهیچ دونستمینم

 !خونه؟ برگرد

 و قرارمون رو کنسل کردم و گفتم یرعلیزدم ام زنگ

 .ماجرا رو بهش

 باهام حرف خوادیگفت نگران نباشم احتماأل م بهم

 .بزنه

 ؟یراجب چ اما
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 بود اطیح یکه تو ینیماش دنیخونه رو باز کردم با د در

 .میمهمون دار دمیفهم

 

 ه؟یک نیبدم ماش صیتشخ نیماش یاز رو تونستمینم

 جلو تر کمیو چادرم و  دمیکش میبه روسر یدست

 .دمیکش

 .و در خونه رو باز کردم دمیکش قیتا نفس عم چند

 لحظه با چهره نگران رضا رو به رو شدم که همون

 .رفتیخونه داشت رژه م یدر ورود یجلو

 سالم کردن هم بهم نداد یاجازه  یمن حت دنید با

 :و در خونه رو بست اطیسمت ح دیکش دستمو

 ؟یجانا چرا اومد -

 یمچ دستش که تو یتعجب دستمو گذاشتم رو با

 بود: دستم

 

 !امیبابا گفت ب -
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 .اومدهخاستگار  -

 .حد ممکن باز شد نیتا آخر چشمام

 خاستگار؟

 اومده بود؟ یرعلیام

 :رو به زبون آوردم سوالم

 ؟یرعلیا...ام -

 پسرش یبا خانواده اش اومدن برا ینه! حاج آقا لر -

 .یخاستگار

 :دیرو بوس میشونیبه رضا نگاه کردم که پ ناباور

 

 بابا گفت یجانا همه جوره کنارتم خب؟ هرچ -

 .نشو ناراحت

 .کردم نییسرمو باال و پا فقط

 .میدستش و باهم وارد خونه شد یگرفت تو دستمو

 چند تا نفس نیهم یکردم خودمو آروم کنم برا یسع

 آروم و مغرور یجانا ی افهیو پشت ق دمیکش قیعم
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 .شدم میقا

 گفتم و وارد اتاق یهمه سالم کردم و با اجازه ا به

 .و لباسامو عوض کردم شدم

 از یاثر کردمیبود داشتم خودمو کنترل م یهر سخت به

 صورتم نباشه. یتو یناراحت

 

 ینیتا به گفته بابا س نینسر شیآشپزخونه پ یتو رفتم

 .رو ببرم ییچا

 رو داد دستم و کنار ینیهمه کار ها رو کرد و س نینسر

 :زمزمه کرد گوشم

 توکلت به خدا باشه! بهش توکل کن خودش راه -

 .پات یجلو ذارهیم

 !بود یجور کی حرفاشون

 همه یرو جلو ییچا ینیو س دمیکش قیعم نفس

 .گرفتم

 . پسرش رو همشناختمیو خانمش رو م یآقا لر حاج
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 دختر بود که حدس کیبودم. کنارشون  دهید کباری

 باشه یدختر حاج آقا لر زدمیم
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 در شودیمن خالصه م یعالم برا یها یشاد یتمام

 .تو دنِ یخند

 

 سه....

 

 به حرف خواستیدلم نم یبودم که حت جیگ یحد به

 !گوش بدم هاشون

 .زدنیاز کار حرف م یو حاج آقا لر بابا

 و حاج خانم هم از مشغله ها و مراسمات نینسر

 .قرآنشون

 دستم گرفته بودم هر چند لحظه یرضا رو تو دست
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 .دادیبه دستم م یفشار

 .شدیم متوجه حال درونم انگار

 

 ام رو کامالً  افهیق کردمیم یسع یزده بود ول خی دستام

 .نشون بدم لکسیر

 :آروم کنار گوشم گفت رضا

 .کرده خیاب بخور دستات  کمیجانا پاشو برو  -

 :رو سمتش برگردوندم نگاهم

 !خسته ام فقط -

 :زد شخندین

 ! منیزنیمشخصه، جانا با بچه که حرف نم -

 دلت چه خبره. یتو فهممیمنم م نگاهت

 

 :نگاهش کردم یسوال

 چه خبره؟ -

 :دیخند
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 .دلت یتو شورنیدارن رخت م -

 !گفتینم دروغ

 .محض بود قتیحق

 .بودم، استرس داشتم نگران

 شد؟ دایاز کجا پ ییهویخاستگار  نیو کله ا سر

 ؟یکه چ نجایاومد ا هوی

 کنه؟ یبابا رو راض نیمگه قرار نبود نسر اصال

 

 .شمیم وونهی! من دارم دایخدا

 ذهن بابا یتو یبفهمم چه خبره؟ کاش بفهمم چ کاش

 .گذرهیم

 درست گفتم نه؟ -

 .بودم به فرش رهیاوهوم گفتم و خ کیجوابش فقط  در

 .گشتمیفرش دنبال جوابم م یتار و پود ها یتو انگار

 .دمیخودم خند به

 .شدمیم وانهیرسماً د داشتم
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 همه نگاه ها برگشت سمتش: یلر یاقا یصدا با

 

 پسرم خوامیخب حاج آقا رستگار من ازت اجازه م -

 ؟یکه ندار یدختر شما برن حرف بزنن. مشکل و

 :گفت یبهش کرد و جد ینگاه بابا

 !.اجازه ما هم دست شماست -

 پس با اجازه شما ، سروش بابا پاشو با جانا خانم -

 .دیحرف بزن دیبر

 مبل بلند شدم و به یاز رو یاشاره بابا بهم به سخت با

 .اتاقم حرکت کردم سمت

ً یدق یحاج آقا لر پسر  پشت سرم اومد و وارد اتاق قا

 .شد

 بود. نجایا یرعلیام خواستیدلم م چقدر

 

 .داشتم اتاقم رو نشونش بدم دوست

 نقطه امن من ینداشت اتاقم ول یخاص زیچ نکهیا با
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 .اتاقم بوده شهیهم
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 یدوسم دار دیازتون پرس اگه

 

 یبگو داشتم اتفاقا بهش

 شمردمیم مویزندگ خوب

 دمیبه اسم تو رس یوقت یول

 ..کردمینم یقبل از تو کال زندگ دمیفهم

 

 چهار....

 

 .ضرب گرفتم زیم یو به دستم رو یصندل یرو نشستم

 د؟یحرف... بزن دییخوایخ...خب... شما نم -

 بود؟ یهول بودنش چ لیدل

 .دیندارم، شما بگ یحرف -

 ..ه؟یچ یزندگ یبرا طتونیخب...خب راستش شرا -
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. . . 

 .و من به زور جواب داد دیپرس اون

 .شد شتریو ترس من ب دیپرس اون

 بدرقه مهمون ها یو همراه کل خانواده برا دمیکش یآه

 .رفتم

 :به محض رفتن همه صدام کرد بابا

 جانا؟ -

 بله؟ -

 

 اتاقم حرف دارم ایب -

 .و من خشکم زد وسط هال رفت

 :شونه ام ینگران دستش رو گذاشت رو نیسل

 .گهیجانا برو د -

 ....نکنه بخواد بگه نیسل -

 :وسط حرفم دیپر
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 .داره کاریچ نیاتاق بب یکن برو تو الیکم فکر و خ -

 .و رضا و محمد چرخوندم نیسل نیرو ب نگاهم

 کس خبر نداشت داخل اتاق چه خبره و همه چیه انگار

 بودن. نجکاوک

 

 .برداشتم سمت اتاق بابا قدم

 .بسته بودن یبه پاهام وزنه ده تُن انگار

 از شتریقرار بود با بابا حرف بزنم استرسم ب هروقت

 .روزا بود همه

 :دیورود به اتاقش بالفاصله پرس با

 ؟یباهاش حرف زد -

 .بله -

 خب؟ -

 بگم؟ یچ ؟یخب چ -

 جه؟ینت -

 .میخورینم گهیجوره بهم د چیه -
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 زد: شخندین

 

 ؟یخوریم یرعلیاون وقت به ام -

 :لب زدم ناباور

 .با...بابا -

 رو دمیوگرنه تهد یکنیازدواج م یلر یتو با پسر آقا -

 ...کنمیم یاتیعمل یرعلیام سر
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 :دیمثل موالنا بهش بگ خندهیم یوقت.

 دنیبهشتم همه در د من

 توست دنیخند

 به رهینشوم خ یتو باش تا

 .یکس یها لب
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...... 

 !برد ماتم

 چهره خشک و سرد بابا نگاه کردم. به

 

 براش راحت بود خرد کردن و شکستن من؟ انقدر

 که دخترشم؟ یمن

 پاهاش و داره فشار ریکردم قلبم رو گذاشته ز حس

 .دهیم

 .دمیکشینفس م یزور حت به

 .دادیبابا قلبم رو ترک م یلب ها یرو شخندین

 و رونیب دمییاتاقش، دو یبمونم تو خواستینم دلم

 .بردم به تختم پناه

 چشمام جمع شده بود چشمام یکه تو یشدت اشک از

 .سوختیم

 کردم. هیبالشتم و از ته دل گر یگذاشتم تو سرمو
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 نشنوه یتا کس کردمیبالشت خفه م یرو تو صدام

 .هام رو هیگر یصدا

 که دوستش داشتم رو ول یکس دیبود که با یچ گناهم

 .تا سالم بمونه کردمیم

 کنم؟ کاریچ ایخدا

 .ردمیمیمن م کاش

 .مامانم حداقل اونجا جام امن بود شیپ رفتمیم کاش

. . . 

 .خوردیمدام زنگ م تلفنم

 

 که با استاد یاش رو اما موقع برهیکردم و یم حس

 .دادمیتلفن جواب نم میبخش بود یتو

 .زنهیه زنگ مدار هیسخت نبود که ک حدسش

 .بود یرعلیام

 یرو و االن گوش شبیبهش گفته بود احتماأل د نیسل

 .از تعداد تماس هاش سوختیداشت م من
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 .جواب بدم خواستینم دلم

 .که اروم بشم یتا وقت حداقل

 .امیبتونم با خودم کنار ب یوقت تا

 .شبید یها هیبابت گر سوختیچشمام م هنوزم

 .دادمیمن با دقت گوش م دادیم حیداشت توض استاد

 

 .یرعلیطرف ام رفتیبازم فکرم م اما

 من باشه؟ یزندگ ریداشت که گ یگناه چه

 بابا باشه؟ یها دیها و تهد یبدبخت ریگ

 .فتهیاتفاق ب نیبذارم ا ادینم دلم

 .....یکس ستادنیا با
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 دوستت دارم دنیشن.

 که ییکارا یول قشنگه

 تا دهیانجام م طرفت
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 .دوست داره صد برابر قشنگ تره یبفهم

 

 

 ششم....

 نگاهم رو آوردم دهیرو به روم ترس یکس ستادنیا با

 خون نشسته نگاهم یکه با چشما یرعلیو به ام باال

 شدم. رهیخ کردیم

 

 .گرفت براش شیآت قلبم

 کیصورتش  یبود حت ختهیبلندش بهم ر یموها

 .زخم بود قسمتش

 !ه؟یصورتش چ یزخم رو لیدل

 ....نکنه ایخدا

 .باهات حرف دارم خانم رستگار -

 خانم رستگار صدام کرد؟ چرا

 من جان جان خانم نبودم؟ مگه
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 تعجب کرده بود. چند تا از یرعلیام دنیبا د استاد

 .کردنیبودن نگاهش م ستادهیدانشگاه هم ا یبچهها

 :رو کرد به استاد یرعلیام

 باهاش کار برمیدانشجوت رو م نیمن ا وشیدار -

 .دارم

 :کرد به من رو

 .یفتیراه ب یریبه نفعته بهانه نگ-

 .رو گفت و راه افتاد نیا

 یرعلیام دمینگاه کردم که فهم یبه استاد مردد

 .شناسشیم

 رو تکون داد: سرش

 

 !یبر یتونیم -

ً یتقر  :دمییدو یرعلیبه ام دنیرس یبرا با

 .لحظه صبر کن کی -
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 :برگشت سمتم نیخشمگ

 .اونجاست سوار شو زود نیماش -

ً  ارم،یبذار من برم لوازمم رو ب -  .لطفا

 : دیموهاش رو کش کالفه

 

 ی. تویبرگرد یوقت دار قهیبرو، فقط دو دق -

 .منتظرتم نیماش

 هامو لهیپر استرس رفتم وس نیسمت ماش رفت

ً یو تقر برداشتم  .یرعلیسمت ام دمییدو با

 .بودم دهیند یجور نیوقت اون رو ا چیوقت، ه چیه

 .بود ختهیو بهم ر یاز حد عصب یادیز

 کردم؟یم کاریچ دیبا

 در نیبودنم باعث شد موقع باز کردن در ماش جیگ

 یبرخورد کنه به سرم که ناخداگاه آخ بلند محکم

 .گفتم

 شد اومد سمتم: ادهیپ نینگران از ماش یرعلیام
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 .گمیباال بهت م ریجانا سرت رو بگ نمت،یبب -

 .هیشد به گر لیتبد بغضم

 داخل دکتر میبر ایب ؟یدرد دار یلیبرات خ رمیبم -

 .سرت رو نهیبب

 دهن باز کنم بگم نه از درد سرم تونستمیم کاش

 .تونستمیشده.اما نم کهیت کهیاز درد قلبمه که ت ستین

 ارمیکنم االن؟ آب ب کاریجانا جانم بگو من چ -

 نه؟یدکتر سرت رو بب میبر برات؟

 

 :و لب زدم نیماش یصندل یرو نشستم

 لطفا م،یفقط بر -
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 ینجف نیشاه.

 که یبه کس خطاب



 
 

1065 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 داره براش نوشته دوسش

 خشم و اندوه بودم یها هیپا من

 یجان مرا اما به عشق دوخت تو

 ینجوریباشه ا دیبا یکی

 .هامونو کنار هم بزاره کهیت

 

 

 هفتم....

 باال ریدورت بگردم، سرت رو بگ میریم م،یریم -

 نمیبب

 

 :نگه داشته بودم نییرو پا سرمو

 !میبر -

 :و صورتم رو نگاه کرد نیزم یزانو زد رو یکالفگ با

 من برم نیبش ؟یستیورم کرد، چرا آخه مراقب ن -

 !کنمیم دایپ یزیچ کی ای خی نمیبب
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 :از پشت کت چرمش گرفتمش عیشد که بره سر بلند

 نجایاز ا میبر اینه نه، خوبم ب -

 .نگاهم کرد کالفه

 گمی. درد داشتم مشهیخوب م نمیا میبر ایمن خوبم، ب -

 دکتر. میبر

 

 قول؟ -

 .نیبش ایآره قول ب -

 یسرعت داشت نو نیشد و با آخر نیماش سوار

 .کردیم یها رانندگ ابونیخ

 ییها ال نیماش نیو ب گرفتیها سبقت م نیماش از

 .دیکشیم

 :استرس کمربندم رو بستم با

 .آروم برو یرعلیام -

 .کر شده بود انگار

 .آروم برو خطرناکه یرعلیام -
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 گوش نداد: بازم

 

 .جان من آروم برو ،یرعلیام -

 رو نگه نیکوچه بن بست و ماش کی یتو دیچیپ

 .داشت

 یدادم به پشت هیو سرمو تک دمیکش یراحت نفس

 .یصندل

 ینگاه کردم سرش رو گذاشته بود رو یرعلیام به

 .زدیو نفس نفس م فرمون

 ینجوریچرا ا شده؟یمنو نگاه کن، چ یرعلیام -

 ؟یشد

 فرمون برداشت: یرو از رو سرش

 

 چه مرگه؟ یبدون یخوایم -

 :کرد و بلند تر گفت یمکث

 ؟یبدون یخوایم -
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 شده؟ یآروم باش، حرف بزن بگو چ -

 نه؟ بهت گفته دور منو خطبرات خاستگار آورده  -

 نه؟ بکش

 .کردم سکوت

 وونهیشد؟ بگو جانا سکوتت منو د یچ شبیبگو د -

 .کنهیم

 .زنش شم دیگفت با -

 ؟یگفت یتو چ -

 

 :شدم کر

 ! قلبمکنمیم یرو عمل دمیتهد یگفت زنش نش -

 .گرفت درد

 کهیت کهیپاش فشار داد. قلبم رو ت ریگذاشت ز قلبمو

 .کرد

 ییبال ترسمیم ترسم،یم شناسم،یبابامو خوب م من

 .رمیمیمن م ارهیب سرت
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 :زد ادیخشم فر با

 اون ؟یبش یزن اون پسر حاج یقبول کن یخوایم -

 .بکشه باال تونهیهم نم دماغش

 ....یام -

 

 :وسط حرفم دیپر

 ییبه همون خدا ش،یپرستیکه م ییبه عظمت خدا -

 خون یکردنم باهاش خودت بود یآشت لیدل که

 که انگشتش جز من بهت بخوره رو یکس اون

 ....!زمیریم

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 :سمیبنو ایدوست دارم رو بعض.

 دیمال منه و حق ندار نیا

 .دیبش کینزد بهش
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 هشتم....

 .نگاهش کردم نیغمگ

 بهش؟ گفتمیم یچ

 ؟ گفتمیقلبم بود براش م یکه تو یغم و نگران از

 گفتم؟یبراش م شبیحال بد لحظه به لحظه د از

 

 که از بابام داشتم؟ یاز ترس گفتمیم براش

 .زنگ خورد تلفنم

 .اسم بابا رعشه افتاد به تنم دنید با

 .اشاره کردم ساکت باشه یرعلیام به

 :بودم و جواب دادم یرعلیبه ام رهیاسترس خ پر

 .سالم بابا -

 ؟ییکجا ک،یعل -

 .خارج شدم مارستانیتازه از ب -

 .منتظرته یپسر حاج آقا لر فرستمیآدرس برات م -
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 اما.... -

 

 :وسط حرفم دیپر

 !کم کم یبا شوهرت آشنا ش دیبا ؟یاما چ -

 امروز نباشه؟ شهیم -

 ؟یدار یمشکل -

 ....خوادیورم کرده دلم نم ییسرم خورده به جا -

 :حرفمو کامل بزنم نذاشت

 ده؟یسرت رو دکتر د -

 .نشده یزیچ -

 :تفاوت گفت یب

 یمعطل بشن برا خوامیزود خوب شه نمبرو دکتر  -

 عقد. یبرا دیبر دیزود کاراتون رو بکن جواب

 

 .لحظه قلبم سوخت کی

 .قطع کردم یچجور دمینفهم
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 .شدم ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 شتریب ژنیداشتم به اکس ازین

 .شمیبمونم خفه م نیماش یتو کردمیم حس

 :شد ادهیپشت سرم پ یرعلیام

 گفت؟ یجانا چ شدیچ -

 :ستادیکردم اومد جلوم ا سکوت

 

 گفت یچ نمیبب گه؟بگویم یچشمات چ یاشک تو -

 بابات؟

 :زدم لب

 .رونیگفت برو باهاش ب -

 .بود دایچشماش پ یتو خشم

 .شدمیمن داشتم خفه م اما

 :زدم غیج ناخداگاه

 یعنی یخستگ یفهمیم ؟یفهمیم تونمینم گهید -

 !تونمینم ؟یچ
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 یزانو هام و دستام رو گذاشتم جلو یرو نشستم

 .و هق زدم صورتم

 :نشست کنارم و آروم گفت یعل ریام

 دمیقول م میکنیباهم درستش م -

 رهیم نیداره از ب زیهمه چ شهیدرست نم گهید شهینم -

 پاش دیجان جان خانم،! تا آخرش با یقول داد -

 .یبمون

 شمیدارم غرق م ینیبینم ؟ینیبیآخه نم یچجور -

 !یهمه بدبخت نیا یتو

 

 . بزار همه برندمیتا آخرش کنارتم خودم نجاتت م -

 ناراحت ینجوریمن مردم ا یکه نمردم! وقت من

 ...باش
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 یتو انقد جاذبه دار.

 یذاریلحظه نم هی که

 از فکرت رها باشم من

 

 

 نهم....

 ینرفتم تو یخونه حت دمیکرده بودم که رس هیگر انقدر

 اتاقم و دراز یاومدم تو میسالم کنم فقط مستق سالن

 .تخت یرو دمیکش

 بهم داده یرعلیکه ام یکشو و حلقه ا یکردم تو دست

 .رونیآوردم ب بود

 

 :بودم بهش رهیبغض خ با

 من ؟یچجور یازت دل بکنم ول دیبا گهیبابا م -

 دونمیکه نم ینگران لحظه به لحظه ا نگرانتم،

 !فتهیب یچه اتفاق قراره
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 .دمیرو دستم کردم و روش رو بوس حلقه

 من قول گهیراست م یرعلیبشم، ام الیخیب دینبا من

 .دادم

 ...یول

 ؟یاگر نذارن چ یول

 ؟یمخالفت کنن چ اگر

 !میکنیگفت صبور باش درستش م یرعلیام

 

 ؟یچجور

 کنه؟ کاریچ خوادیم

 .برم با بابات حرف بزنم خوامیم گفت

 ؟یحرف چه

 ؟یچ ادیسرش ب ییبال اگر

 .دمیتخت و موهام رو محکم کش یرو نشستم

 شه؟یمن تموم نم یها یچرا بدبخت ایخدا -

 :داخل دیاتاقم باز شد و رضا پر در
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 ول کن اون موها رو. یآ یآ -

 

 پتو و حلقه ریکردم ز میرو ول کردم و دستمو قا موهام

 :بالشت ریگذاشتمش ز عیدر آوردم و سر رو

 به بعد؟ نیاتاقم از ا یتو یایب یدر بزن شهیم -

 :تخت یپرت کرد کنارم رو خودشو

 اومدم یاتاق خواهر خودمه بعدشم فکر کردم خواب -

 بدبختت رو یموها یدار دمیکنم د نگاهت

 چرا انقدر ؟یکرد کاری، سرت رو چ یکشیم

 کبوده؟

 .نیخورد به در ماش -

 مردک احمق مراقب خواهرم نبوده! -

 

 :گرد شد که گفت چشمام

 !من حفظم تو رو یکن اهیخب؟ نخواه منو س هیچ -

 .نکن تیرضا انقدر اذ -
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 :گفت لوس

 باهاش یریم یذارینوموخام، چرا همش منو تنها م -

 رون؟یب

 .مارستانیخودش اومد دنبالم وسط ب -

 :دیخند

 خانم دکتر رو خفت کرد برد؟ هویاوه اوه  -

 بابا؟ کنهیمخالفت م یوقت دهیچه فا -

 !شهیدرست م -

 

 :شونه اش یبغض سرمو گذاشتم رو با

 خسته شدم شه؟یدرست م یک -

 شد یخب؟ هرچ مونمی. من پشتت میهنوز اول راه -

 .هستم من

 .کاش همه مثل تو قلبشون مهربون بود -

 چشمام گرم خواب شد.... دیموهام رو بوس یرو
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 چند لحظه هیکاف.

 زیفکر کنم تا همه چ بهت

 ادیواسم قشنگ به نظر ب ایدن تو

 

 

 پنجاه..

 

 .گذشتیم یرعلیبا ام دارمید نیهفته از آخر کی

 یم یلر یشام با پسر آقا دیطبق گفته بابا با امروز

 .رونیب رفتم

 .رو ازم گرفته بودن میهفته گوش کی نیا یتو

 اطالع داده بود که یرعلیبه ام نیلحظه اول سل همون

 .نده امیزنگ نزنه و پ بهم

 .بود نیسل یگوش یعل ریمن و ام یراه ارتباط تنها

 !و مراقبت اطیاحت یبا کل اونم
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 !ها یشده بودم مثل زندان درست

 .ومدیم مارستانیباهام تا ب رضا

 

 ذاشتیاجبار بابا نم خواستیخودشم دلش نم نکهیا با

 .دست از پا خطا کنه یکس

 داشت به زور هم شده غذا یچند وقت سع نیا نینسر

 .من انگار با خودمم دعوا داشتم یبهم ول بده

 .خوردمیخونه نم یتو یچیه

 دوتا شکالت دیشا سایبه زور آو مارستانیب یتو یگاه

 .خوردمیغذا م کمی ای

 .رونیبرم ب خوامیبود امشب م دهیفهم یوقت یرعلیام

 که باور یپشت گوش زدهیداد م یگفت به حد نیسل

 خودمونه. یرعلیام نینبوده ا ریپذ

 

 انتخاب کرده نیکه به اصرار نسر یرنگ یلباسا به

 .تخت ینگاه کردم و خودمو پرت کردم رو بودم
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 ستم؟یکه عاشقش ن یمجبورم به ازدواج با کس یعنی

 .دمیبغض خند با

 .به دست لوس حیمشت تسب کی یرعلیقول ام به

 شب نشه؟ شدیم یچ

 ساعت رو از کار بندازم یبرم عقربه ها شهینم یعنی

 نشه؟ شب

 .اتاق چند ضربه خورد و باز شد در

 :و نشستم دمیو پر عیمحمد سر دنید با

 شده؟ یزی....چیچ -

 

 خواهرش دونستینگاهم کرد، انگار اونم م نیغمگ

 .قرار و ازدواج نیبه ا دهینم تیرضا دلش

 شد به رهیو خ واریداد به د هیاتاق رو بست و تک در

 بود یعکس نیمن و خودش و مامان مهلقا، آخر عکس

 :میکنار هم گرفت که

 یول هیچرا انقدر عصب دونمیخونه، نم ادیبابا داره م -
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 .دعوا نشه اریگفت نه ن یزیچ

 بزنم بگم خسته شدم از غیاز ته دل ج خواستیم دلم

 گوش به فرمان شماها بودم! بس

 

 .یباشه خودم حواسم هست. ممنون که گفت -

 کردم؟ کاریمن چ -

 :تعجب گفتم با

 چطور؟ -

 .کمیبخواب  رمیمن م الیخیب ،یشدسرد  -

 :با بره گفتم نکهیا قبل

 من خواهر مهربونه بودم و یهمه تو سرد بود نیا -

 کردم داداش محمد خودم برگرده برنگشت هرکار

 بودن ناپاکبهم انگ  یدشمنم حت هیشب یشد

 در هم ببند. یریم ی، دار ادی! خوابم نمیزد

 

 سرمو کردم شخندین کیبا  یبود بهم ول رهیتعجب خ با
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 ....یکیتار یایدن یپتو و غرق شدم تو ریز
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 .شدم داریها ب لهیشکستن وس یصدا با

 .امیتخت نشستم تا به خودم ب یرو نگران

 ی لهیداد بلند بابا و شکستن وس یچند لحظه صدا بعد

 .اومد دیجد

 .رونیرفتم ب دمییتخت بلند شدم و دو یرو از

 !به بابا بودن رهیبا بهت و تعجب خ همه

 شد: شتریخشمش ب شیمن آت دنیبا د بابا

 

 !توعه ریهمش.... همش تقص -

 :قدم عقب رفتم کی دهیترس

 کردم؟ کاریمن؟ من چ -

 :گوشم ریزد ز محکم

 جوابم یگیبا اون پسر بهش م رونیب یریامشب م -
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 !مثبته

 :زد ادیتر فر بلند

 ! مردکیکنیحذف م تیزندگ یرو از تو یرعلیام -

 . اونمکنهیم دیمنو تهد دهیبه دوران رس تازه

 

 یبر هی. فقط کاففهیپدرش کث نیع درست

 !کنمینفسش رو قطع م کش،ینزد

 فقط دستمو ارمیبه زبون ب یتا حرف دیچرخینم زبونم

 .صورتم یرو گذاشتم

 .عقب و ارومش کرد دیبابا رو کش محمد

 ف؟یکث

 !ستین فیکث یرعلیام

 !از همتون پاک تره یرعلیبزنم ام ادیفر خواستیم دلم

 .همتون قلبش مهربون تره از

 همتون مرد تره. از
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 ینذاشتم برگشتم تو یسمتم ول ادیخواست ب رضا

 .کردم هیو از ته دل گر اتاقم

 !تمومش کنم دیبا

 شیزندگ ینبود من تو یرعلیراه نجات جون ام تنها

 .بود

 !بود یمرد خوب اون

 مهربون بود هم

 عاشق بود هم

 یهر دختر یخوب برا یزندگ کی تونستیم هم

 .بسازه

 خودم به خطر یبخاطر خودخواه تونستمینم من

 !بندازمش

 

 .دمیجواب مثبت م یبه پسر حاج آقا لر رمیم امشب

 .شدم رهیبه خودم خ نهییآ یشدم جلو بلند

 .قابل مشاهده بود یصورتم به خوب یدست بابا تو رد
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 .بود شینشدنش آرا دهیراه د تنها

 کشو رو باز کردم به حلقه نگاه کردم آروم زمزمه در

 :کردم

 .بهت برسم تونمی! نمیستیمال من ن -

. . . 

 و چادرم رو سرم کردم. دمیرو پوش لباسام

 

 .رونیاز بابا گرفتم و از خونه زدم ب مویگوش

 !رهیمیجانا م امشب

 ...رهیمیکه قلبش عاشقه م یاون امشب

 ...یول

 !رمیگیکه کشتن ازم رو م یانتقام قلب یول

 .رمیگیتک تکشون انتقام م از

 رستوران محل قرارمون شدم.... وارد
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🕊♥. 

 حیتوض ،یریعشق منو اندازه بگ یممکنه که بتون ریغ

 یبکش ریبه تصو ای یبشمر ،یبد

 .یحسش کن یتون یم فقط

 

 دارم دوستت

 

 دو....

 

 گهیهمد یرو به رو میبود نشسته

 و من به تنفر گفتیوابسته به پدرش م ی ندهیاز آ اون

 به پدرش فکر یحجم از وابستگ نیبه ا نسبت

 !کردمیم

 .پول پدرش بود شیزندگ تمام

 ....من اما

 !اعتراض نداشتم حق
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 گفته بود اعتراض نکن فقط جواب مثبت بده. بابا

 

 .دادنیبهش فرمان م هیشده بودم مثل ربات که بق من

 .سوختیصورتم هنوز م یرو یلیس یجا

 .سوزشش بدتر از قلبم نبود اما

 قلب؟

 قلب؟ کدوم

 !رو کشتن قلبم

 ...اش کردن کهیت کهیت

 ...شد خرد

 ه؟یکه جانا خانم شما نظرتون چ گمیم -

 نگاهش کردم: یسوال

 

 ؟یچ یدرباره -

 م؟یکن یمادر و پدر من زندگ شیخونه پ نکهیا -

 با دیریخودتون خونه جدا مستقل بگ شهیم یچرا وقت -
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 م؟یباش خانواده

 !بهشون وابسته ام یلیآخه... آخه من خ -

 لوس باشه تونستیآدم چقدر م کی. دمیخند یحرص

 نتونه دل بکنه؟ که

 یوقت کنمیمنم به خانواده ام وابسته! فکر م -

 رو یوابستگ دیبتون دیبا دیریگیبه ازدواج م میتصم

 درسته؟ دیکن کنترل

 

 :آب دهنش رو قورت داد مضطرب

 .دیگیبله شما درست م -

 ؟یچ گهیخب د -

 یمن...راستش من دوست دارم زنم کار نکنه تو -

 !بمونه خونه

 .حرص دستمو مشت کردم با

 :ساکت بمونم تونستمینم

 یمن سالها درس خوندم و تالش کردم! شده بعض -
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 هام یو شاد حمیاز تفر دمیها تا صبح نخواب شب

 من کار یمتاسفم ول نجا،یبه ا دنیرس یراب گذشتم

 بهم دی! حق اشتغال رو هم زمان عقد باکنمیم

 .دیبد

 

 .نگاهم کرد مات

 .رنیمن تحمل نداشتم کارم رو ازم بگ یول

 . چشمکنمیمن دارم اشتباه م دیبله....بله شا -

 .ستین یمشکل دیشما بگ یهرچ

 :دستم گرفتم و گفتم نیرو ب سرم

 !ازتون خوامیرو م یهفت حقوق اصل -

 بکنم؟ یدرخواست کی شهیمتوجه ام، فقط م -

 د؟ییبفرما -

 گفت: مردد

 

 !مامان و بابام نفهمن یبهتون ول دمیمن م -
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 :نزنم شخندیخودمو گرفتم ن یجلو یلیخ

 .ستین یباشه مشکل -

 زیتوسط فرد م یبلند یبا صدا یشدن صندل دهیکش با

 رو به یرعلیما با بهت برگشتم سمتش که با ام یکنار

 .اشاره زد میشدم. با چشم به گوش رو

 .نقش بست یصفحه گوش یرو امشیپ

 یگیباهم تو هم تک به تک بهم م میزنیحرف م •

 فعال توجه نکن نجایا خورهیم یپسره چه گوه نیا

 تا بره!* بهم
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 دارم دوستت

 

 ستیبهانه ن نیا و
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 ..من است یِ زندگ لِ یدل

 

 سه....

 

 نگاه نکنم و یرعلیبه طرف ام کردمیتالشم رو م تمام

 !رو کنترل کنم خودم

 یریرو مشت کرده بودم تا از لرزشش جلوگ دستام

 .کنم

 .کردمیخودم حس م یرو رو یرعلیام رهیخ نگاه

 جانا خانم؟ -

 بله؟ -

 

 :غذا اشاره کرد به

 زیچ کی دیبگ دیاگر دوست ندار د،یسرد شد بخور -

 سفارش بدم؟ گهید

 :اشتها به غذا نگاه کردم یب
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 .اشتها ندارم ادیمن ز ه،ینه ممنون عال -

 !دیآخه دو قاشق هم نخورد -

 .ممنون یلیاشتها ندارم، خ ادیز -

 :رو بزنه و باالخره گفت یتا حرف کردیدست م دست

 حرف بزنم؟ یمراسم خاستگار یمن با بابام برا -

 

 گفتم؟یم دیبا یچ

 !جرات حرف زدن نداشتم یرعلیوجود ام با

 یخانواده ها هماهنگ کنن من کاره ا دیراستش با -

 .مورد نیدر ا ستمین

 یرو به نشونه مثبت تکون داد و با اشتها ادامه سرش

 .رو خورد غذاش

 سرم رو خواستیدلم م گذشتیانقدر سخت م زمان

 .واریبه د بکوبم

 !باالخره گذشت اما

 باهاتون جانا خانم، داریخوشحال شدم از د یلیخ -
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 برسونمتون؟

 

 .همراهم هست نینه ماش ن،یهمچن -

 .خداحافظ رمیخب پس من م -

 .خدانگهدار -

 یاز جلو هیاز ثان یشد و در کسر نشیماش سوار

 .دور شد چشمام

 چند لحظه سرم رو گذاشتم یشدم و برا نیماش سوار

 .فرمون یرو

 !گذشتیدلم م یتو یچ دونستیخدا م فقط

 سرم رو باال آوردم که با نیدر ماش ییهویباز شدن  با

 :رو به رو شدم یرعلیام

 برو. -

 

 :استرس نگاهش کردم با

 ...برگردم خو دیمن با -



 
 

1094 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :رو گذاشت جلوم شیوسط حرفم و گوش دیپر

 !آدرس نیفقط برو به ا -

 .استرس راه افتادم با

 .دادیبهم استرس م شتریب نیو ا زدیحرف نم یرعلیام

. . 

 .شد ادهیپ یرعلیبه آدرس ام دنیرس با

 شدم: ادهیترس پ با

 

 کجاست؟ نجایا یرعلیام -

 ...صورتش ماتم برد دنیسمتم با د برگشت
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 باشد•  یتکـــرار•  دیشا

 زهایچ•  یبعضـــ•  یگاهیول

 ارزشهزارانبارتکراررادارند
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 کنمیم• تکــــرار  •

 • کنــــمیم•  تکرار

 •�🜙�♥ . . •دوستَـــتدارم•

 

 

 چهار....

 .بودمش دهیند نیانقدر خشمگ تاحاال

 نداشت از شدت یرنگ دیهاش قسمت سف چشم

 قرمز شده بود! تیعصبان

 

 :لب زدم دهیترس

 .بدم برات حیبذار توض قهیفقط دو دق قه،یدو دق -

 و مشت ستادیا یدرخت ینداد رو به رو تیاهم بهم

 .درخت یتو دیکوب یمحکم

 :ستادمیجلو رفتم کنارش ا نگران
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 !شهینکن دستت زخم م یرعلیام -

 یدرخت وقت یتنه  یتو دیرو محکم کوب سرش

 یصورتش جار یکه رو یخون دنیسمتم با د برگشت

 حس کردم قلبم نزد. یبود لحظه ا شده

 

 :گفتم غیج با

 !شده یخون تیشونیپ ؟یکنیم کاریچ -

 :زد ادیفر

 !رمیتو مهمه مگه؟ بذار بم یبه درک! برا -

 .بدم حیتوض دیآروم باش بخدا با یرعلیام -

 :زد ادیتر از قبل فر بلند

 با اون یخوایم نکهیا ؟یبد حیرو توض یرو؟ چ یچ -

 باباش بیج یکه تا کمر خم شده تو یحاج پسر

 واسه زنمیمن دارم پر پر م نکهیا ؟یکن ازدواج

 ؟یآوردنت و تو جا زد بدست
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 :بلند گفت یهمون صدا با

 ؟یبد حیتوض یخوایرو م نایا -

 و دستمال آوردم نیسمت ماش دمییتوجه بهش دو یب

 :کردم زیو تم دمیپر از خونش کش یشونیپ یرو و

 تو از قلبم و یکرد سر جون تو! من برا دمیتهد -

 تا حالت گذرمیکه نسبت بهت دارم م یعشق

 .باشه خوب

 :لب زد گرفته

 خوب باشم؟ جان جان خانم تو یچجور یتو نباش -

 . من بدونیبریقلب منم م یبر یقلب من تمام

 

 یکنم؟ تو حق رفتن از زندگ یزندگ یچجور قلب

 .یندار منو

 جون تو یبمونم پا شه،یخراب م تیبمونم زندگ -

 .وسطه

 :مشت زد به درخت دوباره نیخشمگ
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 ییسر رسوا کنمیم دشیشده تهد کنم،یرسوا م -

 ! تو حقی. تو مال منارمیبدستت م یهاش ول راز

 .یبش گهیکس د چیواسه ه یندار

 راز؟ -

 

 گمینپرس جانا، به موقع اش م -

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

.. 

 :گفتم یمانند غیج یصدا با

 خسته شدم از بس منو بچه فرض ه؟یموقع اش ک -

 !دینگفت یچیو ه دیکرد

 .نیزم یداد به درخت و نشست رو هیتک

 ؟یرعلیام -

 :گرفته و پر بغض لب زد یصدا با

 جانم جان جان خانم من؟ -
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 .به درد اومد از صداش قلبم

 :نشستم نیزم یزدم کنارش رو زانو

 نه؟ یتو هم خسته شد -

 .میفرار کن خوادیدلم م -

 :دمیبغض خند با

 هجده ساله نقشه فرار ینوجوان ها نیمثل ا -

 ؟یکشیم

 

 :دستش بود یچادرم همچنان تو گوشه

 بشم نوجوان هجده ساله فقط تو رو خوامیم -

 لجباز خوامیسرتق باشم، م خوامیباشم! م داشته

 .یتو مال خودم باش یول باشم،

 :از حرفاش گرفتیم شیآت دلم

 وقت چیه تیزندگ یتو ومدمیببخش منو، کاش نم -

 .کنم تتیانقدر اذ که

 ببخشم؟ -
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 شدم: رهیش خبه برگشتم

 

 به ذارم،یجانا! نم یمن یتو تنها نقطه روشن زندگ -

 .ازت گذرمیجونم هم شده نم متیق

 ...اما -

 :وسط حرفم دیپر

 ستیکه قرار ن میذاریم یجاده ا یتو میگفتم پا دار -

 . جا نزن، نزنیاریقول بده کم ن یباشه ول هموار

 .قولت ریز

 یبازبحث جون تو وسطه من، من سر جون تو  -

 .کنمینم

 

 :زد شخندین

 رو شروع کرد منم تمومش یبابات خودش باز -

 .کنمیم

 .شدم بهش رهیترس خ با
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 تو یباز نیا انی! پاستیمرگ من ن یباز نیا انیپا -

 .شهیو راز پنهان اون بر مال م یشیمن م مال

 ؟یرعلیام -

 :نگاهم کرد که گفتم خسته

 ؟یچ ارهیسرت ب ییاگر...اگر بال -

 

 :دیخند

 خب آدم هاش یبرام ول ادینکرده ز یبابام پدر -

 بشه. خودمم یزیچ ذارهینم شه،یهستن هم مراقبم

 بلدم بزنم دهن یمثل اون پسر حاج ستمین ماست

 .کنم سیرو سرو همشون

 .دمیبغض خند با

 :بود بهم رهیخ یرعلیام

 ؟ییجا کی میبر یایم -

 کجا؟ -

 :موهاش یچنگ زد تو کالفه
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 برات! شهیباز دردسر م شهینه نه نه، نم -

 

 .میبگو بر گه؟یتهش کتکه د -

 .گهیشب د کی برمتیامشب نه، م -

 :تکون دادم دییبه تا سرمو

 .پاشو سرت رو ببندم برسونمت خونه -

 :رو گرفت و بلند شد چادرم

 باشه خانم دکتر. -
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 جان خوش است.

 ! تو را میخواهم که جان گو ینم اما

 ابمی یاز جان خوش تر خواهم

 ❤��تُو را میآن گو که
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 شش....

 

 که خورده بودم به محض ورود به یدوم یلیس یجا

 .سوختیصورتم م یرو خونه

 .بودم رهیدوم صورتم خ یبه کبود نهییآ یجلو

 !بود جالب

 زنگ زده دونستمیکه هنوز اسمشم نم یحاج لر یپسر

 نه؟ ای دمیخونه گفته بود من رس بود

 کردن من ریشده بودن بخاطر د یو محمد هم عصب بابا

 زد بهم. یلیمحمد س یبه لطف تماس اون روان و

 

 .دورم و بهشون نگاه کردم ختمیرو باز کردم ر موهام

 .مامان بود هیشب

 .مامانم بود هیشب زمیچ همه

 .گلوم جا خوش کرد یمامان افتادن بغض تو ادی با
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 .پتو و اشکام راه باز کرد ریز دمیخز

 .بودمیمامان م یمن جا خواستیدلم م چقدر

 .موندیو اون م رفتمیم من

 .شده بود لیام به هق هق تبد هیگر

 .نره رونیدهنم نگه داشتم تا صدام ب یجلو دستامو

 منو درک کنه؟ تونستیم یک

 

 من بود که بتونه درکم کنه؟ یاصال جا یک

 ...روز کی کاش

 .کنن یمن زندگ یبه جا شدیروز م کی فقط

 اونا هم بکشن تا کشمیکه من م ییذره درد ها ذره

 .درک کنن منو دیشا

. . 

 خونه امون و به ینشون رو آورده بودن جلو حلقه

 .داده بودنش و اون آورده بود داخل اتاق من نینسر

 .از اشک بود سیصورتم خ کل
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 نشون؟! حلقه

 

 .خودم حلقه داشتم من

 .که قلب و روحم رو بهش وصل کرده بودم یا حلقه

 .حلقه رو دستم کنم نیا یا هینبودم ثان حاضر

 .داشتم مانیا یرعلیبه قول ام من

 سر یمن و اون پسر وصلت نیب ذارهینم دونستمیم

 رهیبگ

 .مونهیسر قولش م دونستمیم

 که یتا روز زیم یحلقه رو بستم و گذاشتم رو جعبه

 .باشه حلقه رو پس بدم قرار

 .ستادیدر قلبم از تپش ا ییهویو  یباز شدن ناگهان با

 

 ها و التماس غیتوجه به ج یدر رو از پشت ب محمد

 ام رو گرفت و قهیقفل کرد و  نیو نسر نیسل یها

 ...واریبه د دمیکوب محکم
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 ؟یشد ناپاککه  دهیرس ییحاال کارت به جا -

 

 :شدم بهش رهیگفتم و با ترس خ یدردناک اخ

 گلوم درد یچته محمد؟ بردار دستت رو از رو -

 !رهیگیم

 :زد ادیفر بلند

 ؟یبود یکدوم گور شبید ناپاک -

 .بودم رونیب یلر یبا...با پسر آقا -

 :گوشم ریزد ز محکم

 شب؟ید کردیم یچه غلط یرعلیپس ام -

 

 که به یدستش تا بلکه فشار یگذاشتم رو دستمو

 :بشهکمتر  شهیوارد م گلوم

 .محمد تمومش کن -
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 :تختم یکرد رو پرتم

 ؟یگذاشت یرو کدوم گور تیگوش -

 گلوم و ماساژ دادم تا راحت بتونم یگذاشتم رو دستمو

 :بکشم نفس

 !فمیک یتو -

 :کرد وسط اتاق یرو خال فمیک کل

 لباسات رو بپوش. -

 

 :دنیشروع کرد به لرز بدنم

 ک...کجا؟ -

 :شد بهم رهیزد و خ شخندین

 نه!؟ ای یشد ناپاکبفهمم  خوامیم -

 .و در رو محکم بست و از پشت قفلش کرد رفت

 .دمیکشیزور نفس م به

 .کردمیفرار م دیبا

 .منو ببره دکتر زنان خواستیم اون
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 .درد گرفته بود قلبم

 .دمیکشیبه زور نفس م یحت

 

 .دمیشنیرو م نیسل یها دیها و تهد هیگر یصدا

 .زدیبود که محمد سرش داد نم یتنها کس نیسل

 بار سرش داد زد و بهش گفت ساکت نیاول یبرا یول

 .بشه

 .و چادرم رو برداشتم دمیبا سرعت پوش لباسامو

 یرو دمیبالکن پر یبالکن اتاقمو باز کردم و از لبه  در

 .وارید

 آبروشون مهم نبود برام

 .مهم نبود ننیمنو بب خواستنیم نکهیا

 به بدنم بخوره! یدست کس ذاشتمینم من

 

 :دمیداد محمد رو شن یصدا واریلبه د دنمیپر با

 نییپا ایب یفتیجانا االن م -
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 :شدم به چشماش رهیسمتش و با نفرت خ برگشتم

 نییپا کنمیخودمو پرت م این کینزد -

 .نییپا ایحاال. زشته ب نیهم نییپا ایجانا ب -

 .رونیب دنییاز خونه دو نیو سل نیصداش نسر با

 :نگران گفت نیسل

 ایخونه. ب نیاز ا رونیببره ب ذارمیبخدا نم ذارم،ینم -

 جانا.... نییپا

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 هستن که زایچ یسر هی

 شنیتر بشن باارزش تر م یمیقد یهرچ

 ..یدوست مثل

 عشق آقاجون و خانوم جون مثل

 

 دمیشا ای

 عشق من و تو مثل
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 هشت....

 تا منو وادار کنه کردیمدام محمد رو التماس م نیسل

 .نییپا برم

 .خشک شده بود محمد

 رفته وارید یکه باال یدختر شدیباورش نم انگار

 اتاق ازش یتو شیپ قهیبود که چند دق ییجانا همون

 .خورد کتک

 .کردمیها از پنجره و در داشتن نگاهم م هیهمسا

 

 یهمه جوره تحمل کرده بودم ب گهیکه د یمن یبرا

 .نبود یزیچ ییآبرو

 :زدم شخندیبغض به محمد نگاه کردم و ن با

 مامان شیرو پ تتیشکا رمیاگر بم یروز کی -

 .کنمیم
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 .که برم دمییو دو دمیپر نییپا وارید از

 .م نفسم حبس شدشانه ادور  یحلقه شدن دست با

 :دمیبابا کنار گوشم شن یصدا

 .ایح یب یتره من آبرو دارم دخ -

 

 یرحم یاون با ب یول رونیب امیکردم از بغل بابا ب تقال

 :کرد داخل خونه و رو به محمد گفت پرتم

 نه سوار ایخونه،  یافسار پاره کرده رو ببر تو نیا -

 .کن کار دارم باهاش نشیماش

 .کردمیخون رو کنار سرم حس م یگرم

 :بازوم رو گرفت ریجلو اومد و ز نیسل

 .ادیجا نم چیشما ه جانا با -

 :بهش زد یشخندین بابا

 دختر منه! برو داخل. یکنینم نییتو تع -

 

 رو کنار زد و بازو هام رو گرفت و پرتم نیسل محمد
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 .نیداخل ماش کرد

 که به سرم وارد شده بود قدرت تقال یضربه ا بخاطر

 .نداشتم کردن

 :گفتم یفیضع یصدا با

 که فقط ییخدا. به همون دیدیبه خدا تقاص پس م -

 قسم دیبهش اعتقاد ندار یو قلب دیاریرو م اسمش

 .دیدیتقاص پس م خورمیم

 :با تشر گفت محمد

 .نشنوم صدات رو جانا -

 بهش داد. یشد و ادرس نیسوار ماش بابا

 

 .خارج از شهره دمیفهم فقط

 یاینتونستم چشمام رو باز نگه دارم و به دن گهید

 فرو رفتم یکیتار
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 یعنیخوب  حس

 ینڪاز قبل حس  شتریب هربار

 ...!تہیاتفاِق زندگ نیبهتـر بودنش

 

 

 نه....

 .وجودم بود چشمام باز شد یکه تو یشدت لرز از

 !کجام دونستمینم

 نداشت. یپنجره ا چیبود و ه یاتاق خال کی

 

 حمام ای دونستمیدر که م کیبود و  یواریکمد د فقط

 .ییدستشو ای

 .المپ بود کیاتاق  ییروشنا کل

 .خودم جمع شدم ینشستم و تو وارید گوشه

 چه خبره؟ ایخدا

 .کردیدرد م یعیبه طور فج سرم
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 نییرو باال و پا رهیشدم رفتم سمت در و دستگ بلند

 .کردم

 !لعنت

 .اتاق قفل بود در

 !کردمیم کاریچ دیبا

 نداشتم. یفرار راه

 

 .زانو هام نشستم یدر و رو یگذاشتم رو سرمو

 :هق هق افتادم به

 . تروخدا در رو بازترسمیمن م نجاست؟یا یک -

 .دیکن

 .اتاق با شدت باز شد و بابا اومد داخل در

 .واریبرخورد کردم به د محکم

 یمن باز یکه با آبرو دهیرس ییکارت به جا -

 .یکنیم

 گلوم کردم: یبخاطر خشک یبخاطر خشک یا سرفه
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 .شما نداشتم یبه آبرو یکار بابا به خدا من -

 ؟یکردیم یچه غلط وارید یرو -

 .منو ببره دکتر خواستی.....مخواستیم -

 :شد بلند گفت دهیهم کش یهاش تو اخم

 پسره؟ کینگفتم نرو نزد -

 ....بابا -

 :وسط حرفم دیپر

 !نگفتم؟ ایگفتم  -

 .دیگفت -

 :دیبه سمت باال کش کمیام گرفت و  قهی از

 

 کنار هم؟ شبید دیکردیم یپس چه غلط -

 .بابا تروخدا گوش کن -

 .شکمم زد یتو یکرد و لگد محکم پرت

 :خودم جمع شدم و هق هق کردم یدرد تو از
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 .میبابا بخدا ما فقط حرف زد -

 !نشو کشیگفتم نزد -

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 :گهیافسانه هست که م هی.

 کهینزد یلیکه روح هاشون بهم خ ییاونا

 شن،یهم م هیمرور زمان شب به

 ...چهره هاشون یاخالق چه رفتار و حت چه

 �� ��♥واقعا قشنگه یست ول افسانه

 

 

 شصت..

 

 :م خوردشانه ا یدوم تو لگد

 !جانا یدیتقاص پس م -

 :نییپا ختیریم اشکام
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 .بابا لطفاً نزن. درد دارم نزن -

 :نگاهم کرد و بلند داد زد یرحم یب با

 رازت رو ؟ی! که چکنهیم دیتهد یعوض یپسره  -

 !کنمیمال م بر

 .شکمم یرو دیرو باز کرد و محکم کوب کمربندش

 .دمیکش یبلند غیدرد ج از

 

 از موهام یرحم یدر کمال ب یکردم بلند شم ول یسع

 :منو دیو به سمت باال کش گرفت

 عاقبت داره پا کج کردن ؟یبر ذارمیم یفکر کرد -

 !جانا

 دستش تا از فشار دستش کم یگذاشتم رو دستمو

 :کنم

 دینکردم که دار یپا کج نکردم، من اشتباه -

 .دیدیام م شکنجه

 :کرد وسط اتاق و داد زد پرتم
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 ؟یکنیهم م یزبون دراز -

 

 :خودم رو جمع کردم و نگاهش کردم یسخت به

 .نکردم ییچون خطا دمیجواب م -

 زخم سر باز یلب هاش مثل نمک رو یرو شخندین

 .ن بودم ی کرده

 :و جلو اومد دیچیرو دور دستش پ کمربند

 یدونیکن. اصال م یخوبه، خوبه بازم زبون دراز -

 مادرت یکاش تو به جا کنمیدارم فکر م ه؟یچ

 یزیبرام چ یجز بدبخت نکهیمادرت با ا ،یبود مرده

 .حداقل وجودش بهتر از تو بود یول نداشت

 گفت؟یداشت م یچ

 

 من عاشق بودن و اون یمامان و بابا گفتنیم همه

 زد؟یم یاز بدبخت حرف

 معلوم هست؟ دیگیم یچ -
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 .دیخند فقط

 .دهنم یتو دیرو باال آورد و سگکش رو کوب کمربند

 .دهنم یخون رو حس کردم تو مزه

 مینیب دمیصورتم بود فهم یکه رو یخون یاز گرم و

 .شده یخون

 .دمیمحمد ترس یشدن در و ورود ناگهان دهیکوب با

 ....نکنه

 

 اونم بخواد منو بزنه؟ نکنه

 ....تحمل ندارم درد بکشم ایخدا یوا
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 بزنه تو رهیچشماشو قاب بگ خوادیآدم دلش م.

 !زل بزنه بهش، غرق بشه تو اوج چشماش وار،ید

 ...یُ فداش شه لعنت یه ره،یواسش بم یه
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 کی....

 .بهم کرد ینگاه مین محمد

 چشم هاش یتو یلحظه حس کردم نگران کی فقط

 .زنهیم موج

 

 باهاش حرف دیخانم زنگ زده بر نیبابا، نسر -

 .من هستم دیبزن

 .رفت رونیتکون داد و ب یسر بابا

 :دست دست کرد و اومد سمتم یکم محمد

 .ینیدستت رو بده کمکت کنم بش -

 :تا اثر خون پاک شه دمیکش مینیب ریز دستمو

 .خوامینم تونمیخودم م -

 .جلو و دست انداخت دور بازو هام و بلندم کرد اومد

 :داد به خودش هینشست و من رو تک خودش

 .یفسقل یکاش انقدر لجباز نبود -
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 .کردم ازش دور شم یسع

 :زدم شخندیکردم و ن سرفه

 ؟یبودم! االن شدم فسقل ناپاکقبلش  -

 :و منو سفت نگه داشت دیکش یآه

 . بابانجایا ارمتیب خواستمیبودم. نم یعصب -

 .کرد مجبورم

 :دمیدرد خند با

 بچه حرف گوش کن خونه بودن شد داغون جهینت -

 اونو شد؟یدکتر چ یراست ؟یشد یمن. راض شدن

 ؟یآورد

 

 :که توش غم بود گفت ییصدا با

 کیبود تا نزد دیببرمت دکتر، فقط تهد خواستمینم -

 .ینش پسره

 نه؟ ینیتو عاشق سل -
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 !نکن جانا یکیرو باهم  نایا -

 من جرمه؟ یچرا؟ عشق فقط برا -

 :موهاش یتو دیدست کش کالفه

 خونه برمیحرف بزنم. بابا رو م تونمیجانا من نم -

 جان محمد، با ارم،ی. باند و چسب مگردمیبرم

 تا اریسر خودت ن ییبال یازم متنفر نکهیا

 .....برگردم
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 .رفت رونیبا عجله از اتاق ب

 .زدم شخندین

 رفتارش رو باور کنم؟ کدوم

 بودنش؟ دیپل

 بودنش؟ مهربون

 .برام بهیحالت دادنش عج رییتغ

 .شدیگلوم لحظه به لحظه بزرگتر م یتو بغض
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 کردم؟یم کاریچ

 

 کجا بود؟ یرعلیام

 داد؟یمنو نجات نم یکس چرا

 :شکست یبلند یبا صدا بغضم

 خدا؟ ینیبیچرا منو نم -

 ؟یتو مراقب بنده هات هست گنیمگه نم بابا

 پس؟ ییکجا

 ؟ینیبیمنو نم چرا

 ؟یستیمراقبم ن چرا

 ست؟یحواست به من ن چرا

 ؟یتو مهربون گنینم مگه

 ؟یهمه بنده هات هست اوریتو  گنینم مگه

 !خوامیم یاریمن  ایخدا

 

 !خوامیرو م تیمهربون من
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 بشم؟ یقربان دیهربار من با چرا

 اش؟ جهیشده نت نیدرگاهت کردم که ا یتو یگناه چه

 !یرو گرفت مامانم

 ازم؟ یریبگ یخوایم اونم

 کنمینم یازم زندگ شیریبگ خورمیخودت قسم م به

 .گهید

 .هم نفس بکشم هیثان کی یبرا خوامینم گهید

 .کشمیرو م خودم

 نه؟ گهیجهنمه د تهش

 .االنم یهم مثل زندگ جهنم

 اشکال نداره. بازم

 

 .کردم هیهامو بغل کردم و گر زانو

 ....کردم هیاعماق وجودم گر از

 •° یراو °•

 !بودند سردرگم
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 کردند؟یم دیبا چه

 .و کالفه بودند خسته

 کلمه! کیبه  گشتیباز م زیهمه چ اما

 

 !پنهان راز

 !قلب ها انیکه سالهاست دفن شده م یراز

 رونیب نیامان از آن که راز دفن شده را از زم و

 ...بکشند
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 ست،یمهم ن هیواسه بق یچکیروزا که حال ه نیا.

 از تورو اتیجزئ نیکه کوچکتر یدار ویکی اگه

 و حالت براش مهمه، ادشهی شهیهم

 ��♥!دستش نده از
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 .حس سوزش صورتم چشمامو باز کردم با

 از اشک بود و سیکه صورتش خ ینیافتاد به سل نگاهم

 .کردیم یصورتم رو ضد عفون داشت

 :ناله صداش زدم با

 .نکن سوزهیم نیسل -

 کنترل کنه: تونستیرو نم اشکاش

 

 تا شبیزخمات بسته بشه. محمد از د دیبا س،یه -

 .شتیپ ادیب زنهیداره پر پر م االن

 :زدم شخندین

 من؟ شیپ ادیمحمد ب -

 اجازه ندارم بگم فقط دمیفهم ییزایچ کیجانا  -

 رو ببخش خب؟ محمد

 :دیام لرز چونه

 بدونم؟ تو دیکه من نبا یدونیم ییزایچ کیتو هم  -

 .نیسل یزیپنهان نکن ازم چ گهید
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 کرد نشستم و بغلم کرد: کمکم

 

 ؟یدیباش فقط خب؟ قول م یجانا قو سیه -

 :هیگر ریزدم ز بلند

 نگرانم، دلم تنگ شده کنه،یخسته ام، بدنم درد م -

 .یرعلیام یبرا

 :دیموهام رو بوس یرو

 حرف بزنه باهات؟ ادیمحمد ب یذاریم -

 خوامینه نم -

-  ً  !جانا لطفا

 .دمیفهمیم ییزایچ کی زدیاگر حرف م دیشا

 .کردیراز پنهانشون سر باز م دیشا

 

 یبغلش نگه داشت و محمد اومد تو یمن رو تو نیسل

 .اتاق

 .سکوت کنارم نشست و نگاهم کرد با



 
 

1128 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :کردم یخشک ی سرفه

 برادر نمونه؟ نکنه تو هم با یحرف بزن یخواینم -

 ؟یحرف بزن یخوایگد مثل بابا مو ل کمربند

 از یعنیدست من نبود.  یول یازم متنفر دونمیجانا م -

 .قلبم نبود رفتارم ته

 ؟یمبهم حرف نزن هینظرت چ -

 :نییرو انداخت پا سرش

 

 ببخش منو خب؟ -

 :دیلرزیاز بغض م صدام

 نه تو نه بابا کشمیکه نفس م یلحظه ا نیتا آخر -

 .بخشمیوقت نم چیه بخشمینم رو

 .رو آورد باال نگاهش

 چشماش پر از غم بود یتو

 یغم تو یبرا سوزوندیکه دل م ییمرد اون جانا یول

 .هیبق یچشما
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 اون جانا رو.... کشتن
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 .رفته بودن نیو سل محمد

 .بهم گفت منتظر باشم نیسل

 ؟یچ منتظر

 بابا؟ یدوباره  اومدن

 .خوردیدرد و سرما دندون هام بهم م از

 ؟ینجاتم بد ستیقرار ن ایخدا

 شیکه شدم پ داریب دمیامشب که خواب شهینم حداقل

 ظالمت؟... یبنده ها نیا شیباشم نه پ خودت

 

. . . 

 .شکمم خورد چشمام باز شد یکه تو یحس لگد با

 .کردم یدرد ناله ا از

 .زدن نداشتم غیج توان
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 سرد بلند نیقرمز بابا به زور از کف زم یچشما دنید با

 .و نشستم شدم

 زخمم: یبابا نمک بود رو شخندین

 

 جانا امروز پسره اومده بود دنبالت. گفت یدونیم -

 اما خبر نداره چند اره،یم سی. گفت پلکنهیم داتیپ

 .مراسم عقدته گهید روز

 :نگاهش کردم ناباور

 !!عقد؟ -

 تو هم خوادتیم یلیخ یلر یآره عقد، پسر آقا -

 رو مثل یرعلی. اراده کنم امیباهاش ازدواج کن یمجبور

 پس مونیاز زندگ رونیب ندازمشیزباله م کهیت کی

 سر سفره عقد جواب بله رو گهیباش و چند روز د رام

 .ینیبیوگرنه بد م بده

 قلبم و فشردم. یرو گذاشتم رو دستم
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 !لعنت

 آدم افتادم نیا ریکه من گ یو زندگ ایدن نیبه ا لعنت

 .کشهیم دکیفقط از پدر بودن اسمش رو  که

 :گفتم قاطع

 .شمیمن زن اون نم -

 .نیزم یکه پرت شدم رو یگوشم جور ریزد ز محکم

 .زدم یدلخراش غیدرد ج از

 :دستم یانگشت ها یرو گذاشت رو کفشش

 .یسند مرگ پسره رو امضا کرد یجواب مثبت ند -

 

 .نییپا ختیریم اشکام

 .به دستم داد و کفشش رو برداشت یفشار

 :دستش عدد چهار رو نشون داد با

 عقدت هست پس گهیچهار روز، فقط چهار روز د -

 .ینفعته آماده باش به

 .رونیو رفت ب گفت
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 .رونیپاهاش خرد کرد و رفت ب ریرو ز قلبم
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 عالقشون رو نشون بدن از جمله خوانیم یها وقت ترک

 Sen ve ben birbirimizi tamamlıyoruzاستفاده 

 ��♥میکنیرو کامل م گریکدی: من و تو یعنیکه  کننیم

 

 

 سه....

 

 .رفته بودن نیو سل محمد

 .بهم گفت منتظر باشم نیسل

 ؟یچ منتظر

 بابا؟ یدوباره  اومدن

 .خوردیدرد و سرما دندون هام بهم م از

 ؟ینجاتم بد ستیقرار ن ایخدا
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 شیکه شدم پ داریب دمیامشب که خواب شهینم حداقل

 ...ظالمت؟ یبنده ها نیا شیباشم نه پ خودت

. . . 

 

 .شکمم خورد چشمام باز شد یکه تو یحس لگد با

 .کردم یدرد ناله ا از

 .زدن نداشتم غیج توان

 سرد بلند نیقرمز بابا به زور از کف زم یچشما دنید با

 .و نشستم شدم

 :مزخم یبابا نمک بود رو شخندین

 جانا امروز پسره اومده بود دنبالت. گفت یدونیم -

 اما خبر نداره چند اره،یم سی. گفت پلکنهیم داتیپ

 .مراسم عقدته گهید روز

 نگاهش کردم: ناباور

 

 !!عقد؟ -
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 تو هم خوادتیم یلیخ یلر یآره عقد، پسر آقا -

 رو مثل یرعلی. اراده کنم امیباهاش ازدواج کن یمجبور

 پس مونیاز زندگ رونیب ندازمشیزباله م کهیت کی

 سر سفره عقد جواب بله رو گهیباش و چند روز د رام

 .ینیبیوگرنه بد م بده

 .قلبم و فشردم یرو گذاشتم رو دستم

 !لعنت

 آدم افتادم نیا ریکه من گ یو زندگ ایدن نیبه ا لعنت

 .کشهیم دکیفقط از پدر بودن اسمش رو  که

 گفتم: قاطع

 

 .شمیمن زن اون نم -

 .نیزم یکه پرت شدم رو یگوشم جور ریزد ز محکم

 .زدم یدلخراش غیدرد ج از

 :دستم یانگشت ها یرو گذاشت رو کفشش

 .یسند مرگ پسره رو امضا کرد یجواب مثبت ند -
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 .نییپا ختیریم اشکام

 .به دستم داد و کفشش رو برداشت یفشار

 :دستش عدد چهار رو نشون داد با

 عقدت هست پس گهیچهار روز، فقط چهار روز د -

 .ینفعته آماده باش به

 

 .رونیو رفت ب گفت

 .رونیپاهاش خرد کرد و رفت ب ریرو ز قلبم
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 عالقشون رو نشون بدن از جمله خوانیم یها وقت ترک

 Sen ve ben birbirimizi tamamlıyoruzاستفاده 

 ��♥میکنیرو کامل م گریکدی: من و تو یعنیکه  کننیم

 

 

 چهار....
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 .گذشتیروز از اومدن بابا م دو

 بود هیدو روز اشک و گر نیا تمام

 اب هم نخورده بودم. یحت

 

 ییها وارید نجایخوردن نبود، همه ا یبرا یزیچ یعنی

 به شنیتر م کیهر لحظه نزد کردمیکه حس م بود

 .من

 !که داشتم یخفگ حس

 !شکستینم یگلوم بود ول یتو بغض

 .نداشتم ختنیر یبرا یاشک گهید

 کردم؟یرو فراموش م زیهمه چ دیبا یراحت نیهم به

 یحت خواستمیبود که نم یعقدم به پسر مراسم

 بشم؟ کشینزد

 ؟یچ یرعلیام

 گه؟ید یکیسراغ  رهیمن م بدون
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 !با اون خوشبخت بشه کاش

 .ببره ادیکه منو از  ادیقلبش ب یانقدر عشق تو کاش

 .معرفت بود و رفت ینکنه! کاش نگه ب نمینفر کاش

 .شدم رهیدست چپم خ به

 ....روز دو

 دستم قرار یتو یرعلیجز ام یآدم یحلقه  گهیروز د دو

 .بره بود

 .ردمیمیم کاش

 .نکنه دنیتپ یبرا یتالش گهید میقلب لعنت کاش

 و کاش و کاش..... کاش

 

 .چقدر قرار بود زجر بکشم گهید

 .تو نجاتم بده ؟ینیبیتو که منو م مامان

 .کمکم کن تو

 .تا بلند بشم نیزم یگذاشتم رو دستمو

 توان بلند شدن یبدنم حت یو زخم ها یگشنگ بخاطر
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 .رو هم نداشتم نیزم یرو از

 در اتاق باز شد و بابا دمیرو شن یکس یقدم ها یصدا

 .اتاق شد وارد

 بود. دهیچیرو دور دستش پ کمربندش

 

 گهیخوب استراحت کن دو روز د ناپاکخوبه خوبه،  -

 .عقدته مراسم

 :لب زدم یبه سخت یتشنگ بخاطر

 ازدواج کنم خواممینم ستم،ین ناپاکمن  -

 .بدنم فرود آورد یتمام شدت کمربند رو رو با

 :زدم غیج

 ازتون متنفرم -

 تنم فرود اورد: یامان نداد و دوباره کمربند رو رو اما

 

 رو از یبد یروز عقد جواب منف یبخوا نکهیفکر ا -

 .کن رونیب مغزت
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 .زدم و خدا رو صدا زدم غیته دلم ج از

 خواستمیم کمک

 ...لحظه در اتاق باز شد و همون
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 بسته بود. چشمام

 

 !صدا یول

 .خودش بود یصدا صدا،

 ش؟یزنیچرا م ؟یعوض یکنیم یدار یچه غلط -

 .رو به زور باز کردم چشمام

 بلند یبا صدا دشیکوب واریبابا رو گرفت و به د قهی

 :زد ادیفر

 یبعد حبسش کرد یزنیم یدم از ناموس پرست -

 که ییبه همون خدا ؟یزنیکتکش م یدار نجا؟یا

 به تعداد خورمیقسم م دنشیاز پرست یزنیم دم

 تن و بدنش یو زخم ها شیکه زد ییها کتک



 
 

1140 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 !ینفس بکش یکه نتون زنمتیم یجور

 

 صورت بابا یتو یتموم شدن حرفش مشت محکم با

 .دیکوب

 .دمیدیچشمام تار م یاشک تو بخاطر

 .بودم یرعلیام نگران

 !بابا سکوت

 ...نکنه

 اره؟یسرش ب ییبال نکنه

 :دیبابا بدنم لرز ادیبلند فر یصدا با

 اسم خدا رو به زبونت ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 رو دارم، ارشی! دختر خودمه اختفیکث یپسره  ارین

 ه تو نه به اونهم به خودم مربوطه نه ب بکشمش

 

 نداره. حاال هم گورت رو یربط چیه تیعوض یبابا

 .کن گم
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 :دیصورت بابا کوب یتو یمحکم تر مشت

 یخوایم یهرچ یدهنت رو باز کرد گهیِد نه د -

 .ادیکه! جانا با من م شهینم یگیم

 :زد به قلبم شیکه زد آت یصدا دار بابا و حرف شخندین

 آماده بشه خوادیمراسم عقدشه! م گهیدو روز د -

 نداره حاال گمشو اجیمراسمش به تو هم احت یبرا

 .رونیب

 

 قدم از بابا فاصله گرفت و برگشت کمیناباور  یرعلیام

 :و ناباور لب زد سمتم

 گه؟توی! عقد؟ راست میمعرفت تو قول داد یب -

 ؟یرو دوست دار گهید یکی

 :درد لب زدم با

 مجبورم ی! ولخوامیبخدا نم -

 :ام بلند شد هیگر یصدا

 ،یازدواج کوفت نیتن ندم به ا تونمینم تونم،ینم -
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 .کردن سر جون تو دمیتهد

 اومد حرف بزنه بابا گفت: یرعلیام تا

 

 که من یاون ریغ یزن کس هینبود! کاف دیفقط تهد -

 !رهیتا بم یکردم بش نییتا

 :به من بود رهیهمچنان خ یرعلیام

 .یازدواج کن ذارمینم ذارم،ینم -

 :کرد به بابا رو

 ...تو واقعا یراز پنهانت رو؟ گفت ؟یبهش گفت -

 دهنش حرفش نصفه یشدن مشت بابا تو دهیکوب با

 :موند

 کی یپدرت نیع یکیتو هم  رون،یبرو ب نجایاز ا -

 یفیو کث یرتیغ یکه پر شده از ب یکی! یعوض

 

 :کنار لبش رو پاک کرد خون

 که بزنم؟ زنم؟ یذاریم نیرو بر ا رتیغ یمبنا -
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 بزنم که بشم با دیرو با نایناموسم؟ ا دخترم؟

 که تو اسمش رو یزیلعنت بر چ یا رت؟یغ

 ..رتیغ یگذاشت
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 سپارمیمن آنم که آسان م.

 به درگاه دل

 تو یچشمها معبد

 

 

 ششم....

 زنمیبار م نیآخر ی! حرفم رو برایمیرح یرعلیام -

 .رونیب برو

 

 :شد بهم رهیخ یرعلیام

 .بشه یا گهیزن کس د ذارمی، نم ذارمینم -
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 :کرد یمعنا دار یخنده ا بابا

 !پدرشم ؟یشناسنامه منه! پس چ یاسمش تو -

 .پدرش، برادرش،شوهرش ه؟یزن دست ک اریاخت

 کنمیبچه؟ من مشخص م یا کارهیچ نجایا یتو

 .یازدواج کنه. حاال هم هر یبا ک دخترم

 .بشه یا گهیباشم بذارم زن کس دمگه من مرده  -

 گفت: یزیبا لحن تمسخرآم بابا

 

 ای ،یکنیمرگ به دست منو انتخاب م نهیگز ن،یآفر -

 !؟یریبم یخوایهم خودت م دیشا نه

 .به سمتم قدم برداشت یرعلیام

 کینداشتم جز  یپوشش چیبودم چون ه معذب

 بازم وجودش بهم آرامش یو شلوار ول شرتیت

 .دادیم

 زن ذارمیمحاالت باشه برات مرگ من! نمجزو  -

 .جز من بشه یکس



 
 

1145 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 چشمام و آروم لب یشد تو رهیزانو زد و با غم خ کنارم

 کرد: یخوان

 

 .دمینجاتت م -

 .شدن ریاش رو گرفت و باهم درگ قهی بابا

 :رو هل داد عقب یرعلیام بابا

 .رونیگورت رو گم کن ب -

 شد بهم و عقب عقب رفت رهیخ نیغمگ یرعلیام

 :رونیب

 .دمیمعرفت نباش خب؟ نجاتت م یجانا ب -

 .زدم و چشمام رو بستم یدردناک لبخند

 .ختیر نییبستن چشمام اشک هام پا با

 

 !میشگیهم تضاد

 و لبخند اشک

 .یغم بخند یدردناکه با اشک از رو یلیخ
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 قلبم جا داره رو یکه تو یتر اون که آدم دردناک

 .رنیازم بگ خوانیم

 .ساختم ایکه کنارش رو یآدم

 .رو تجربه کردم میخاطرات زندگ نیقشنگتر کنارش

 .و از ته دلم شاد بودم یکه کنارش واقع یآدم

 کنم؟ کاریچ دیبا حاال

 .دنشید بیترس داشتم از اس من

 .ادیسرش ب ییبال نکهیا از

 

 .....ادین یرعلیسر ام یی! اما بالرمیحاضر بودم بم من
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 صورتم رو با یداشت زخم ها یکه سع یشگریآرا به

 .بودم رهیکاور کنه خ شیآرا

 ؟یزیریچرا اشک م زدیهم نق م هربار

 دست خودم بود مگه؟ اما
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 ملیشده بود که مدام ر ادیاشک هام ز زشیر انقدر

 چشمم و ریز شدیکه زده بود مدام پخش م ییها

 .بود دوباره کارش رو انجام بده مجبور

 .بودیوجودم م یتو یخوشحال یذره ا خواستیم دلم

 !نبود یول

 شیروز زندگ نیقشنگ تر یهر دختر یروز برا نیا

 شهیم

 ؟یمن چ یبرا یول

 بود؟ قشنگ

 بود؟ نیریش

 کننده بود؟ خوشحال

 

 !به همش نه بود جوابم

 .که عاشقش نبودم امیدر ب یقرار بود به عقد مرد من

 !دادیهم اجازه ورود بهش نم هیثان هیکه قلبم  یمرد

 .بود گهید یکی یمن برا قلبم
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 ، احساسات ، منطق همه و همه فقط اونو قبول عشق

 .بودن کرده

 .اون بود ، هست ، خواهد بود یجا

 .به خودم نگاه کردم نهییآ یتو از

 !رییتغ چقدر

 

 رییتغ یدیهام از حالت دخترونه اش به حالت جد ابرو

 .بود کرده

 شونه یرو مدل فر شده بود و نیتر یبه حرفه ا موهام

 .شده بود ختهیر هام

 .کرده بود رییصورتم تغ یهم ساده بود ول شمیآرا

 جادیا یکه تنم بود جلوه خاص تر یرنگ ینبات لباس

 .بود کرده

 ده؟یچه فا یول

 کنه؟ فینبود که ازم تعر خواستمیکه م یکس یوقت

 !رییکه بگه چقدر تغ نبود
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 کنم. یریاشک هام جلوگ زشیاز ر کردمیم یسع

 

 دفعه هم نیکه فرو داده بودم ا ییتمام بغض ها مثل

 .نییپا ادیاشک هام ب نذاشتم

 چرا؟ دروغ

 گهیقلبم هست که م ینقطه روشن تو کیهم  هنوز

 .ادیم یرعلیام

 نیظالم ا یاز دست تمام آدم ها دهینجاتم م یرعلیام

 .شهر

 . عقب رفت شگریشدن در اتاق ارا دهیکوب با

 به در اتاق دوختم.... نهییرو از آ نگاهم
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 .بود همون

 .که امروز به عنوان داماد قرار بود کنار من باشه یکس
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 .خوردیبه چشم م یکیکوچ یچشمم کبود ریز

 .بود نجایاون هم به اجبار ا دیشا

 :انداخت و اومد جلو نییرو پا سرش

 .سالم جانا خانم -

 .جواب بدم خواستینم دلم

 داشتم مگه؟ یچاره ا یول

 

 .سالم جناب -

 :شد رهیرو آورد باال به چشمام خ سرش

 م؟یبر میتونیکارتون تموم شد؟ م -

 نزدم فقط چند قدم جلو تر یرو برداشتم و حرف فمیک

 .رفتم

 !به پاهام وزنه بسته بودن انگار

 .داشتمیزور قدم بر م به

 .خوامیکه نم یزیبودم تن بدم به چ مجبور
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 ...بود نیمنم ا سرنوشت

 .نبود نیهم ا دیشا

 .کردنیداشتن خرابش م هیبق

 حس کردم چقدر بدنم خسته میکه شد نیماش سوار

 .است

 .دردناک بود چقدر

 یبا صدا یتیموقع نیدخترا همچ هیمثل بق تونستمیم

 دنیرو بخونم و تا رس یکه عاشقشم آهنگ یبا کس بلند

 .میمکان مراسم از ته دل بخند به

 ؟یچ االن یول

 

 نگاه ابونیبه خ میو دار میسکوت محض نشست یتو

 .میکنیم

 .گل زده شده بود نیماش

 خانواده ایبچه ها  یگاه کردمیآدم ها که نگاه م به

 و دنیرو نشون م نیکه با دست ماش دمیدیرو م ییها
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 .زدنیم لبخند

. . 

 .در خونه یجلو دمیرس

 .که زد متوقف شدم یبشم با حرف ادهیپ خواستم

 !تونمینم من -

 

 .کردم نگاهش

 ؟یچ یعنی

 :گفتم ومدمیکه به زور در م ییصدا با

 .شمیمتوجه منظورتون نم -

 :دیفرمون کوب یرو محکم رو دستش

 .یزنم بش خوامینم -

 .دمیخند

 :که توش بهت و تعجب و غم بود یا خنده

 ؟یکنیم کاریچ نجایپس ا -
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 ،ییایدختر دن نیبهتر ،یندار یمشکل چیتو ه -

 یوقت تونم،ی. نمتونمیمن نم یول ییایباح ،یخانم

 ؟یزنم بش یچرا قبول کرد ستیمن ن یبرا قلبت

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با

 امیب خواستمیانکار نکن، به جون مادرم نم -

 یکی دونمی. مدونستمیرو خراب کنم، نم تیزندگ

 .یرو دوست دار گهید

 بابام بفهمه ایبابات  ؟یبر یخوایم ؟یحاال که چ -

 .ذارهیامون م زنده

 

 .کرد سکوت

 داد؟یم یچه معن سکوتش

 ؟یبدبخت یعنیکه که نرفتن  دهیرس یا جهیبه نت اونم

 .اون نگران جون خودش بود دیشا

 !من نه یول

 .مهم بود یرعلیفقط برام ام من
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 .میو وارد خونه شد میشد ادهیباهم پ همزمان

 .شدیخونه ما برگزار م یعقد تو مراسم

 .با ورودمون دست زدن همه

 .بودن جز دو نفر دهیلباس رنگ شاد پوش همه

 بودن. دهیپوش یو رضا هردو لباس مشک نیسل

 

 یایبودن مراسم مرگ آرزو، عشق، رو دهیفهم انگار

 ....!منه
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 ...هممون انقد خوب باشه یزندگ ادتویب یکیمثال .

 ��...یمرس مینموندن بگ کهییاونا یبه همه  تا

 

 

 نهم....

 .بودن دنیمشغول حرف زدن و خند همه
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 .نین،رضا،محمد،نسریبجز من، سل همه

 زده بود. خی بدنم

 

 گهیبه همد لکیچ لکیدندون هام از سرما چ یحت

 .کردیم برخورد

 سرد بود؟ هوا

 از عرق بودم و از سرما سیمن خ یول دونم،ینم

 .دمیلرزیم

 !تضاد

 .من بود یزندگ یتو شهیهم تضاد

 دست به دست ایاوج حال خوب تمام دن یتو مثالً 

 .رو بچشم یتا من طعم بدبخت دنیم گهیهمد

 که مامان رفت خوشبخت نبودم ها! یروز از

 

 .داشتم یکه اومد از ته قلبم حس شاد یرعلیام یول

 عشق شکوفه یقلبم گلبرگ ها یتو کردمیم حس
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 .زدن

 ؟یچ حاال

 آب و علف، پر از گل یب ابونیشده بود به ب لیتبد قلبم

 .عشق موندن یکه محتاج قطره ا ییها

 رهیکه به دستم منتقل شد خ ییافتادن حس گرما با

 .که دستمو گرفته بود ییبه رضا شدم

 :لبش بود نگاهم کرد یکه به زور رو یخنده ا با

 خودش باشه! یتو کهیخواهر کوچ نمینب -

 

 :دستش رو نوازش کردم یرو

 کس چیکشتن داداش بزرگه! ه رو کهیخواهر کوچ -

 .نداد نجاتش

 :شد رهیدستم خ به

 خدا یگفتیم شدیم یزیچ کیهروقت  ادتهی -

 شهیبهم جانا! خودت هم یگفتیخودت م بزرگه؟

 .یکردیم تکرار
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 :شدم رهیسفره عقد خ نهییآ به

 گفتیم شدیم یهرچ شهیمامانم بود هم یجمله  -

 خدا بزرگتر از تمام مشکل هاست! خدا انقدر جانا

 شد بدون ی. هرچیتصور کن یتونیکه نم بزرگه

 

 خواستیدلم م یبزرگه خودش مراقبته. ول خدا

 چرا مراقبم ؟یاالن چ گفتمیبهش م بودیم مامانم

 ست؟ین

 :دیدستم رو بوس پشت

 .بازم با خودت بگو خدا بزرگه گمیمن م یول -

 دوستم گهیبرده! اونم د ادشیرضا خدا هم منو از  -

 .نداره

 و دیسرم رو بوس یزنا رو یاومدن داماد و همهمه  با

 گوشم لب زد: کنار

 

 .خدا بزرگه جانا خانم -
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 مرگ یکه قرار بود بشه فرشته  یرفت و کس رضا

 .آرزو هام کنارم نشست تمام

 .اومد داخل عاقد

 :کنار سفره عقد نشست یصندل یرو

 خوامیوس خانم و آقا داماد مخب با اجازه پدر عر -

 کنم؟ شروع

 .اجازه رو با احترام صادر کردن هردو

 کنهیم یکه برابر یاجبار بود! اجبار نیا ؟یاجازه ا چه

 مرگ آرزو هام و عشقم، بابام قاتل اوناست. با

 

 بگم قبل خونده یزیچ کیمن  شهیجناب عاقد م -

 خطبه؟ شدن

 .....شد به داماد رهینگاه ها خ همه
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 ؛ییدارم که بدانم آن جا ازین من



 
 

1159 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 بودنت یرو تا

 بودنم با تو حساب کنم و

 

 

 نهم....

 .داشت استرس

 دستش کامالً معلوم بود. یفشار دادن انگشت ها از

 

 حرف بزنم تا قبل خوامیراستش...راستش من م -

 خوامیم افتهیمن و جانا خانم ب نیکه ب یاتفاق هر

 عذاب وجدان بدبخت کردن گهیتا چند وقت د بگم

 بزرگ شده یپر قو و خوشبخت یکه تو یدختر کی

 .نداشته باشم رو

 .گفتیداشت م یمنظورش من بودم دروغ بزرگ اگر

 !االن هم بدبخت بودم نیهم من

 یمشکل چیهمه بگم جانا خانم ه یجلو نجایاومدم ا -
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 یب نیدختر کامل، عاقل و بالغ و همچن کی نداره،

 وجود داره. یمشکل کی یو نقصه ول بیع

 

 :با تعجب بلند شد یلر یآقا

 ییسرت به جا ؟یگیم یدار یمعلوم هست چ -

 .سر جات نیبرو بش ایب خورده؟

 :داد زد هوی

 د خسته شدم از اجبارات بابا، به درک که از ارث -

 بخاطر پول و ذارهیمن قلبم نم ،یکن محرومم

 کنم بابا. خودتم تو دختر مردم رو بدبخت اموال

 نه من عاشقم نه اون عاشق منه. یدونیم

 

 بود یهمون پسر ستادهیا نجایکه ا ینیا شدینم باورم

 یبرا کردیرستوران دست و پاش رو گم م یتو که

 .زدن حرف

 :سمت سفره عقد دیدستش رو کش باباش



 
 

1161 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .نیبرو بش ایدختر رو نبر ب نیخودت و ا یآبرو -

 :از دست باباش دیکش رونیرو شتاب ب دستش

 ول کن بابا به خدا قسم ؟یآبرو؟ نگران حرف مردم -

 .ادیعشق بعد ازدواج به وجود نم که

 !قبالً پسر میمن و تو حرفامون رو زد -

 بود. راثیسر ارث و م دیحرف؟ تهد -

 

 :کرد به من رو

 .باهام ایپاشو جانا خانم، پاشو ب -

 .کرده بودم هنگ

 پاش ریخودش رو ز راثیپسر آبرو و ارث و م نیا

 ؟یمتیبه چه ق گذاشت

 :و خم شد کنار گوشم گفت ستادیمن وا یجلو اومد

 ییبال دمیخوب قول م یجا کی برمتیپاشو م -

 .ادین سرت

 اعتماد کردم بهش. یچرا ول دونمینم
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 نگاه پر بهت و تعجب مهمون ها بلند شدم یبه رو رو

 :دیبابا به گوشم رس یباهاش هم قدم شدم که صدا و

 !جانا رونیب یذاریپات رو نم -

 :گفت یلر یمن جواب بدم پسر آقا نکهیا قبل

 ممنون یلی. خمیآروم بش میدار ازین یشرمنده ول -

 شما و مهمون هاتون خوش یمهمون بابت

 .دیبگذرون

 :و گفت دیلباسم کش نیآست از

 .شو نیفقط بدو سوار ماش -

 شدم. نیو سوار ماش دمییسرش باهاش دو پشت

 

 حاضر یول دمیرو پشت سرم شن یهمهمه ا یصدا

 .برگردم نگاه کنم نبودم

 .شکست یبلند یبغضم با صدا میکه شد نیماش سوار

 :از خونه خارج شد یادیبا سرعت ز نیماش
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 .ییجا کیببرمت  خوامیم -

 .کن برم ادهیمنو جلو تر پ -

 .دستم یشرمنده تو امانت -

 .کردمینگاه م ابونیاسترس به خ با

 آرامشم بود یبرا لیدل کی تنها

 هم خوردن مراسم عقد! به

 

 زیرو داشتم که قبل آو یمحکوم به قتل یزندان حس

 دادن و زنده تیرضا یاز طناب دار خانواده شاک شدن

 .مونده

 .کردیم یها رانندگ نیماش نیسرعت ب با

 .شدیم نیکم چشمام داشت سنگ کم

 بود که از شهر خارج نیا دمیکه د یزیچ نیآخر

 ....میشد
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 یغم داشته باش یمثال کل.

 ام بده یپ هوی

 یشیم خوب

 خودم دست به کار شم ای

 

 

 هفتاد..

 

 صورتم چشمام رو باز یرو یزیحس حرکت چ با

 .کردم

 .هنوز تار بود دمید

 .دمیمال چشمامو

 :کنار گوشم گفت یآروم یصدا

 .قشنگت رو خراب نکن فرشته من ینکن چشما -

 .کردم نگاهش

 حالم خوب بود دنشیاز د چقدر
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 .دیکوبیام م نهیس ی وارهیخودش رو به د قلبم

 :گفتم ومدیکه به زور در م ییصدا با

 ؟یاومد -

 :دیصورتم کش یدستش بود رو رو یکه تو یبرگ

 یکس ذارمینم گهیبرم، د ستیقرار ن گهیاومدم، د -

 !دورم کنه جان جان خانم من ازت

 :لحن مظلوم گفتم با

 ؟یقول واقع ؟یدیقول م -

 .جان جان خانمم دمیم یقول واقع -

 بغض به اطراف نگاه کردم. با

 

 .نرفته بود یلر یپسر اقا هنوز

 .داده بود هیدرخت تک کیبه  عقب

 .بهش بدهکارم یتشکر و عذرخواه کی -

 :نگاه کردم یرعلیبه ام یسوال
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 شکر بابتکه ازم خورد، ت یبابت کتک یعذرخواه -

 .مینجات زندگ یفرشته  آوردن

 شد؟یم ینبود چ یرعلیام

 رد؟یمیم جانا

 کشتن؟یرو م جانا

 

 و تشکرت رو بکن من برم یپس برو عذرخواه -

 .نمیخودت بش نیماش یتو

 .دیخند

 .دیخند یبود ول خسته

 .کردیداد م یب یچشماش خستگ از

 .رونیشد و رفت ب ادهیپ

 نشیشدم و خسته سوار ماش ادهیپشت سرش پ منم

 .شدم

 قرار بود کجا بمونم؟ امشب

 در چه حال بودن هیبق
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 انداختم. میبه صفحه گوش ینگاه

 

 .خاموش شده بود یشارژ یب از

 رو گذاشتم میگوش نیماش یتو یرعلیبرگشتن ام با

 .و نگاهش کردم فمیک یتو

 جانا! قلبم انگار یچقدر حالم خوبه که کنار خودم -

 .گرفت آروم

 .بودم دهیترس یلیخ -

 . منیجز خودم بش یزن کس ذارمیگفتم بهت، نم -

 .. هرجور شدهارمیم بدستت

 جون من. ؟یرو بگ تیسوال بپرسم واقع کی شهیم -

 

 .جون خودت رو قسم نده ، باشه بپرس -

 .کرد مکث

 :دستمال اشک چشمام رو پاک کردم با

 ....ه؟یخانواده چ نیراز پنهان ا -
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 که یبودن کس لیدل نیهنوز قشنگ تر گمیمن م یول.

 :گفته که یعباس معروف مویدار دوسش

 تو یقشنگ تر از تماشا زیچ چیکه ه ییکجا»

 ��♥»..!ستین

 

 

 کی....

 

 :دیترمز کوب یرو رو پاش

 بگم تونمیجانا من نم -

 :زدم شخندین

 گه،یرضا نم گه،یمحمد نم گه،یبابام نم ،یگیتو نم -

 رو من دیدونیکه همتون م یزیچ دیچرا نبا اصال

 مگه؟ شهیم یچ بدونم؟
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 :رو حرکت داد نیرو عوض کرد و دوباره ماش دنده

 !یدونیرو نم زایچ یلیخ ،یدونینم -

 :داد زدم بلند

 دونم؟ینم ویچ -

 

 .شهیحالت بد م نمیطاقت ندارم بب -

 تو گه،ید دمیرو د یته حال بد گهیحال بد؟ من د -

 .فهممیهرجور شده م رمیبخدا م ینگ

 :کردمیو سکوتش رو درک نم مکث

 خوب نگه دارم حرف یجا کی میبخواب برس کمی -

 .میبزن

 :کردم نگاهش

 که ازم پنهان یزیبشنوم. چ خوامیم ستمیخسته ن -

 ه؟یبشنوم چ خوامیرو م دیکنیم

 بهت. گمیم یبخوا یزیهرچ گم،یم -
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 .حرفش اعتماد کردم به

 .شد ادهیرو نگه داشت و پ نیتر ماش جلو

 !دورت هوا سرده ریکت منو بگ -

 .یرعلیخوبه ام خوامینم -

 :خنده گفت با

 !عروس دماغو یشیبعد م -

 .شونه اش یرو دمیرو محکم کوب فمیک

 که اونجا بود. یسنگ نسبتا بزرگ یرو نشستم

 

 تیتالش کردم اهم یول کردیم میلباسم عصب دامن

 .ندم

 .کتش رو انداخت دورم و نشست رو به روم یرعلیام

 شدیکه از دهنم خارج م یانقدر سرد بود که بخار هوا

 شدیم دهید کامال

 .خواستیهام نم یبا بخار رو مثل بچگ یدلم باز اما

 رو زیتا بشنوم و بدونم همه چ نجایاومده بودم ا من
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 یو بسته حرف زدن یپنهان کار چیدفعه بدون ه نیا

 

 فقط من بودم و اون حاال

 رو بفهمم زیدفعه قرار بود همه چ نیا

 کردمیشدم که فقط دعا م تیمدت انقدر اذ نیا

 ...بشه مرحم دردم حرفش

 جانا -

 فقط بگو خب؟ یرعلیام -

 ..بشم فقط تیاشک یقربون اون چشم ها گمیم -

 :اشکام اومده بود دوباره یک دمینفهم

 ؟یفقط چ -

 خب؟ یبمون یقول بده قو -

 

 !دمیقول م -

 لب گفت بعد ریبا خودش ز یزیرو بست و چ چشماش

 :مکث گفت بدون
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 !یستیپدرت ن یتو دختر واقع -

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 عشق سادست. همون حس دوست داشتن فیتعر

 که با فکر کردن بهش، آرامش تموم وجودتو پُر یزیچ

 … کنهیم

 

 

 دو....

 !خودم شک کردم یگوش ها به

 .گفتیداشت م یچ

 :گفتم دیشک و ترد با

 .... دو..... دوباره بگو؟یرعلیا.... ام -

 

 دستاش نیداد و صورتش رو ب رونیرو کالفه ب نفس

 :گرفت
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 .ستیپدرت واقعاً پدرت ن -

 :قلبم گذاشتم و فشردم یرو رو دستم

 .بگو یدونیم یکامل بگو، هرچ -

 :آب گرفت سمتم یبطر نگران

 برات فقط قول بده آروم گمیم. جانا من ریبگ ایب -

 .یباش

 آرومم، آرومم بگو. -

 

 بابام مامانت عاشق پسر عموش بوده و یطبق حرفا -

 .و مشکل باهم ازدواج کردن یسخت یکل با

 شب یکه بعض یسخت بوده در حد شونیزندگ طیشرا

 .آخر ماه ارنیتا کم ن خوردنیغذا نم ها

 ششوهر شدهیمامانت که م یپسر عمو نیروز ا کی

 رمیماه م کیحرف زدم  یکیبهش من با  گهیم رهیم

 مامانت هم قبول کرده گردم،یبرم ارمیپول در ب جنوب

 .گذاشته بره و
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 نه؟ ایخوبم  نهیتا بب کردیبه من نگاه م مدام

 .بودم زیچ کیمن فقط دنبال  اما

 چرا؟

 رو از من پنهان کردن. یمهم نیمسئله به ا چرا

 

 ؟یبعدش، بعدش چ -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 تو رو فهمهیمامانت چند وقت بعد م رهیم یوقت -

 .است حامله

 .خبر رو بده نیتا شوهرش برگرده و ا مونهیم منتظر

 پدرت هنوز بر یتو رو چهار ماهه شده بوده ول مامانت

 .نگشته

 دایتا پدرت رو پ دوزهیو زمان رو به هم م نیزم مامانت

 .ستیازش ن یانگار نه انگار خبر یول کنه

 . تمام مدت خرجش رو بهارهیم ایتا تو رو به دن گذرهیم

 آورده. اونم یهات در م ییاز دا یکیبا کمک  یسخت
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 خبر نداشته چون مامانت رسماً بخاطر ازدواجش یکس

 .پسر عموش از خانواده اش طرد شده بود با

 یبرا ییآقا کیخونه  یتو رهیم شهیسالت م کی یوقت

 کردن خونه اش و مراقبت از بچه اش اون زیو تم کمک

 .بچه مادر نداشته پسر

 مادرت انقدر خوب از بچه اش نهیبیآقا که م نیا

 مراقب بچه خواستیهر روز ازش م کنهیم مراقبت

 .باشه

 که حاج رستگار شهیم ادیرفت و آمد انقدر ز نیکم ا کم

 و مادرت کنهیم یتو از مادرت خاستگار یفعل پدر

 .دهیمثبت م جواب

 بابات نیقرار شد ب یستیاو ن یراز که تو دختر واقع نیا

 بابام و مامانت بمونه. و

 

 یکرد و برا یبود که عقدشون رو جار یمن کس یبابا
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 .خبر داشت زیاز همه چ نیهم

 :لب زدم یسخت به

 ؟ینفرت خانواده هامون چ یما.... ماجرا -

 اما ستین تیبفهمن پدر واقع هیبق خواستیبابات نم -

 ، شروع کنهیکرد همه جا پخش م دشیمن تهد یبابا

 پدرم و حاج رستگار از اونجا بود.... نفرت
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 تو.

 تو

 … تو

 مِن دلتنگ هزاران یکه الاقل برا یدو حرف یواژه کی

 …دارد  حرف

 

 

 سه....
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 شم؟یمن دختر واقع کننیهمه فکر م -

 یتو یزیرو به نشونه مثبت تکون داد و چ سرش

 :کرد پیتا شیگوش

 حاج رستگار خودش خواست، مامانت چند وقت -

 کرد تا باالخره همه فکر کنن تو واقعا یباز نقش

 .یخودش دختر

 شیارا زدمیچشمام، حدس م یرو دمیکش دستامو

 :صورتم پخش شده یتو چشمام

 ازش نشد؟ یخبر ؟یخودم چ یبابام....بابا -

 

 داشیپ یازش خبر نداره، سال هاست کس یکس -

 .ومدهیخودشم ن نکرده

 .گفتن ینداشتم برا یحرف

 خودش رو داره یاالن زندگ دیشا

 کنهیم یداره خوشبخت زندگ دیشا
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 .هم مرده دیشا ای

 داشته باشه؟ دیبا یتیمن چه اهم یبرا

 !منو نخواسته اون

 بخوامش؟ دیچرا با من

 دنش؟ید یتالش کنم برا دیچرا با من

 

 ما دنبالت دعوا یخونه  یحاج رستگار رفته جلو -

 .مارستانیانداخته بعد بردنش ب راه

 :گفتم نگران

 !بابام یوا -

 .همه بال سرم آورده بود بازم نگرانش بودم نیا با

 .قلبم نگرانش بود بازم

 یزیچ مارستانیداده بردنش ب امینترس سپهر پ -

 .مونهیامشب اونجا م نبوده

 نبود: یچاره ا یول ارمیبه زبون ب دونستمینم
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 شه؟یم یامشب چ -

 :نگاهم کرد یسوال

 ؟یچ -

 م؟یینجایکجا بمونم؟ تا صبح هم دیمن؟ من با -

 .خونه من میرینه م -

 :شدم هول

 خو..خونه تو؟ -

 سپهره تو یکه خونه  یواحد کنار رمیآره، من م -

 .یکنیمن استراحت م یخونه  یریم هم

 

 .باعث دردسرت شدم دیببخش یرعلیام -

 :بهم زد یمهربون لبخند

 یخونه خستگ میپاشو، پاشو عروس خانم پاشو بر -

 . اگر تویگیم ونیهذ یبهت دار ارهیفشار م داره

 دردسر نیمن ا خوامیمن ُمسکن نم یباش دردسر

 .میدوست دارم. پاشو بر یلیخ رو
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 که تورو نداشته باشمم یاز تصور کردن روز یحت من

 .ترسمیم

 

 

 چهار....

 چشمام رو باز کردم. دیچیپیخونه م یکه تو یزنگ با

 

 گهیهمد یخسته بودم که دوباره چشمام رو انقدر

 .افتاد

 تخت یبدنم رو از رو یدوباره در به سخت دهیکوب با

 .کردم بلند

 تخت رو یرو ینداشتم سرم کنم به اجبار پتو یچیه

 :و رفتم در خونه رو باز کردم دمیچیخوندم پ دور

 به به جان جان خانم ساعت خواب؟ -
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 دادم به چهار چوب در و چشمام هیتک یرعلیام دنید با

 :بستم رو

 چند وقت انقدر کتک نیخسته ام ا یلیخسته ام، خ -

 بخوابم االن تونستمیکه نم دمیو دعوا د خوردم

 .دمیخواب راحت

 

 یضعف نکن یبدم بخور یزیچ کی میبر ایتنبل ب -

 !یخوابیتو باشه فقط م به

 کنار رفتم و یرو محکم تر کردم دورم و از جلو پتو

 .مبل یرو نشستم

 ذاشتیظرفا نم یآشپزخونه. صدا یرفت تو یرعلیام

 .بخوابم

 .رهیبه مامانم گفتم برات لباس بگ -

ً یتقر  :دمیپر با

 

 نجام؟یمن ا یبه مامانت گفت یرعلیام -
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 :دیخند مییهویحرکت  به

 لباس بخرم سپهر هم ستمیآره گفتم من بلد ن -

 از من بدتر، تنها راه چاره مامانم بود تشیوضع

 .یلباسا بمون نیکه کال با هم شدینم

 :شکمم جمع کردم یهام تو زانو

 قراره بشه؟ یچ -

 !ادیسرت ب ییبال ذارمیجانا، نم شهینم یزیچ -

 ؟یبمونم؟ تهش چ نجایقراره ا یتا ک ؟،یتا ک -

 صورتم گرفت: یجلو یچیساندو

 

 تهش جان جان خانم مال من ،یبخور گشنه ا -

 !شهیم

 :مبل رو پرت کردم سمتش یرو کوسن

 .نکن تمیاذ یرعلیام گمیدارم م یجد -

 بابام گمیحاج رستگار م شیپ میریگفتم، م یمنم جد -

 به یدیجانا رو م کنهیاموالش رو به نام جانا م نصف
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 !من

 .سر خونه اول که میباز برگشت -

 ، کنمیباشه رو تست م ازین یجانا من هر راه -

 .به هم میتا برس کنمیهم شده م یهرکار

 نگاهش کردم: کالفه

 

 برم دنبال لمایف نیمثل ا کردمیفکر م نیبه ا شبید -

 .میبرس گهیگمشده ام بعد به همد پدر

 .میگردیدنبالش م میریم یبخوا -

 :گفتم قاطع

 خوامینم -

 چرا؟ -

 باشه خوامیهمه سال نبوده، االنم نم نیا یوقت -
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 که نیکن دایرو پ یکی.
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 بشه باهاش دعوا کرد هم بشه باهاش در مورد همه هم

 حرف زد هم ترس از دست دادنش هم نداشته یچ

 �🕊🔒� ): ...یباش

 

 

 پنج....

 !رینگ میتصم ینجوریا -

 

ً یدق -  !رمیبگ میتصم ینجوریا خوامیم قا

 که یتوجه بهش لقمه ا یمن ب ینگاهم کرد ول کالفه

 .کرده بود رو خوردم درست

 !جانا یرحم نبود یب -

 یباشن ول هیرحمم کردن، من بلد نبودم مثل بق یب -

 ینداشتم بهشون ول یظلم کردن بهم. من کار بدجور

 .بدجور عذابم دادن اونا

 .حاکم شد هیچند ثان نمونیب سکوت
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 :آروم گفت یرعلیام دیطول نکش ادیز یول

 ببخش منو! -

 

 :تعجب سرمو باال آوردم با

 چرا تو رو؟ -

 .بودمیمراقبت م دیبا -

 :شدم بلند

 .. بهش فکر نکنیرعلیام یستیتو مقصر ن -

 نگاه کردم که چشمک یرعلیدر نگران به ام یصدا با

 :زد

 !ات اومد ندهیمادر شوهر آ -

 ام نگاه کردم. افهیق به

 

 .مثل چادر دورم بود پتو

 که انقدر برام بلند و گشاد یرعلیام شرتیهم ت رشیز

 .داشتمیتنم نگهش م یکه به زور تو بود
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 .سالم دختر قشنگم -

 :زدم و جلو رفتم یخجول لبخند

 شما؟ دیسالم خوب -

 :گفت یرعلیپتو دور من با حرص رو به ام دنید با

 .پتو ریبچه پخت از گرما ز رونیبرو ب ایب -

 مامان به من چه؟ -

 

 تو یبچه سر لخت جلو یتوقع دار ایح یخب ب -

 .اون داداشت شیبرو پ بگرده؟

 باال آورد و عقب میدستاش رو به نشونه تسل یرعلیام

 :رونیرفت ب عقب

 .باشه باشه رفتم -

 مامانش اومد محکم منو بغل رونیکه رفت ب یرعلیام

 .کرد

 شونه اش یدورش حلقه کردم و سرمو رو دستمو

 .گذاشتم
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 بغضم نشکنه! کردمیم تالش

 

 منو مثل مادر خودت بدون. دختر که ندارم تو دختر -

 !من

 :رو نوازش کردم ششانه ا

 شما رو هم به زحمت دیممنونم ازتون، ببخش -

 .انداختم

 :رو دستم داد و با ذوق گفت کیپالست

 تن دخترم یام تو قهیسل نمیبدو ، برو بپوش بب -

 .هیچجور

 م گذاشت و هولم داد سمت اتاقشانه ارو پشت  دستش

 ......یرعلیام
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 ...میخندیباهم م یوقت

 •�🕊🔒� ): دوتا قلب دارم یانگار

 

 شش....

 

 رنگ با شال و شلوار هم رنگش یبلند آب راهنیپ کی

 .گرفته بود برام

 برام کش مو هم رنگ لباس هم کیپالست یتو یحت

 .بود دهیخر

 .سرم یبود رو دهیانگار چسب موهام

 دونستمینم یجز رفتن به حمام نداشتم ول یا چاره

 برم حمام. نجایا شدیکنم نم کاریچ

 

 یتو یو موهام رو به سخت ییداخل دستشو رفتم

 .شستم ییروشو

 بهم داده بود خشک کردم و یرعلیکه ام یحوله ا با



 
 

1189 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .سرم جمعشون کردم یباال

 .سرم مرتب کردم یو شال رو رو دمیرو پوش لباسا

 .خودم نگاه کردم به

 دهید شیها کم و ب یپاک شده بود رد کبود شمیآرا

 .شدیم

 .گرفتم تا بغضم نشکنه نهییآ ینگاهم رو از تو عیسر

 خودم آروم زمزمه کردم: با

 

 کاش، کاش یها ول یخوب یلیمامان مهدخت تو خ -

 میواقع یبعد رفتن عشقت، بعد رفتن بابا حداقل

 یتو کمیفقط  کمیکه  یکیسراغ  یرفتیم

 !بود تیو انسان یمردانگ وجودش

 خدا یزیها، به قول خودت هرچ کنمینم اعتراض

 کاش تو یول شهیسرنوشت همون م یتو نوشته

 .مامان یکردیتر انتخاب م درست

 :فکر در اومدم یاز تو یرعلیمامان ام یصدا با
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 ؟یدیجانا جان پوش -

 اتاق رو باز کردم: در

 

 شهیبله، دستتون درد نکنه واقعاً قشنگن، فقط م -

 د؟یدیچقدر خر دیبگ

 :گفت جانیبا ه دنمید با

 ماشاهللا ماشاهللا، بزنم به ،یچقدر خوشگل شد -

 !تو یچقدر ماه شد تخته

 :زده لبخند زدم خجالت

 نیا چقدر شده پول لباسا و دیبگ شهیمامان جون م -

 ل؟یوسا

 کرد و گفت: یمصنوع اخم

 

 دیبچه اش خر یمامان بعد آدم برا یگیتو به من م -

 ره؟یگیپولش رو م کنه

 د؟یبگ دیکه! لطف کن شهینم ینجوریا -
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 :دیدر خونه مامانش خند یصدا با

 نذاشتم برو خودت در شتیپ ادیب خوادیم یبچم ه -

 .باز کن براش رو

 آشپزخونه منم رفتم سمت در و در رو باز یتو رفت

 .کردم

 بود و مات نگاهم ستادهیکنار داداشش ا یرعلیام

 .کردیم

 که از داداشش خورد به خودش اومد: یکتک با

 

 برو تو خسته شدم منو اینزن ب دیا دوساعت د -

 که ایافتادم. مامان مامان ب کلیاز ه دیخر یفرستاد

 !رو کشتن پسرت

 دیخر سهیپر از ک یرو هول داد عقب با دستا یرعلیام

 :گفت یجلو با لحن با مزه ا اومد

 .ندهیسالم عرض شد زن داداش آ -

 باشه که منو دعوا کرده بود، یپسر همون شدینم باورم



 
 

1192 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :زدم یلبخند مهربون نیا

 سالم . -

 

 پشت داداشش وارد شد و بعد رفتن داداشش یرعلیام

 :لب زد آروم

 بخره که قلب منو یچ دونستهیمامانم کامل م -

 .بده تکون

 :سپهر داد زد هوی

 . یکرد یمامان قلب داداش رو خونه تکون -

 .خنده ریزدم ز ناخداگاه

 برگشت سمتش و حمله کرد یعصب افهیبا ق یرعلیام

 :بهش

 انقدر رو مخ کنمیم سیمن دهن تو رو سرو یعنی -

 سپهر! نباش
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 :خنده ریمبل و زد ز یافتاد رو سپهر

 قلبت خونه هوی یعاشق یادیداداش به من چه تو ز -

 که هرشب از ییتو کردیفکر م یک شه،یم یتکون

 .یعاشق بش کننیجمعت م یپارت

 

 ستادهیدر آشپزخونه ا یکه جلو یرعلیکنار مامان ام من

 شدم رهیو خ ستادمیا کردیو بچه هاش رو نگاه م بود

 .بهشون

 :شکم سپهر یپاش رو گذاشت رو یرعلیام

 که هر روز با مییحاال که عاشق شدم بهتر از تو -

 .یدختر کی

 :با خنده بلند داد زد سپهر

 ی. وازنهیمنو داره م تیسوگل ایمامان ب ا،یمامان ب -

 نزن، نزن نامرد، من رو از پدر رمیمیاالن م من

 محروم نکن. من هنوز جوونم آرزو دارم شدن

 به نمیبش خوامیبدم م لیادامه تحص خوامیم
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 گند نزن ؟یفهمیبدم م یهام جواب منف خواستگار

 !من یکل آرزو ها یتو

 .بود بیحجم از تند حرف زدن برام عج نیا از

 همه حرف بزنه؟ باورم نیا تونستیم یچجور

 .شدینم

 لکسیر یرعلیو خود ام یرعلیبرعکس من مامان ام اما

 .کردنینگاه م بهش

 .رفتار نیت داشتن به اعاد انگار

 :به پهلوش زد یلگد نسبتاً آروم یرعلیام

 یزنیآخ که چقدر تو حرف م -

 

 نگاه، نویا ندهیزن داداش آ زنم؟یمن؟ من حرف م -

 ینیبیم ؟،ینیبیدست بزن داره، م نینشو، ا زنش

 زنه؟یم یمظلوم رو چجور من

 کی دم،یلحظه کل حال بدم رفت و خند کی یبرا
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 .بود یواقع یِ از ته دلم، واقع خنده

 :از سپهر فاصله گرفت و اومد کنارم یرعلیام

 حرف خوادیتا صبح م یدلقک ولش کن نیا الیخیب -

 .االن رضا داداشت بهم زنگ زد بزنه،

 :نییلبم رفت و سرمو انداختم پا یاز رو خنده

 

 گفت ؟ یچ -

 .تو رو نهیبب خوادیبابات....حاج رستگار گفته م -

 :وجودم پر شد از ترس کل

 کنه دامیازش، پ ترسمی. متونمینم خوام،ینم -

 .زنهیم

 دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و من یرعلیام مامان

 :به خودش فشرد رو

 ذارنیکدوم نم چیه فرستم،یپسرا رو همراهت م -

 مراقبته نگران یرعلیبزنه. ام بیبهت اس یکس

 داره. کاریچ نیبب ششی. برو پنباش
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 :مطمئن نگاهم کرد یرعلیام

 میگردیببرنت بعد برم ای یاونجا بمون ذارمینم -

 نترس خب ؟ یچیمن از ه خونه

 یدارم کس یمن کمربند مشک ندهیزن داداش آ -

 بهش بعد زنمیم یکف گرگ کیکنه  تتیاذ اومد

 نگران نباش، کنمیم یکی نیبا زم زنمیفن م روش

 .ریسپهر رو دست کم نگ داداش

 از یگذاشتم. لبخند یرعلیدست مامان ام یرو دستمو

 لبم نشست، چقدر خوب یخوبشون رو یها تیحما

 که هستن. بود

 

 .رفتمیم دیبا من

 .دمیترسینم یچیاز ه یرعلیبا وجود ام نباریا

 .داد مراقبمه قول

 مونهیسر قولش م دونمیم
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 بار دهم با لباسم خشک یاز عرقم رو برا سیخ یدستا

 .کردم

 بشه ستیقرار ن یزیاسترس نداشته باش جانا چ -

 گفتم مراقبتم ذارمینم

 :وسط حرفم دیبگم سپهر پر یزیاومدم چ تا

 باش لکسیر ندهیزن داداش آ گهید گهیراست م -

 مراقبته. یانگور لیگور نیا

 

 بهش رفت و به من ییچشم غره رعد آسا یرعلیام

 .کرد نگاه

 نگرانم، استرس دارم، ستیخودم ن دست -

 .ترسمیم

 :بخش گفت نانیاطم

 رمیم کنمیم یکی نیهمشون رو با زم زنمیشده م -
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 .ادیسرت ب ییبال ذارمینم یول حبس

 شدم. ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 

 شدن و کنارم ادهیو سپهر پشت سر من پ یرعلیام

 .اومدن

 رضا نشسته بودن ن،یمحمد، سل میبخش شد وارد

 .یصندل یرو

 عیگرفت که بلند بشه سر زیخ یرعلیام دنیبا د محمد

 .گرفتنش نیو سل رضا

 :کنار گوشم زمزمه کرد کم،یخم شد  یرعلیام

 اتاق حاج رستگار همونجاست من پشت در اتاقم -

 داخل خب؟ امیبزن م غیشد ج یهرچ

 تند تند به نشونه مثبت تکون دادم و آروم آروم سرمو

 سمت اتاق. رفتم

 

 :من بلند شد دنیکنار بابا نشسته بود با د نینسر
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 .دلم هزار راه رفت ؟یجانا مادر خوب -

 دادم و لشیتحو یحس و حال ینزدم لبخند ب یحرف

 .دمیسرش رو بوس یرو

 .شدم به بابا رهیخ

 به من رهیافتاده بود نگاهش خ مارستانیتخت ب یرو

 .بود

 به بابا کرد و چند بار دستش رو ینگاه مین نینسر

 .رونیو رفت ب دیمن نوازش وار کش شانه  یرو

 

 .پشت سرم واریدادم به د هیو تک نییانداختم پا سرمو

 :گرفته اش سکوت اتاق رو شکست یصدا

 بهت گفت؟ -

 :از کجا اومده بود گفتم دونمیکه نم یحرص و خشم با

 که یزیرو گفت، چ یاره، گفت، راز پنهان زندگ -

 .بوده که بدونم رو گفت حقم

 :شد رهیسقف اتاق خ به
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 .ستمیپدرت ن ینخواستم فکر کن -

 اش جهینت دیهمه سال فکر کردم پدرم نیحاال که ا -

 صورت و بدنم؟اجبارم به ازدواج؟ یکبود ؟یچ شده

 

 :گرفت یقیعم دم

 .خواستمیصالحت رو م -

 یازدواج لعنت یاگر اون پسر جلو شدیمن م یبدبخت -

 .گرفتینم رو

 !ستیتو ن یمرد زندگ یرعلیام -

 اتاق با شدت باز شد و.... در
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 وارد اتاق شد. یرعلیام

 

 :بود بهش رهیخ بابا

 تو بوده؟ شیجانا شب پ -
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 محکم یو قدم ها گهیدر همد یبا اخم ها یرعلیام

 :ستادیمن اومد و کنار من ا سمت

 به پرسش ازین کنمینم سالم جناب رستگار. فکر -

 !من بوده شی! بله پباشه

 .نکرد یحرکت چیه بابا

 .شد به ما رهیسکوت خ با

 .چهره ما بود یتو یزیدنبال چ انگار

 .شده بودم بهش رهیتمام خ یحس یمن با ب یول

 بودم! دهیبد بر من

 

 !من دل کندم یکندن سخت بود، ول دل

 .همشون از

 که نگفتم بهت؟ یاز من متنفر -

 .دمیخند

 :که از غم تلخ تر بود یا خنده

 .کدومتون چیندارم بهتون! به ه یحس گهیمن د -
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 ریکه ز ییشکستم، همون روزا یمن بدجور یدونیم

 . همون روزادیدیو پاتون از درد زجه زدم و ند دست

 .دیمن تموم شد یبرا

 خواستمیوگرنه نم دیدار کاریچ نمیبب میاومد امروزم

 .نمتونیبب گهید

 

 پسره؟ نیبخاطر ا ؟یکنیولمون م یراحت نیبه هم -

 جاها کنارم یلیپسر خ نیبا.... جناب رستگار هم -

 !دیکه شماها نبود بود

 نیمشت و لگد هاتون بودم هم ریکه ز ییروزا همون

 .نجاتم داد پسر

 از م،ییاز حصار تنها د،یکه شماها برام ساخت یجهنم از

 پسر نجاتم نیبودن همه رو هم زهیانگ یبد و ب حال

 .دمیاز ته دلم خند یرعلی. من کنار امداد

 

 ؟ نخند زشته، دختر که یشما که بودم چ کنار
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 ادیکار خونه  دیبا خونهیدختر که درس نم خنده،ینم

 !پوشهیلباس نم ینجوریدختر که ا ره،یبگ

 .دیمنو گرفت یجلو شهیهم شما

 .منم دست شما بود دنینفس کش حق

 .هم سکوت بابا باز

 چشماش، نوع نگاهش ینگاه کردم تو یرعلیام به

 .دادیقدرت و حس خوب م بهم

 !دمینترس

 سکوت نکردم و گفتم. نباریا

 

 .میاش شد جهنم شدن زندگ جهیکردم نت سکوت

 .دنینرس شد

 .ترس شد

 !میهمه اتفاقات بد زندگ شد

 و خواستمیجانا! من صالحت رو م یتو تنها دختر من -

 .من یبرا یمهدخت ادگاری. تو تنها خوامیم
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 من د؟یمهدخت مراقبت کرد ادگاریاز  ینجوریا -

 رو شما نایشدم، شکستم، نابود شدم. همه ا خرد

 نابود کننده نی. شما و محمد بزرگتریداد انجام

 !..دیمن یزندگ یها
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 !شتری! پایب شی! پایب شیپ.

 شتریغم دل ب میکه بگو تا

 

 دارم از هر چه دوست دوستترت

 شتریتو به من از خود من خو یا

 

 هشتاد..

 

 :وسط حرفش دیپر یرعلیبزنه که ام یاومد حرف بابا

 کیحرفتون، اما من اومدم ازتون  نیمتاسفم ب -
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 به هر حال شما جانا رو بزرگ رم،یبگ یا اجازه

 اگر دختر یبه گردنش حت دیدار یو حق پدر دیکرد

 با یخواستگار امیب خوامینباشه، من م خودتون

 .شهیهمون م دییهم بخوا یزی. هرچخانواده

 :جمله رو گفت کیچشماش رو بست و تنها  بابا

 .رونیب دیفکر کنم بر دیبا -

 

 ی. با صدایسمت خروج میسکوت راه افتاد یتو هردو

 :میمتوقف شد بابا

 خونه؟ یریم -

 :سمتش برگشتم

 یبرم هتل ول دیشا ست،یمن ن یاون خونه جا -

 .رمینم خونه

 :با اخم بهم نگاه کرد یرعلیام

 .ادیبا من م ستین یاجیهتل احت -

 من نتونستم مراقب امانت مهدخت باشم، اگر -
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 مراقبش باش. یکنارش

 

 فقط نگاهش یبابا قلبم رو فشرد ول نیغمگ لحن

 .کردم

 پر بود از غم. بغض داشت از گلوم به چشمام چشماش

 .زهینر نییکه خودمو کنترل کردم تا اشکام پا ومدیم

 :اومدم رونیاز فکر ب یرعلیام یصدا با

 .مرتبه زیهمه چ دینگران نباش -

 :مکث کرد و گفت کمی بابا

 بمون کارت دارم. یرعلیام رونیجانا برو ب -

 

 .از اتاق رونیتکون دادم و رفتم ب سرمو

 .حرف بزنم یبا کس خواستینم دلم

 .رونیگوشم گذاشتم و زدم ب یهام رو تو یهندزفر

 .ادیب یرعلیدادم تا ام هیتک نیماش به

 .حس و حال شده بودم یب
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 .کردیتنم درد م یضربه ها رو یبعض یجا

 .شدینم یول ارمیخودم ن یبه رو کردمیم یسع

 .شدیدردم شروع م رفتیم نیُمَسکن که از ب اثر

 !گهیمنه د هیزندگ نمیا

 برام. ادیم هیسخت یهرچ

 

 مادر کیخودم بچه دار شدم مثل  یروز کیاگر  یول

 .کنه ییلحظه حس تنها کی ذارمیمراقبشم، نم یواقع

 .لبم نقش بست یفکر مادر شدن لبخند رو از
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 .خواهد کرد دایکه از آِن توست، تو را پ یزیچ.

 

 کی....

 

 :رونیشد ب دهیاز گوشم کش یهندزفر



 
 

1208 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 جان جان خانم من؟ یخندیم یبه چ -

 :نگاهش کردم معترض

 .دادمیداشتم اهنگ گوش م -

 گوش خودش گذاشت و آروم با یرو تو یهندزفر

 زمزمه کرد. آهنگ

 

 !.قشنگه آهنگش -

 :نگاهم کرد یمهربون با

 .رو دوست ندارم نیمن ا یول -

 :رو ازش گرفتم میهندزفر

 پس؟ یدوست دار یچ -

 رو دور نیرو برام باز کرد و خودش هم ماش نیماش در

 :سوار شد زد

 تو رو دوست دارم. یمن صدا -

 

 وهیکه دستش پر از کمپوت و آبم یدر حال هوی سپهر
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 :سوار شد بود

 .آخ خدا داغون شدم -

 :با تعجب نگاهش کرد یرعلیام

 همه رو؟ نیا یدیخر یک یبرا -

 نفس کیباز کرد و تا آخر  وهیآبم کیخودش  یبرا

 :خورد

 .وهیتو فکر کن من پول بدم به کمپوت و آبم -

 یها ماریاز ب یکیفکر کردم از  نیلحظه فقط به ا در

 .یکرد یدزد بدبخت

 

 یما سه تا رو ببر تا جلو لچریو ایگفت ب رزنهیبابا پ -

 . منم کهدمیم یزیو برگردون بهت چ ییدستشو

 یسه تا زن صد و خورده ا دهیکردم پول م فکر

 یرو فرم خودم بردم جلو کلیه نیرو با ا لویک

 رو داد نایو برگردوندم تو اتاق تهشم ا ییدستشو

 .قبول کردم ازش گهی. زشت بود رد کنم دبهم
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 :حرص کمپوت باز کرد با

 از دست یها یحداقل کالر خورمیتا ذره آخرش م -

 شما ندهی. زن داداش آارمیام رو بدست ب رفته

 اصرار نکن دلم یرعلیام دمیبه تو هم نم ؟یخوریم

 .ادیرحم نم به

 

 :به تاسف تکون داد یسر یرعلیام

 .نمیماش یرو یزینر -

 ندهی. زن داداش آزمیریبدبخت نم سینترس خس -

 داداش پَخمه من خوشت اومد؟ نیا یچ از

 .گاز فشرد یکرد و پاش رو رو یاخم یرعلیام

 حس هام ییهویشد، انقدر  ییهویبگم انقدر  -

 ؟یکنیمشد باور  عوض

 

 لحظه کیکه  خوردیرو با سر و صدا م وهیآبم چنان

 :سکوت شد نیرو متوقف کرد کل ماش خوردنش
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 همون عشق در نگاه اول خودمون؟ -

 :دیخند یرعلیام

 ...ماه نگاه بود کیعشق در  نیا -
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 سنگها را نیدردناکتر شهیهم.

 خورد یخواه یکس از

 یسنگ تمام گذاشتها شیبرا که

 

 

 دو....

 تا مارستانیسپهر راه ب طنتیو ش یمسخره باز یکل با

 .شد یط خونه

 .سپهر رو به زور فرستاد داخل واحدش یرعلیام

 با من اومد داخل: و
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 جانا؟ -

 :گذاشتم زیم یرو رو خوردمیکه م یاب وانیل

 جانم؟ -

 :گفت کالفه

 .گشنمه یلیمن خ -

 :بلند شد شیصندل ینگاهش کردم، از رو متعجب

 برام؟ یغذا درست کن یبلد -

 خنده نگاهش کردم: با

 

 یها! چ یزنیخونه حرف م یبا کد بانو یدار -

 درست کنم؟ یخوریم

 :مکث جواب داد یلحظه ا بدون

 .خوامیم یقرمه سبز -

 .ها کجاست درست کنم برات لهیبگو وس ایب -

. . 

 بعد گهیساعت گذشته بود و هردو با همد کی حدودا
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 و در میغذا رو درست کرده بود یخنده و شوخ یکل

 .اماده شدنش انتظار

 .کردمیم زیساالد ر یها رو برا اریدقت و ظرافت خ با

 

 .نگاه کردم یرعلیام به

 .برش داده بود زیسا کیکدوم از گوجه ها رو  هر

 بودم اگر نودل و دهیساعت فهم کی نیهم یتو

 .مرده بود یتا االن از گرسنگ دینبود شا رستوران

 .دادیهمه کار ها رو با از سر باز کردن انجام م بایتقر

 :افتخار به گوجه ها نگاه کرد با

 .چقدر خوب در آوردم نیبه به بب -

 :کردم خنده ام رو کنترل کنم یسع

 ؟یرعلیام -

 جونم؟ -

 ؟یافتخار نکن تیبه اثر هنر هینظرت چ -

 



 
 

1214 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 چرا؟ -

 بود کیکه کوچ یکیکه بزرگ بود و  ییاز گوجه ها یکی

 :صورتش یگرفتم جلو رو

 االن خوبه؟ نیا -

 :نگاهم کرد معترض

 !توعه ریتقص -

 :دمیتعجب خند پر

 !من؟ -

 جلوم همه حواسم بهت پرته. یآره تو، نشست -

 

 کارش زده بود هیتوج یحرف رو برا کینداشت  خبر

 .قلب من رو لرزونده بود یول

 من ی جنبهیاز قلب ب امان
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 تیاز تو به من سرا یزیچ ،یکنیبه من نگاه م یوقت.
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 .کندیم

 

 

 سه....

 رفته بود سپهر رو صدا کنه که کنار هم غذا یرعلیام

 .میبخور

 فرق یلیخ دمشیکه د لیبر خالف اون اوا سپهر

 .داشت

 ازش. دمیترسینم

 

 که حس کردیباهام رفتار م یمیخوب و صم انقدر

 .واقعا برادرمه کردمیم

 .رضا بود مثل

 .داداش رضا اخ

 .چشماش هم نگاه نکردم یتو یحت امروز

 !شرمنده باشم نه نکهیا نه



 
 

1216 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 .دمیترس فقط

 .اگر نگاهش کنم بغضم بشکنه و نتونم برم دمیترس

 .بودم از همشون دور باشم مجبور

 .خواستمینبود که من م یزندگ نیا

 .کردمیرو درست م زیهمه چ دیبا

 خودم! ینه تنها زندگ من

 

 .بودم ختهیهم بهم ر یرعلیام یزندگ بلکه

 و من یاتاق پر از اسباب باز کیشده بود مثل  میزندگ

 .بود کشیکه دنبال توپ کوچ یا بچه

 .شدینم دایپ یول

 هاش رو تا بتونم توپم رو یشلوغ کردمیمرتب م دیبا

 .کنم دایپ

 وونهیچه کرده همه رو د ندهیداداش آبه به زن  -

 .یقرمه سبز ی. واکرده

 :برنج رو از دستم گرفت سید یرعلیام



 
 

1217 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 منم کمک کردم ها. -

 

 :با تعجب گفت سپهر

 .کنمیهرشب، باور نم یدیتو به من نودل م -

 با اشتها شروع به خوردن کرد. با اون همه سپهر

 .بود دیاشتها بع نیکه خورده بود ا یا وهیو آبم کمپوت

 بگم؟ یزیچ کی ندهیکه زن داداش آ گمیم

 :عقب دمیرو کش میخنده صندل با

 جانم؟ بگو آره؟ -

 

 اصال منو به ام؟یب یرعلیبا ام یمنم سر جهاز شهیم -

 ؟یکنیقبول م یفرزند

 گرد شده نگاهش یو من هردو با چشم ها یرعلیام

 .میکرد

 نی. اکنهیدرست م یمیرژ یمامان که همش غذا -

 بهم. منو به دنیبهم، زن نم دهیهم نودل م یرعلیام
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 .خونتون غذا بخورم امیقبول کن ب یفرزند

 بلند شد و هردو بهش یرعلیمنو ام یخنده  یصدا

 میدیخندیم
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 از آدما وجودشون انقدر قشنگه که نبودشون یبعض.

 از آدما واقعا خوبن، اونقدر ی.بعضکنهیزشت م ارویدن

 هیاز آدما  ی.بعضیریبد بودنشونو بپذ یتونیکه نم خوب

 هی یخوشمزن. پس وقت یلیتلخن که نظر تو خ شکالت

 به چشمت اشی،بدیدوس داشته باش یلیخ آدمو

 قیشقا –. انینم

 

 

 چهار....

 .چشمام رو باز کردم فونیمکرر زنگ آ یصدا با
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 به ساعت انداختم. ینگاه

 

 .ده صبح بود ساعت

 .فونیو به زور رفتم سمت آ یخستگ با

 بودن و محمد دستش رو فونیپشت آ نیو سل محمد

 .زنگ یبود رو گذاشته

 به یاسترس در خونه رو باز کردم و قبل هر کار با

 .دادم و نوشتم براش امیپ یرعلیام

 .نگاه کردم نهییا یخودم تو به

 یهم بد نبودم فقط چشمام هنوز پر از خستگ اونقدر

 .بود

 و صورتم رو ییرو باز کردم و رفتم داخل دستشو در

 .شستم

 داشتن باهام؟ کاریچ یعنی

 بشه. یقرار بود چ گهید
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 .محمد نکنه رفته باشه یوا ؟ییجانا؟ جانا کجا -

 کجا رفته باشه آخه قربونت؟ احتماال داره لباس -

 پوشهیم

 یو محمد نشون دهنده اومدنشون تو نیسل یصدا

 .بود خونه

 :رونیو رفتم ب دمیموهام کش ینمناکم رو رو دست

 .سالم -

 .برگشتن سمتم جفتشون

 بغلم. یتو دیپر نیسل

 

 شونه یدورش حلقه کردم و سرمو گذاشتم رو دستمو

 .اش

 .دلم براش تنگ شده بود چقدر

 .بود یبود که محبت هاش واقع یخانواده تنها آدم یتو

 .نکرد یوقت پشتمو خال چیکه ه یکس تنها

 :گرفته بود گفتم یکه بخاطر خوابآلودگ ییصدا با
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 .چقدر دلم تنگ شده بود برات -

 :نگران نگاهم کرد دل

 ؟ یشد ضیمر -

 شدم. دارینه تازه ب -

 

 چشمم یدستامو گذاشتم رو رونیبغلش که اومدم ب از

 .فشردم یکم رو

 گرفت. دستمو یکیحس کردم  هوی

 .بود محمد

 .نداشتم محمد بود شک

 .چشمام برداشتم یتعجب دستمو از رو با

 سرم ییکردم حاضرم هر بال یببخش منو ، هرکار -

 فقط...فقط منو ببخش خب؟ ،یاریب

 آوردم باال نگاهش کردم: سرمو

 

 انتقام جو کنم،ینم یمن برعکس تو و پدرت تالف -
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 که ییهمون روزا د،یکه زد یمن همون روز ستم،ین

 فقط به مامانمنکردم ها  نینفر دیرو شکست قلبم

 .به خدا گفتم، گفتم جوابشون رو خودت بده گفتم،

 ارمیسرت نم ییمن بال دهیجوابت رو م خودش
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 تضاد شیپر از غم و ناراحت یمتعجب و چشما افهیق

 .داشت

 .کردمینم درکش

 دارم. ادیجانا حرف ز -

 .حرف هات ندارم دنیشن یبرا یگوش گهیمن د -

 جانا؟ -

 نبود؟ مگه ناپاکاز جونم؟ مگه من  دییخوایم یچ -

 ؟ی؟ مگه نکردناپاک یگوشم گفت ریز ینزد

 بلند و بدون مکث یهام رو ناخداگاه به صدا جمله

 .گفتمیم گهیهمد پشت

 فاصله گرفتم و در نیدر خونه از محمد و سل یصدا با
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 .باز کردم رو

 در کنار یاز جلو دمیرو که د یرعلینگران ام چهره

 .رفتم

 

 ؟یزد غیکرد چرا ج کاریچ ؟یخوب -

 :که خودش فقط صدام رو بشنوه گفتم یجور اروم

 .دیشدم ببخش یعصب کمیفقط  ستین یزیچ -

 ستادهیکه وا نیازش رفتم سمت محمد و سل جلوتر

 .وسط خونه بودن

 .پشت سرم من اومد یرعلیام

 :لبخند زد یرعلیام دنیبا د نیسل

 شتیاومده پ یما چطوره؟ از وقت ریبه به داداش ام -

 زنده است؟ ایخواهرت مرده  ینیبب یزنگ نزن کی

 

 :در جوابش متقابل لبخند زد یرعلیام

 من منتظر زنگ تو بودم، گفتم زنگ بزنم شوهر رو -
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 .جواب بده حوصله ندارم مخت

 :معترض گفت نیسل

 !ها یکنیم نیبهش توه نجاستیخوبه خودش ا -

 :مبل یه باال انداخت و نشست روشون الیخیب یرعلیام

 تعارف ندارم خودشم یخب باشه، من با کس -

 .رو مخه دونهیم

 بشیج یبه محمد انداختم، دستاش رو تو ینگاه مین

 .کردینگاه م یرعلیبه ام رهیبود و خ گذاشته

 

 .ستیشوهر من اصال هم رو مخ ن رمینخ -

 شدم به کل رهیفاصله نشستم و خ کمیبا  یرعلیام کنار

 ....نیو سل یرعلیام نیب کل
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 ــو♾واسه داشتن تـ من



 
 

1225 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 ... دمیم امویدن تموم

 رنگ اون چشمات یتو چون

 �🅊🚡� ): دمید امویرو تموم

 

 

 شش....

 

 :جفت ابرو هاش رو تخس باال داد یرعلیام

 .قبول داره یعنی کنهیخودش هم دفاع نم ینیبیم -

 :محمد گفت هویبا حرص نگاهش کرد که  نیسل

 .رفاقت و رفت ریام که زد ز ییبهتر از تو -

 .رفاقت نزدم ریمن ز -

 یرعلیبزنه ام یکرد تا اومد حرف زیچشماش رو ر محمد

 :گفت

 

 .اتاق کارت دارم ایب -
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 .و رفتن پاشدن

 .میکنجکاو و پر تعجب به هم نگاه کرد نیسل منو

 ؟بگن خواستنیم یبه نظرت چ -

 .واال دونمینم -

 :بغلش یتو دیکنارم منو کش نشست

 من چرا؟ من یمعرفت، باشه با همه قهر بود یب -

 .نمیخواهرمو بب دینبا چرا

 :دمیرو بوس موهاش

 

 داشتم با خودم کنار ازیمتاسفم، من...من فقط ن -

 سخت بود چند تا یلیسخت بود، خ هوی. امیب

 .تحمل کردم گهیپشت همد شوک

 .جانا مونهیمحمد پش -

 :بستم چشمامو

 ست؟ین رید کمی -

 تتیچقدر اذ دونمیطرف م کیجانا، از  دونمینم -
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 نمیبیهاش رو برات م یقرار یطرف ب کیاز  کرده،

 ندارم. طاقت

 

 :لب هاش شکل گرفت یناخداگاه رو یشخندین

 من؟ یبرا ؟یقرار یب -

 !دهیترس -

 ؟یترس؟ از چ -

 ترس همه ما ستیفقط ترس اون ن ،یبر نکهیاز ا -

 .یکه بر دهیترس شتریمحمد ب ی. ولنهیهم

 و به میهر دو بلند شد دیچیکه پ یداد بلند یصدا با

 ....میدییاتاق دو سمت
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 که خواستمیاز خدا م کردمیهربار که تو چشمت نگاه م.

 .یایخوب ن نجوریجز من ا یتو نگاِه کس چوقتیه
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 هفت....

 

 محمد بود و گوشه ی نهیس یزانوش رو یرعلیام

 .بود یخون ابروش

 .میشد رهیترس به جفتشون خ با

 .دیصورت محمد کوب یتو یمشت محکم یرعلیام

 پاشو نزن، جون من نزنش یرعلیام ،یرعلیام -

 .پاشو

 :رو گرفت یرعلیام یمشت ها محمد

 .. نزندنیپاشو ترس -

 با نفس نفس و خشم بلند شد: یرعلیام

 

 خودم دندون یرو باز کن فتیدهن کث گهید کباری -

 .معده ات یتو میزیریرو م هات

 :محمد زانو زد شیدل نگران پ نیسل
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 مثل سگ کننیولتون م قهیدق کیچه خبرتونه؟ تا  -

 به جون هم؟ دیپریگربه م و

 :زد شخندین یرعلیام

 .به شوهرت بگو گاله رو ببنده تا کتک نخوره -

 :بود به محمد رهیپر سوال خ نیسل

 شده؟یچ -

 

 :نگاه کردم یرعلیبلند شد و به ام نیزم یاز رو محمد

 .حرف زور بود؟ به تو دختر باز اعتماد ندارم هیچ -

 که دیصورت محمد کوب یتو یمشت محکم یرعلیام

 :زدم غیج

 .گهید دیبسه، بس کن -

 :دیعقب کش یرعلیام

 رو ندارم. حاال یمن دختر بازم؟ من جز جانا کس -

 یگورت رو گم کن. من مثل تو عوض یهر هم

 .بشم کیاجازه نزد یب یکه بخوام به کس ستمین
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 ذارمیالماس رو داره که نم کیجانا برام حکم  من

 انگشتش بخوره. یبهش برسه حت یکس دست

 

 که یدارم شعور هم دارم نخوام به دختر تیانسان من

 .نرسونم یبیکسمه آس نیتر زیعز برام

 .نگاه کردم یرعلیبه ام مات

 .زده بودش شیحد آت نیگفته بود تا ا یچ محمد

 رفتن یو بدون گفتن حرف دیرو کش نیدست سل محمد

 بسته شد..... یبد و بلند یو در با صدا رونیب
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 :برگشتم یرعلیبسته شدن در به سمت ام با

 چه خبر بود؟ -

 

 :واریگوشه د نشست

 ؟یاریگذشته منو به روم ب یخوایتو هم م -



 
 

1231 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :فاصله کنارش نشستم با

 .ستین ادمی یزیمن که چ -

 :دیخند

 ؟یاریبه روم نم یعنیاالن  -

 .ستین ادمی یزیمن که چ ارم؟یرو به روت ب یچ -

 کردم؛ نگاهش

 ؟یرعلیام -

 جون دلم -

 منو؟ یبخشیم -

 مگه؟ یکرد کاریچرا ؟ چ -

 

 .ختمیرو بهم ر تیزندگ -

 بگم؟ یزیچ کیحاال من  -

 .زمزمه کردم و نگاهش کردم یاوهوم

 ازش یزندگ نیا یکه تو یهست یتو تنها کس -

 .خوامینم یعذرخواه
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 که نه ناراحتم ازش یهست یتنها کس تو

 .یکن یعذرخواه خوامیم نه

 .یکرد میقلب منو ترم تو

 .ینجات داد یمنو از منجالب بدبخت تو

 

 که از نظرش باحال یاتاق بچه ا یختگیمثل بهم ر تو

 یچون همه اسباب باز استیدن یختگیبهم ر نیتر

 .کنارشه هاش

 .یمن لذت بخش یتو همون قدر برا یدونیم

 :دیخند

 یگرما یتو یخنک من یمویاصال تو شربت آبل -

 که وسط زمستون و برف با یاون بستن ای. تابستون

 .چسبهیم شتریها ب یو از همه بستن یخوریم خنده

 حاکم شد نمونیب سکوت

 قند تو دل آب شدن؟ گنیم هیچ

 همون حس رو دارم. قایدق
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 .کنمیقلبم حس م یتو قیعم ینیریحس ش کی

 .رگ هام نیب یخون جار نیب

 .....خاص و ناب ینیریش کی
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 ...حسودم که هی من

 •�🔒� ): خوامیخودم م یتورو برا تموم

 

 

 نه....

 .دمیچرخیصبح دور خودم م از

 .بودم دهیترس

 .بودم نگران

 بابا؟
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 .ومدیداشت م یهم نه حاج آقا رستگار دیشا

 دادمیضعف نشون م دینبا

 !دادمینشونش م دیبا

 .ستین فیجانا ضع دادمیم نشون

 !هیدختر همون مهدخت قو جانا

 .رو داشتم و دارم، مامان کنارمه یرعلیتنها نبود، ام من

 !گفتیم خودش

 ها هم ازت دور باشم لومتریک گفتیم

 .قلبت هستم یتو بازم

 !دارم مانیا من

 زنده ان. گهیقلب همد یتو شهیدارم آدم ها هم مانیا

 

 دست هام گرفتم و دستم رو چشم هام رو نیب سرمو

 .دادم فشار

 .بودم دهینخواب

 .بهم گفت نتونسته بودم بخوابم نیکه سل شبید
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 .جان جان خانم پاشو غذا آماده است -

 :آوردم باال و نگاهش کردم سرم

 رمیس یرعلیام خوامینم -

 :کرد اخم

 رم؟یکه س یچ یعنیجانا  ینخورد یچیاز صبح ه -

 اشتها نداشتم که نخوردم. -

 

 .رونیزمزمه کرد و رفت ب یا باشه

 .ممنونم درکم کرد و رفت ازش

 شکمم جمع کرد و سرمو گذاشتم یهام رو تو زانو

 .زانو هام یرو

 املت و ی تابهیبا ماه یرعلینگذشت ام یادیمدت ز اما

 :اتاق یپر از نون اومد تو ینیس

 یرعلیاملت ام شهیبپر جان جان خانم االن سرد م -

 .فتهیاز دهن م پز

 دهنم: یاومدم مخالفت کنم لقمه رو گذاشت تو تا
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 و رمیو س خورمینم میخوریتا آخرش رو باهم م -

 .ستیندارم هم قبول ن اشتها

 نیزم یر قورت دادم که کنارش رورو به زو لقمه

 .نشستم

. . 

 بود؟ یپز چجور یرعلیاملت ام -

 :زدم یلبخند

 یخوشمزه شده مرس یلیخ -

 .نوش جانت جان جان خانم من -
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 ...یکنار من یوقت

 یبه زنده بودن دارم ا دیدارم عشق دارم ام نفس

 :) من دوست دارم یهمتا یب یبایز
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 نود..

 .میدیدر هردو از جا پر یصدا با

 :نگاهم کرد یرعلیام

 .کنمیتو ظرف ها رو ببر آشپزخونه من در رو باز م -

 

 غذا رو بردم داخل یتکون دادم و ظرف ها سرمو

 .آشپزخونه

 .دمیبابا و رضا و محمد رو شن یصدا

 .با همشون دست داد و سالم کرد یجد یرعلیام

 .توجه به همه اومد جلو محکم بغلم کرد یب رضا

 !من یخدا آخ

 .بغل بودم نیدلتنگ ا چقدر

 :و آروم گفت دیرو بوس میشونیپ یرو یرضا

 .یمعرفت یب ادیز یلیخ ،یمعرفت یب -
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 نگفتم تا بگه. یچیه

 

 .حق داشت گفتیم یداشت. هرچ حق

 چقدر دلم برات تنگ یفهمینامرد، م یمردم از دلتنگ -

 بود؟ شده

 .منم دلم برات تنگ شده بود داداش قشنگم -

 :میبابا از هم جدا شد یصدا با

 .کار دارمتون اده،یز یرفع دلتنگ یوقت برا -

 بغل یمبل کنار خودش تو یرو دیدست منو کش رضا

 .نگهم داشت خودش

 بود به ما. رهینگاهش خ محمد

 

 مییسوال بپرسم و حرف نها کیتا  نجایا امیگفتم ب -

 .بزنم رو

 .میکردینگاهش م همه

 :یرعلیکرد به ام رو
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 ؟یخوشبختش کن یتونیمردانه جواب بده م -

 :سر تکون داد نانیبا اطم یرعلیام

 .تونمیم -

 :رو کرد به من بابا

 نتونست من هستم، نتونست از تونه،یگفت م -

 .....کنمیمحوش م تیزندگ
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 بود یکیکاش  یبه قول نزار قبان.

 ناراحت یوقت دیفهمیم چشمامونو

 

 و کردیاشاره م نهاشیبه س میشدیم

 وطن توست نجای:ا گفتیم

 

 کی....
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 .به بابا بودم رهیبهت و تعجب خ با

 سرم یدستش رو دور شونه هام حلقه کرد و رو رضا

 :کنار گوشم آروم گفت دیبوس رو

 شد؟ یدیکردم؟ د شیراض یدید -

 و زمزمه دیرو بوس میشونیذوق نگاهش کردم که پ با

 :کرد

 .کنهیکه خوشبختت م دونمیم -

 

 :نییاز جاش بلند شد سرش رو انداخت پا بابا

 بود که یتنها کار نیکنم، ا یکردم برات پدر یسع -

 به بعد نجایبکنم ا تیخوشبخت یبرا تونستمیم

 !پدر کیتوعم مثل  یمن فقط حام گهید

 .رونیگفت و از در رفت ب نویا

 .شدم رهیخ شیخال یبه جا مبهوت

 .رونیرفتن ب یخداحافظ کیو محمد هم با  رضا

 .احساساتم نداشتم یرو یکنترل
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 .زدم غیته دل ج از

 بودم! خوشحال

 

 :با خنده گفت یرعلیام

 رو کنترل میخوشحال یچجور دونمینم دونم،ینم -

 .کنم

 .و داد زدن دنیکرد به پر شروع

 .دمیخنده همراهش پر با

 .میدیو پر میزد غیهم ج با

 .میلحظه حس کردم هردو بچه شد کی یبرا

 یو خوشحال میزدیم غیکه از ته دل ج ییها بچه

 .میکردیم

 بود! سخت

 

 .میرو پشت سر گذاشت یسخت ریمس

 !سخت یلیخ
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 ...حاال یول

 گهیبه هم د دنمونیهردو از ذوق قبول کردن رس حاال

 میبچه ها خوشحال مثل

 .یتر از هر روز و هر لحظه ا خوشحال

 !میینجایهردو ا حاال

 مونیزندگ دیجد ریشروع مس یبرا میآماده ش دیبا
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. 

 سهیو دستامون پر بود از ک میرفتیبازار راه م یتو

 .دیخر

 !عقدمون بود دیاش خر همه

 ذاشتیشوق روز عقدمون نم یول میخسته بود هردو

 .میاستراحت کن یا لحظه

 !بده به من، جان جان خانم من یخسته شد -

 قلبم سر تا سر پر شد از یجمله جان جان خانم تو از
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 .خوب حال

 هامون رو دیخر نیروز مونده بود به عقدمون آخر دو

 .میکردیم

 

 یبود سر همه خانواده کس ختهیکار ر یرعلیام انقدر

 .دیبود باهامون خر ومدهین

 دیو خر میاومد یم یین دوتاروز اول خودمو از

 .میکردیم

 ها منو ستین نیاونقدرا هم سنگ تونمینه خودم م -

 .ریکم نگ دست

 .رمیمن غلط بکنم جان جان خانمم رو دست کم بگ -

 !دمونیخر نیآخر یبرا میرفتیم

 !سفره عقد ی نهییآ

 .میمغازه شد وارد

 

 به آدم داخل رهیها و من خ نهییبود به آ رهیخ یرعلیام



 
 

1244 
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 .نهییآ

 !مامان کنارم بود یبودم ول خودم

 کنارم نهییآ یاون لبخند قشنگ هاش زده بود و تو از

 .به من بود رهیخ

 .رمینگاه بگ خواستینم دلم

 .شهیتموم م نمیریش یایرو نیپلک بزنم ا دونستمیم

 :دمیگوشم شن یرو انگار تو صداش

 دخترکم رو تنها یدیمراقب دخترم بودم؟ د یدید -

 !ذارهیوقت تنهات نم چیدخترکم مامان ه نذاشتم؟

 .وقت چیوقِت ه چیه

 افتاد. نییاشکم از چشمم پا قطره

 

 !کنارم بود مامانم

 .که داده بود مونده بود یعهد یپا

 :به خودم اومد یرعلینگران ام یصدا با

 ؟یخوب ؟یکنیم هیجانا؟ جانا چرا گر -
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 .دور مغازه چرخوندم نگاهمو

 .بودن یرعلیفروشنده و ام فقط

 .رفته بود مامان

 :رمق لب زدم یب

 مامانم افتادم . ادی هوی هو،ی. ستین یزیخوبم چ -

 

 :داد رونینفسش رو ب نگران

 م؟ییایب گهیزمان د کی میبر یخوایم -

 .....زمیعز ستین میزیمن، چ شهیم رینه د -
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 ؟یباهاش دار یچه صنم +.

 ! یهمه دلمردگ نیا ونی، م مهیدلخوش -

 

 

 سه....
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 شال ریبودم و داشتم موهام رو ز دهیرو پوش لباسم

 .کردم یرنگم مخف دیسف

 .مراسم عقدمون بود گهیساعت د کیاز  کمتر

 .بود یرعلیام یپدر یخونه یعقد تو مراسم

 جمع کردم و رفتم سمت پنجره. کمیرو  دامنم

 

 .شدم رهیخ رونیبه ب یرعلیاتاق ام یپنجره از

 . پر بود از مهمون باغ

 .بودن همه

 .تا آشنا بهیغر از

 .همه رو دعوت کرده بود یرعلیام

 گهیهمه بفهمن به همد خواستیگفته خودش م به

 .میدیرس

 .عالم و آدم خبر دار بشن خوامیم گفت

 .تمام آدم ها چرخوندم نیرو ب نگاهم

 .بودم به سفره عقدمون رهیخ یول
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 خوب بود! چقدر

 

 یاون همه سخت بعد

 همه یتهایهمه آزار و اذ اون

 .میبرس گهیبود به همد قرار

 .قلبم غوغاست یتو کردمیم حس

 .دمیترسیم یول

 .داشتیدست از سرم بر نم یلعنت ترس

 ؟یکنینگاه م یجان جان خانم به چ -

 :دیبرگشتم سمتش که خند دهیترس

 .آروم زم،یآروم عز -

 چه طرز اومدنه؟ دمیزهر مار، ترس -

 

 :ستادیبه روم ا رو

 شدم به جان جان رهی! منم خاطیبه ح یبود رهیخ -

 .یفرشته ها شد هی. شبخانمم
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 .و نگاهش کردم واریدادم به د هیو سرمو تک دمیخند

 .بود دهیپوش یو شلوار رسم کت

 .کرده بود تیکت و شلوار هممون رو اذ دنیپوش سر

 سرتق و لجباز تالش کرده بود حرف یبچه ها مثل

 .موفق نشد یبنوشنه ول یرو به کرس خودش

 ادیخبر نداشت تا چه حد کت و شلوار بهش م خودش

 

 

 چهار....

 

 گهیهمد دنیهر دو دل از د یرعلیمامان ام یصدا با

 :میشد رهیو بهش خ میکند

 مهمونا منتظرن دهی. عاقد رسگهید نییپا دییایب -

 .ننیقشنگم رو بب عروس

 :دیخند یرعلیام

 نگاهش هم حق نداره یکه مال منه کس شونیا -
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 .بکنه

 :لب کنار گوشم گفت ریز

 کارینگاهت کنه که چ یکس رمیمیامشب من م -

 کنم؟

 

 رو گرفت و یرعلیام یاومد بازو یرعلیام مامان

 :دشیکش

 .ایح یب گهید ایب -

 .میپله ها متوقف شد یرفتم که جلو کنارشون

 :دیرو بوس یرعلیسر من و ام یرعلیام مامان

 .دییایب گهید کمیشما دوتا هم  نییپا رمیمن م -

 .نییو رفت پا گفت

 .ترسمیمن م یرعلیام -

 ؟یاز چ -

 

 .ترسمیفقط م دونم،ینم -
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 منو نگاه کن؟ -

 .چشماش یشدم تو رهیخ

 :زد و نگاهم کرد یمهربون لبخند

 ! باهمیجاده زندگ یتو میمن و تو باهم پا گذاشت -

 .میاش داد ادامه

 .میهمه سبقت گرفت از

 .کرد مهیجر سیوسط راه پل یگاه

 .میاوردیمن و تو کم ن یول

 !نهیاالن به بعد هم هم از

 .میکنیم یهم، زندگ یهم، باهم، برا کنار

 

 و از منظره هاش لذت یجاده زندگ یتو میفتیم راه

 .میبریم

 .شد ریوجودم سراز یتو ایانگار آرامش دن هوی

 پله و هم قدم باهم یرو میهم همزمان پا گذاشت با

 .نییپا میرفت
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 .میاومده بود نجاشیتا ا ما

 ....میمونیآخرش هم م تا

 

 

 پنج....

 .به ما بود رهیهمه خ نگاه

 .مینشست یصندل یهم رو کنار

 بودم. یرعلیبه خودم و ام رهیخ نهییآ از

 

 .قاب لذت بخش بود نیا چقدر

 :دینگاهم کرد و خند نهییا یاز تو یرعلیام

 ؟یزنیم دیزن من رو د ؟یکنینگاه م یبه چ -

 ؟یکنیرو نگاه م یتو خودت چ -

 .کنمیرو نگاه نم یمن جز زنم کس -

 :هامو باال دادم ابرو

 کنمیخب منم دارم خودمو نگاه م -
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 یزنیم دید یزن منو دار گهید گمیم -

 نیب قیصورتم کردم و عم کیخنده دسته گلم رو نزد با

 .دمیکش قیها نفس عم گل

 عاقد کجاست!؟  نیا دونمینم -

 .نزدم یو حرف نییانداختم پا سرمو

 جانا؟ -

 جانم؟ -

 تا آخر عمر، بعد گهید یشیبعد عقد مال خودم م -

 لحظه نیوقت ا چیه خوادیدلمم نم کنارت باشم، خوامیم

 ادیز یبهت سخت دنیاز دست بدم، واسه رس رو

 ننیهمه بب خوامی. مدمیاز دست نم یبه راحت دم،یکش

 هربار با حرف هاش منو یرعلیبود اگر بگم ام دروغ

 !کنهیعاشق نم شتریب

 هربار من

 ارهیکه به زبون م یهر کلمه ا با

 .شمیعاشقش م شتریب
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 لرزهیقلبم براش م شتریب

 

 اومدن عاقد اون جو پر سر و صدا ساکت شد و همه با

 .سفره عقد جمع شدن دور

 خانمخب با اجازه پدر و مادر اقا داماد و عروس  -

 .میکنیم شروع

 .به نشونه مثبت تکون دادن یسر یرعلیام یو بابا بابا

 شروع کرد نیسرمون گرفتن و سل ینفر پارچه باال دو

 قند دنیساب به

 .قلبم جمع شد یعالم تو غم

 چرخوندم تیجمع نینگاهم رو ب ناخداگاه

 !مامانم

 

 .بود یبدجور کنارم خال جاش

 ......یالنََّکاُح ُسنَتِ  -

 عروس خانم به من کنمیبار سوم عرض م یبرا -
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 گفته طیذکر شده و شرا هیبا مهر دیدهیم وکالت

 در یمیرح یرعلیشما را به عقد آقا داماد ام شده

 اورم؟یب

 :دمیکش یقیعم نفس

 بله! یبزرگتر ها یبا اجازه پدر و مادرم و تمام -

 

 .جمع باال رفت غیدست و ج یصدا

 لم؟یاقا داماد وک -

 :گفت شهیرسا و بلندش مثل هم یبا صدا یرعلیام

 بله -

 .میها رو دستمون کرد حلقه.دست زدن همه
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ً یتقر  .بود یخونه خال با

 .رفته بودن و فقط خانواده هامون بودن همه

 رو محکم گرفته بود و لم داده بود یرعلیام یبازو سپهر
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 . بغلش یتو

 از خودش دورش کنه کردیتالش م یرعلیام یهرچ

 .نداشت دهیفا

 :زنانه و بلند گفت یبا صدا سپهر

 به یبچسب یبر یمنو ول کن یخوایم هیچ ه؟یچ -

 واست کم گذاشته بودم بهم یدختره؟ من چ اون

 

 که هستم، جذاب ستمیخوشگل ن ؟یکرد انتیخ

 ؟یخوایم یچ گهیکه هستم د ستمین

 که تا اون موقع محو در یرعلیام یبابا و بابا یحت همه

 از گذشته بودن توجه اشون به سپهر و صحبت

 .جلب شد یرعلیام

 :با خنده پشت گردن سپهر ضربه محکم زد یرعلیام

 ول کن دستم شکست. مامان؟ وانهیبرو بابا د -

 .ببر ایسپهر رو ب نیا مامان

 با خنده گفت: رونیاز آشپزخونه اومد ب یرعلیام مامان
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 نی!؟، جانا مادر پاشو ادیشیبزرگ م یشما دوتا ک -

 .رو ببر شوهرت

 :تعجب گفتم با

 .باشن گهیکنار همد دیخب...خب بذار -

 :از خدا خواسته بلند شد و دستم رو گرفت یرعلیام

 .خونه میریمامان ما م -

 .خجالت دستش رو گرفتم با

 :رفت سمت اتاق و قرآن به دست اومد دییدو مامانش

 .دیرد بش قرآن ریاز ز دییایب -

 

 .بلند شده بودن ما رو بدرقه کنن همه

 میاز بابا اجازه گرفته بود امشب کنار هم بر یرعلیام

 .یرعلیام خونه

 .میقرآن رد شد ریو از ز میرو گرفت گهیهمد دست

 .کردن یخوشبخت یبرامون آرزو همه
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 .میرو باز کرد و سوار شد نیدر ماش یرعلیام

 .بامداد بود کی ساعت

 .بود یخال بایها تقر ابونیخ

 جانا؟ -

 جانم؟ -

 م؟یداد بزن یایم -

 

 :سمتش با تعجب گفتم دمیچرخ

 ؟ یچ یعنی -

 هیخودمو تخل یانقدر خوشحالم چجور دونمینم -

 .میداد بزن نییپا میها رو بد شهیش ای! بکنم

 :نییرو دادم پا شهیش

 .میداد بزن ایپس ب -

 غیج میو شروع کرد رونیب میبرد شهیرو از ش سرمون

 .دنیو داد کش زدن

 .کردیبا شدت به صورتم برخورد م باد
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 .بود یحس خوب چقدر

 !آرامش

 .آغوش آرامش یفرو رفته بودم تو انگار

 یسرعت نیگاز و با آخر یپاش رو گذاشت رو یرعلیام

 .کردیم یرانندگ تونستیم که

 .نشستم نیماش یصندل یو دوباره رو برگشتم

 .هنوز جونم آرزو دارمآروم برو  -

 ....یتو بگ یهرچ یمن آرزوم کنارم نشسته ول -
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 ( ....دوسال بعد )

 به خودم بودم. رهیخ نهییآ یتو

 

 .سالگرد ازدواجمون بود نیدوم
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 .میازدواج کرد یشب نیچن شیپ دوسال

 .قاب عکسمون نگاه کردم به

 .بود یشب چه

 .میدیها رو چرخ ابونیکل خ یرعلیصبح با ام تا

 وونهیدوتا د کردیاحتماال فکر م دیدیما رو م هرکس

 .کردن باهم ازدواج

 میاز روز قبل عاشق شتریحاال اما جفتمون هر روز ب و

 به قربون صدقه رفتن بگذره مونیزندگ یکه روز ها نه

 .میکنار هم بود یول

 .بود یتهش آشت میکرد دعوا

 .میکنار هم بود میداشت غصه

 .میکنار هم بود دمیخند

 

 .میکرد یعاشق ینجوریا ما

 .که باز تو یجان جان خانم زن منو خورد -

 .کردیزده بود و نگاهم م هیدر تک کنار
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 از خود ومدیکه م ینرگس یدستش و بو یگل تو دست

 .خودم کرده بود یب

 :شدم رفتم سمتش بلند

 .یخسته نباش -

 :رو گرفت سمتم گل

 مبارک جان جان خانم من.سالگرد ازدواجمون  -

 گفت:خنده گل رو ازش گرفتم که  با

 ان؟یم یمهمون ها ک -

 .انیرضا گفت هشت شب به بعد م -

 :به ساعتش کرد ینگاه مین

 .میسه ساعت وقت دار -

 .گفتم و ساکت موندم یاوهوم

 دوسال گذشت؟ شهیباورت م -

 یچجور میدینفهم میانقدر لذت برد شه،ینه نم -

 .گذشت

 .سخت بود یمال من بش نکهیاقبل  -
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 یلیخ -

 کردم یگلوم جمع شده بود رو سع یکه تو یبغض

 .کنم کنترل

 .متوجه بغضم شد یرعلیام

 ...یاما تموم شد. تموم شد تو مال من -
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 ادامه داد:

 یینجایکه االن ا نیبود و هست گذشت هم یهرچ -

 .من بسه، لوس منکنار 

 :نگاهش کردم معترض

 .یرعلیام ستمیمن لوس ن -

 : دیخند

 ماه منو معطل کی یدلبر من! لوس نبود یچرا لوس -

 .یذاشتینم میخاستگار جواب

 : دمیکوب یآروم مشت
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 دیماه طول کش کی ،یرعلیام یکنیم یدار تیاذ -

 پسره که با همه قهره مرد نیا دمیدیم دیبا چون

 نه؟ ایهست  موندن

 االن از نظرت هستم؟ ؟یاالن چ -

 :به نشونه مثبت تکون دادم سرمو

 همه جوره بهم مرد یآره دوسال شده ثابت کرد -

 که یمن یزندگ مهیتو همون ن ،یمن یزندگ یواقع

 .یکنیکامل م منو

 :خنده نگاهش کردم که گفت با

 شه؟یآماده م یک یقرمه سبز نیا -

 همه با هم شام ان،یشما برو حمام االن مهمونا م -

 .میخوریم

 .گفت و رفت داخل حمام یباشه ا خسته

 پر آب کردم و گل ها یسمت آشپزخونه و گلدون رفتم

 .گذاشتم داخل آب رو

 .خونه نگاه کردم به
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 سر و کله یتو میانقدر زد میدیچیم میکه داشت یروز

 طرف وونهیبا دوتا د کردنیکه کارگر ها فکر م گهیهمد

 .شدن

 نیدوتا آدم جلوشون واسه ا نینداشتن چقدر ا خبر

 بودن. دهیها زجر کش روز

 .رو چک کردم زیقابلمه رفتم و همه چ سمت

 .به اومدن خانواده ها مونده بود گهید کمی

 .رونیب میبود امشب بر قرار

 .نجایا انیرضا زنگ زده بود و گفته بود م یول

 ...شدینم کردینم طنتیتا ش گه،یبود د رضا

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 

 آماده است؟ یجانا خانمم همه چ -

 شدم که یرعلیبه ام رهیاز کتاب در آوردم و خ سرمو

 .کردیموهاش رو خشک م داشت

 باشه تیآره آماده است. عاف -
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 .جان جان خانم من یسالمت باش -

 یرو تکون داد که قطرات اب تو سرش.کنارم نشست

 .دیصورتم پاش

 یتو دمیدستم رو کوب ریخنده و حرص بالشت ز با

 .صورتش

 شروع نمونیکوسن مبل رو برداشت و جنگ ب اوردین کم

 .شد

 بلند یمن و خنده ها یپر خنده  یها غیج یصدا

 .خونه رو پر کرده بود یرعلیام

 :و خنده گفتم غیج با

 .نزن تا نزنم یرعلیام -

 من نزنم؟ یعمرا! تو بزن -

 و میزدیم گهیقدرت ضربه ها رو به همد نیتر محکم

 .دیکشیعقب نم یکس

 .و خنده یانرژ هیبه تخل میداشت ازیجفتمون ن انگار

 .آروم بزن شهیکوسن مبل خراب م یرعلیام -



 
 

1265 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 :زد چشمک

 خانم شهیبغلته خراب م یبالشت منم که تو -

 .تو نزن کوچولو

 بود تمام مدت بالشت خودشو بغل دهیفهم نکهیا از

 بودم هم حرصم گرفت هم خنده ام گرفته بود. کرده

 .جفتمون قطع شد یزنگ خنده ها یصدا دنیشن با

 .دسته مبل برداشتم و سرم کرد یرو از رو شالم

 .در و باز کنم رمیپاشو بالشت رو ببر اتاق من م -

 میمستق یافتادم سمت در و با باز کردنش دسته گل راه

 صورتم اومد: یتو

 

 ازدواجتون مبارک، کجاست اون دزد خواهرسالگرد  -

 .دهیپس هم نم دهی؟ دوساله تو رو دزد ها

 همه کلمه رو پشت سر نیا تونستیبجز رضا م یک

 بسازه؟ ییکنه و داستان جنا فیرد هم

 در کنار یگل رو از صورتم جدا کردم و از جلو دسته
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 رفتم

 .اومده بودن گهیبا همد همه

 یبعد سالم و احوالپرس دونه همه رو بغل کردم و دونه

 .یرعلیرفتن سراغ ام همه

 . دمیها رو چ وانیآشپزخونه شدم و ل وارد

 

 .جمع خانواده نگاه کردم به

 یکه شکمش نشون دهنده ماه ها ینیمحمد و سل به

 .بود شیباردار اخر

 .نیبابا و نسر به

 .رضا به

 .یرعلیام یمامان و بابا به

 .سپهر به

 بودن همه

 .صحنه چقدر لذت داشت برام نیا دنید

 .کنار هم جمع شده بودن همه
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 کرد؟یفکرش رو م یک

 همه جنگ و دعوا آخرش بشه کنار هم نشستن. نیا

 لرزوندیقلبم رو م دنشونید

 رو نیزم یآدم رو نیبه من لقب خوشحال تر شدیم

 داد؟

 !هم نه دیشا

 ن؟یتر خوشبخت

 !بودن زیوصف حس و حالم واقعاً ناچ یبرا کلمات

 .ها رو دونه دونه پر کردم وانیل

 ؟یخودت یجانا؟ چرا تو -

 بود. نیسل یصدا

 

 :لبخند برگشتم سمتش و نگاهش کردم با

 .کردمیفکر م شیبه دوسال پ ستمیخودم ن یتو -

 .ستادیاز ظرف برداشت و کنارم ا ینیریش

 :زد یطونیش چشمک



 
 

1268 

 

 ثمین سرابی ویسنده:ن                                                                                       سبقت

 
 به کدوم بخشش؟  -

 :بازوش یتو دمیحرص کوب با

 مراعات شنون،یزشته االن م نییپا اریصدات رو ب -

 .نمیبب نیها! برو بش زنمتینم کنمیبچه رو م اون

 بحثمون قطع شد: یرعلیاومدن ام با

 شما گهید دینیبش دیرو خانمم بر ینیبده من س -

 .شهیبه پا م بتیبساط غ دیتنها بش دوتا

 :دمیرو کش نیرو دادم دستش و دست سل ینیس

 گشت ارشاد جان.... اریها رو هم ب ینیریش -

 

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 .نشستم یرعلیام کنار

 که گفتیعقدش م یداشت از استرسش برا رضا

 .بود گهید هفته

 که یبود به آدم دهیبود که باالخره رس نیا میخوشحال

 .خوادیم
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 مشغول حرف یرعلیام یو سپهر با بابا و بابا محمد

 .راجب کار و شرکت بودن زدن

 هم داشتن رضا رو نیو سل یرعلیمان امو ما نینسر

 تا آرامش داشته باشه. کردنیم ییراهنما

 .دنشونیداشت د یلذت چه

 به همه ها! شوهر شاخه یشد رهیخ یلیخ -

 .اونم نگاه کن کمینشسته  نجایا شمشادت

 خوامیشوهر شاخ شمشادم رو، م دمید ادیز -

 .ام رو نگاه کنم خانواده

 :خنده سر تکون داد با

 .ینگاه کن دیفقط منو با -

 ابرو هام رو باال دادم: تخس

 نمیفکرشم نکن، خانواده جمع شدن چرا تو رو بب -

 فقط؟

 .جشن من و توعه م،یمن اصل -

 .کردم سکوت
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 زود دوستم امیم نییلحظه برم پا کیجانا من  -

 .رمیمدارکمو بگ دیبا اومده

 .و رفت دیینگاهش کردم که دو یسوال

 نگاه کردم. نیشکم سل به

 به خانواده اضافه گهیپسر کوچولو تا چند وقت د کی

 .قشنگ عمه ی. آرسام کوچولوشدیم

 یلبخند رو شمیعمه م گهیچند وقت د نکهیحس ا با

 .نقش بست لبام

 !چقدر خوشبخت بودم من

 .کردمیرو حس م یبا اعماق وجودم خوشبخت االن

 .در اومد یصدا

 گرفتم و بلند شدم و در رو باز نیرو از شکم سل نگاهم

 .کردم

 در یکه شمع دو روش بود جلو کیک کیبا  یرعلیام

 .بود ستادهیا

 :زمزمه کرد آروم
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 سالگرد ملکه قلبم بودنت مبارکمون خانم نیدوم -

 .ام خونه

 .میدر شمع رو فوت کرد یهمون جلو گهیهمد با

 .بلند شد غیدست زدن همه با سوت و ج یصدا

 انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپاس و درود به شما عزیزان!


