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کشتم . خب ، اوال که من  وسفویچرا  دنیپرس ی:همه مسندهینو سخن

 خودش افتاد مرد ! در وسفیو  ستمیقاتل ن

 شویواقع یبوده که به عشقش نرسه و خانواده  نیا وسفیسرنوشت  یثان

 تونست یسرنوشت تلخ که نم هی.  نهینب

رو  هیکه مرث یکارم ؟! تازه وقت یچ نجایدستش فرار کنه . حاال من ا از

 ه شماکردم ک یم موینوشتم ، تمام سع یم

بهش وابسته  یلیخواستم خ ینم یعنی...  نیدل نبند وسفی تیشخص به

 که نبودش واستون ناراحت کننده نیبش

گفتن که  یبودم چون اکثرا م ی. در طول نوشتن هم از کارم راض باشه

 نچسبه و فالنه و ... . حاال اگه باز هم وسفی

 یم هیخوام و بهش توص یبوده من ازتون عذر م نیواستون سنگ مرگش

 ! رهیدفعه نم نیکنم که ا

 «رب عشق بسم»

 : مقدمه

 کشد یخود م یاز جنس مرداب ها مرا سو یا وسوسه
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 است یالیخ یب یوا، ه هوا 

 درونم است یو جنون ، واهمه ا یالیخ یهمه ب نیبا ا اما

 از جنس نبودن با تو یا واهمه

 ، ایخدا

 بزنم تا که همه بدانند ادیفر یبودنم را به گونه ا دیبا

 مانم یبا تو م لوفرانهین

 با تو نبودن : ی واهمه

دوباره  نکهیگذاشتم و به راه افتادم . چقدر از ا یچرخ دست یتو چمدونامو

 برگشتم به وطنم ، خوشحال بودم . از

.  دمیرو ذره ذره به وجودم کش هنمیپاک م یاومدم و هوا رونیب فرودگاه

 نیسه سال غربت االن بهتر نیا یتو

 یلیسه سال تونستم خودمو از خ نیا یکنم . تو یرو دارم تجربه م حس

 اون دختر گهیالن دجهات عوض کنم . ا

داشتم  طنتامویو پر شر و شور گذشته نبودم . درسته که هنوز ش غرغر

 خاکستر شده بود ریز شیات نیع گهید یول
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و  وتریو چهار ساله ، کارشناس ارشد کامپ ستیبودم ، ب ی. حاال خانم 

 از دانشگاه لی، فارغ التحص سیبرنامه نو

 . کایامر استنفورد

 ی. منزلت اجتماع زارنیاز مردم بهم احترام م یلیهستم که خ یدختر

 تونم یم یدارم . مستقلم و در امد خوب

، بلند باال و الغر و  یرانیا یها اتورینی، مثل م افهیباشم . از نظر ق داشته

 و یمشک ی دهیدرشت و کش ییچشما

نقصه و  یپر . پوست گندمگونم شفاف و ب ییبا مژه ها یهشت یابروها

 جز نیو جمع و جورم مهم تر یقلوه ا یلبها

زنن . چون  یخندم ، همه از خنده ام لبخند م یم یکه وقت صورتمه

 رو من دارم . ایدن یخنده  نیباتریز

به  یلیل یاومدم . چقدر اموزه ها شیخوب پ یلیرو خ نجای، تا ا خوبه

 دستور روانپزشک من نایخوره ! ا یدردم م

خودمو  شونیعروس ی. روانپزشک و نامزد برادرم طاها . خوبه که برا هیلیل

 خواست حسرت یرسوندم . دلم نم

 خودم ... یبرادرم به دلم بمونه مثل عروس یعروس
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ادامه نده . اون روزا تموم شدن ، تو االن در  گهی! د سایوا هدای یه یه 

 نه در گذشته ... یکن یم یزمان حال زندگ

به باد و خودتو از دستش  شیبسپار دیبود که با یتلخ یخاطره  هی گذشته

 ؟ چقدر فکر ینیبی. م یخالص کن

 درباره اش راحته ؟؟؟ نکردن

زمزمه  یاهسته ا یحرفا مدفون شده بود با نوا نیا یهمه  ریکه ز قلبم

 کرد :

 . ستین نطوریکه ا یدون یم _

 زد : بیعقلم نه عیسر ینوا ، اشک رو مهمون چشمام کرد ول نیا

...  یکن هیگر دی. نبا یستین شی... تو دختر سه سال پ نطورهیچرا هم _

 . مزدش رو یکرد شیهاتو سه سال پ هیگر

 . یگرفت مه

صفحه اش  یدر اوردم . رو بمیج یاز تو مویزدم و گوش یمحزون لبخند

 صفحه یرو وسفی. عکس  دمیکش یدست
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با کمک  کایانتقالم به امر یکارها ی، وقت شیکرد . سه سال پ ییخودنما 

 یعمو رضا درست شده بود ، به خونه 

 یوقت ب چیاز اونجا بردارم . ه هامویادگاری نیخانوم رفتم تا اخر نینسر

 ینم ادمی وسفی یلهایفام یو سرد یتفاوت

 نیخوش نشون دادن ، نسر یاون جمع بهم رو یکه تو ی. تنها کسان ره

 اقا بودن . انگار همه بیخانوم و حب

. همه باور کرده بودن که  وسفمیشده بود که من باعث مرگ  باورشون

 ییه حرفاهم نایمن نحسم و پا قدمم بده ... ا

اومده بودن و اون مسبب سه سال  رونیب سایمل نیکه از دل چرک بودن

 من از همه بود . یدور

عکس  هیبرداشتم  وترشیکامپ یچند تا عکس از خودش رو از تو باالخره

 . مونییهم بعد از اشنا یکیو  شیاز بچگ

 دیسف یانویپ یبهش بود رو زیرو که حاال دو تا آو شییاهدا گردنبند

 یو بچگ یمن با لجباز دیرنگش گذاشتم . شا

بودم . پس بهتره  وسفیگردنبند دراوردم مقصر تصادف  نیبه خاطر ا که

 بمونه . حلقه ام رو نجایگردنبند هم نیا
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خواست حلقه رو دستم  یم هیخانوم دادم . با گر نیدراوردم و به نسر هم 

 یعروس من م شهیکنه و بگه که تو هم

 نیاز نسر ریبه غ یا گهید یدونستم کس یادم چون ماما مهلتش ند یمون

 نیاقا به عنوان عروس ا بیخانوم و حب

 . رهیپذ ینم خانواده

مانتوم انداختم  بیج یتو مویدادم و دوباره گوش رونیب یبا اه سرد نفسمو

 گشتم که یم یتاکس هی. با چشم دنبال 

 : دیجلو اومد و ازم پرس انسالیمرد م هی

 ؟ نیخوا یم نیخانوم ماش _

 انداختم و گفتم : یسمند زرد رنگش نگاه به

 . نیصندوق بزار یاگه چمدونهامو تو شمیبله ممنون م _

 نکینشستم . ع یصندل یگفت و من در عقبو باز کردم و رو یچشم

 ابونهایبه خ یدرآوردم و با کنجکاو مویآفتاب

عوض نشده بود  یادیز زینبودم . چ رانیساله که ا یکردم . انگار س نگاه

 یلیهمه ادم من خ نیا نیانگار از ب یول
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که از اومدن بهار خبر  یخنک میدادم و نس نییرو پا شهیشدم . ش عوض 

 . دیچیپ نیماش یداد تو یم

 یدرختا شکوفه دار شده بودن . عروس یاسفند بود ول یآخرا نکهیا با

 نکهیبود و من بدون ا نیطاها سوم فرورد

رو  ینوروز بعد از سه سال دور نیخواستم اول یاز اومدنم بدم ، م یخبر

 به ذهنم یزیدفعه چ هی.  رمیجشن بگ

به مردگفتم که منو به  میبش کیبه خونه نزد نکهیاز ا کرد قبل خطور

 ستیدونستم که قرار ن یگورستان ببره . م

 یدادن نه م یبگذرونم . نه خانواده ام اجازه م وسفیرو کنار  دیاول ع روز

 یحرفها و تهمت ها ریتونستم از ز

توقف کرد تا  یگل فروش هی یجلو دنیدر برم . قبل از رس وسفی لیفام

 من چند تا شاخه گل بخرم .

 هیکردم که چشمم به  یمغازه ، داشتم چند تا شاخه رز جدا م یتو

 تو یزیسبز افتاد . انگار چ یگلدون پر از رز ها

سر جاش گذاشتم و به  عیکه تو دستم بود سر ییتکون خورد . گلها دلم

 سمت گلدون رفتم . مرد فروشنده جلو
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 : دیو پرس اومد 

 ؟ چمیومو براتون بپکد _

 . نیگال رو بهم بد نی... چند شاخه از ا ستین دنیچیبه پ یازین _

 نیاومدم به سمت ماش رونیکه با سه شاخه رز سبز از مغازه ب یحال در

 یبودن و تو یگلها گلخانه ا نکهیرفتم . با ا

 قایخوشحال بودم . چون گلها دق یول شدینم دایپ یگل نیهمچ عتیطب

 بود .... وسفی یرنگ چشمها

، قلبم  اهیسنگ قبر س یرو وسفیاسم  دنی. هنوزم با د ستادمیمزار ا سر

 ی. گلبرگها رو تو شهیم کهیهزار ت

... گلبرگها از شاخه کنده شدن .  رهیام نگ هیتا گر دادمیفشار م دستام

 سبز یاروم اروم دستامو باز کردم و گلبرگها

 سنگ قبر جا خوش کردن . یرو

 ده نگاه کردم و زمزمه کردم :گل پرپر ش به

 پر پر شد ... درست مثل تو ... _
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زدم و عقب  مویافتاب نکی، ع ارهیاشک به چشمم هجوم ب نکهیاز ا قبل 

 گفتم : یکه اهسته م یگرد کردم . در حال

 سال نوت مبارک ... خداحافظ . _

در خونمون  یساعت جلو میشدم تا به خونه برم . بعد از ن یتاکس سوار

 بودم .

 پولمو در اوردم و گفتم : فیک

 ممنون اقا ، چند خدمت کنم ؟ یلیخ _

 قابل نداره ... _

 کنم . یمخواهش  _

 ده هزار تومن . _

دنبالم که  یاومد کایاز امر نی؟؟؟؟!!! ده هزار تومن ؟؟؟!!! مگه با ماش یچ

 ؟! اصحاب کهف هم یگ یانقدر گرون م

که با خودم  یگرون نشده بود ! در حال نقدریاومدن نون ا رونیاز غار ب که

 کردم پولو به راننده دادم و با یغر غر م
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 یحساب زیسورپرا هی. اووووف ! حاال خودمو واسه  دمسایدم در وا چمدونهام 

 تو ! دیبه ام یکنم . اله یاماده م

زنگ گذاشتم . دو تا زنگ کوتاه پشت  یباال بردم و رو دیبا ترد دستمو

 عادت زنگ زدنم بود . نیسر هم زدم . ا

 بلند شد : یحام یبچگونه  یزدم . صدا یزنگ م نطوریهم شهیهم

 ؟؟؟ نهیک _

درست بعد از رفتن من به  یگفتنت بشم خاله ! حام نهیقربون ک یاله

 عکسها و ایمح شهیاومد . هم ایبه دن کایامر

 یوقتا هم با وبکم باهاش حرف م یکرد . بعض یم لیواسم م لمهاشویف

 یکرد من کارتونم و کل یزدم . اونم فکر م

ه بود . گرفت ادیبود و تازه حرف زدنو  مشی. االن دو سال و ن دیخند یم

 بغلش کنم و خواستیکه چقدر دلم م یوا

 اومد : فونیا یاز تو ایمح یخرده بچلونمش ! صدا هی

 ... بله ؟ نمیبب نییباال ؟؟ ... برو پا نیا یباز تو اومد _
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 کیخواستم از نزد یصداش تنگ شده بود . چقدر م یدلم برا چقدر 

 خرده سر به هیخواستم  یم ی. ول نمشیبب

 بزارم . صدامو عوض کردم و گفتم : سرش

 یکمک کن ... ندارم ، ب چارهیبه من ب یدیدم ع نیخانم ... به خدا ا _

 بزار کف یپول هی، بدبختم ...  رمیکسم ، فق

 ... دمیباشه ... خانم به جون بچت قسمت م ی... خدا ازت راض دستم

 شدمیه بر مکه گرفته بودم داشتم رود یافغان یکه خودم با اون لهجه  یوا

 خندمو گرفته بودم . ی! به زور جلو

 اومد : ایمتاثر مح یصدا

 . امیاالن م نیصبر کن _

 یگوشه  یجور هیبردم و خودم هم  نگیدر پارک کیچمدونامو نزد زود

 در نکهیتا معلوم نباشم . هم سادمیدر وا

خاک  یدستش بود . ا یکه پنج هزار تومن دمیرو د ایشد ، دست مح باز

 نیتو ا یدید ویتو سر نفهمت کنن ! اخه ک
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 شیحال یاز زندگ یچیبده به گدا ؟؟؟!! ه یبازار پنج هزار تومن تیوضع 

 مفت نیبا ا دی! بدبخت عادل که با ستین

 : دمیتو هوا تکون خورد و صداشو شن ایبسازه ! دست مح خور

 . گهید ریخانوم بگ _

 ایدونستم مح یخلوت بود . م شهیبه کوچه کردم . بازم مثل هم ینگاه

 . دهیحجاب نداره و از پشت در داره پولو م

و پرت  دیکش یبنفش غیسمت خودم . ج دمشیتو هوا گرفتم کش دستشو

 کردم . یشد تو کوچه . با خنده نگاش م

با تاپ  غیج یصورت یدامن بلند گل گل هیکرد .  یبا بهت نگام م داشت

 یکوتاهش رو شراب یتنش بود . موها دیسف

که تازه حموم بوده . دلم  دمیبود . فهم سیهم خ یکم هیبود و  کرده

 سرما بخوره و به سمتش رفتم . ومدین

 گفتم : دمیکش یکه دستشو به سمت خونه م رنجویهم

طالقت  نهیتو رو تو کوچه بب ختیر نیتو االن شوهرت با ا میبر ایب _

 یلیما ... هر چند خ شیر خیب ندازتتیم دهیم
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 ! یما تلپ یخونه  شهی! بازم مثل هم یکن ینم یبا االن فرق هم 

من بود که اوردمش تو و رفتم سراغ چمدونم . کشون کشون  خیم هنوز

 با خودم اوردمشون تو . داشتم درو هل

 بلند شد : ایمح غیج یکه صدا دادمیم

 اومده !!! هدایبه خدا ...  نیای.... ب یواااااا _

 زیرو سورپرا نایبودم ا دهینقشه کش نهمهیتو اون روحت صلوات دختر ! ا یا

 ! هنوز به شعوریتو حالم ! ب یکنم زد

 یبود که داشتم مثل عروسک تو بغل همه جا به جا م دهینکش قهیدق

 منو تو اغوشش نگه داشت . شتریشدم . بابا ب

من بابا رو  یکه غصه  شدیدلم تکون خورد . باورم نم دمشید یوقت

 بایتقر ششیشکسته کرده باشه . ته ر نقدریا

شده بود . مامان که  شتریب شیخاکستر یشده بود و حجم موها دیسف

 کرد . از خودم بدم اومد که یم هیتو بغلم گر

شدن مامان بابام شده بودم . عزممو جزم کردم که بازم  ریضعفم باعث پ با

 مثل گذشته ها شاداب باشم و غم و
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شوخ طاها از اغوش  ی. با صدا ارمیخلوت خودم ب یهامو فقط تو غصه 

 اومدم : رونیمامان ب

خرده واسه منم جا  هی! حداقل  یگرفت لیتحو نویا ومدهیمامان باز که ن _

 بزار !

هنوزم مثل قبل  شعوریبود نگاه کردم . ب سادهیوا یلیطاها که کنار ل به

 تر شده بود دهیورز یخوشگل بود ! فقط کم

 گفتم : ی. با شوخ ومدیبلندش م بایبه قد تقر که

کار به  یرمه ! چسرتون به خانومتون گ گهیواهلل اقا داداش شما که د _

 ؟! یمن دار

 کرد و گفت : گامین یساختگ یتیبا عصبان یلیل

 ! ارایدرن یخواهر شوهر باز ومدهی! ن هدای یاو _

گونه شون  یدونه بوس کوچولو رو هی یو به سمتشون رفتم . نفر دمیخند

 کاشتم و با خنده گفتم :

 دارم واسه خودتون ! ینگه م شویبق _
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طاها از رو نرفت  یانداخت . ول نییو سرشو پا دیخجالت کش یکم یلیل 

 و بغلم کرد و گفت :

 ! ادهیز تمی! من ظرف ینترس اج _

 خنده به پشتش زدم که گفت : با

 یمن عمرا عروس یوگرنه تا تو نباش یمن اومد یخوب شد واسه عروس _

 . رمیبگ

 باال دادم و گفتم : ابروهامو

! دلم واسه خانواده ام لک زده بود که  ومدمیتو ن یمن که واسه عروس _

 موضوع نیاومدم و گرنه ازدواج تو همچ

 ! ستیهم ن یمهم

 ی. حام میگفت یم یو از هر در میساعت بعد دور و بر هم نشسته بود مین

 یبود و از همون اول که م ایتو بغل مح

واسش  نهمهیکردن گذاشت . حاال خوبه ا هیگر یبغلش کنم بنا خواستم

 یم یبیغر ینجوریعروسک اوردم که از ا

 شد ! یهم رد نم میکه از صد متر اوردمیاگه نم کنه
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 چمدونها اشاره کرد و گفت : با خنده به ایمح 

 کنه ها ! یداره چپ چپ نگاه م یها بد جور یجون اون سوغات هدای _

 به چمدونها انداختم و گفتم : یالیخیب نگاه

 چشاش چپ بوده ! یتوجه نکن ! از بچگ _

 ! یبود سیخس ینجوریهم تیتو هم از بدچگ _ ایمح

نه ؟ حاال هم  یما تلپ یخونه  یکه ازدواج کرد یتو از اون وقت یول _

 من یبه ننه بابا یکه بچسب هیبهونه ات حام

 ؟ اره

 رو به عادل کردم و گفتم : یهم به شوخ بعد

خودت تنگ  ی؟ دلت واسه خونه  یشیخسته نم نجایعادل تو از ا _

 ؟ شهینم

زد  ایبه مح یهم که خوب بلد بود جواب ادمو بده ، لبخند پر مهر عادل

 و گفت :

 ! شهیتنگ م ایم واسه محمن فقط دل _

 کردم و مسخره کنان گفتم : یور هی صورتمو
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 !!! لی! زن ذل شییییییا _ 

ماشاال هزار بار ماشاال بزنم تو سر  یباشه ! وقت ینجوریا دمی! با گهید بله

 عادل اقا نیبه ا یطاها )!( جور نیا

ارزوشه خونه پدرزنش  شهیخوره و هم یکه اب تو دلش تکون نم رسنیم

 بمونه !

 : دیکه بابا پرس رفتمیم یحام یدلم داشتم قربون صدقه  تو

 وم شد ؟تم ایفرنیکارات تو کال _

که پوست  یبشقابم گذاشتم و در حال یظرف برداشتم و تو یاز تو یپرتقال

 گرفتم گفتم : یم

دادم  لینامه قبل از اومدنم تموم شد ... همه رو تحو انیپا یاره کارها _

 مدارکم به گهی. فکر کنم چند هفته د

 برسه . دستم

 ؟! یگرفت ادتی یچیاونجا اخرش ه یسه سال رفت _ طاها

 تو دهنم گذاشتم و گفتم : پرتقالمو

 بشم ! یزیچ یا یتونم منش یبارم هست .. م یزکیچ هیاره  _



 

20 
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 به حرف اومد : یلیل 

 ؟ یشرکت بزن هی هینظرت چ _

 کردم و گفتم : یفیظر اخم

 یدون یدنگ و فنگ شرکت زدنو ندارم ... پر دردسره ... م یحوصله  _

 صرفه . یمن نم یکه چقدر زمان بره . برا

 خودم عمرا شرکت بزنم . یشرکت کار کنم ول هی یبخوام برم تو دیشا

 یآروم و ب یزندگ هیتوام با استرس باشه .  میکار ینداشتم زندگ دوست

 خواستم . طاها گفت : یدغدغه م

جور کنه ؟ تو شرکت  هدایواسه  یتونه کار یم ثاقیم یلیل یراست _

 خودشون ؟

 : بهم کرد و گفت یمتفکرانه نگاه یلیل

 ثاقهیداره ، به نظر من در حد و حدود م هدایکه  یدونم ... با مدرک ینم _

 صحبت یمی... فکر کنم اگه با مهندس رح

 تو شرکتش کار کنه . هدای، مهندس هم از خداش باشه که  کنه

 ؟ هیک ثاقیم _
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 جواب داد : یلیل یبه جا طاها 

 یحقوق یکه کارها ی. دوست منم هست . از وقت یلیل یپسر خاله  _

 کنم ، باهاش دوست شدم . یشرکتشونو م

 . هیمرد خوب یلیخ

 خوره ؟ ی؟ به دردم م اسیشرکتش چه جور _

هم دانشگاه هاروارد درس خونده ... نه  ثاقیاره فکر کنم خود م _ طاها

 ؟ یلیل

 سرو به عالمت مثبت تکون داد و گفت : یلیل

 کرده . یم یمن و بابا اونجا زندگ شیهم پ یچند سال هیاره ...  _

 ی... نا سالمت رونیب نیایب نایخب ، حاال ازبحث کار و دانشگاه و ا _ ایمح

 ریدل س نمیخوام بش یخواهرم برگشته م

 کنم ! نگاش

 گفتم : یابرومو باال دادم و با بدجنس یتا هی

به  یکیبهت گفته باشم که من  یخواد نگام کن ول یدلت م یهر چ _

 . ستمیبده ن یتو سوغات
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 گفت : اوردیمنو در م یکه ادا یدر حال ایمح 

 ! گدا ! یگوشت تلخ بود شهیبه جهنم ... تو که هم _

 خم شدم و گفتم : یام گذاشتم و کم نهیس یرو دستمو

خودت نکن خواهر  یمنو شرمنده  بایهمه القاب ز نی! با ا یمرس یمرس _

 جان !

رو نگاه  یگرم کرد . داشتم با لذت حام یگفت و سرشو با حام یشیا ایمح

 کردم که مامان گفت : یم

 ... هدای ی... چقدر الغر شد رمیبم یاله _

 لویاومده که ده ک ادشیهمه مدت تازه  نی! مامان منو باش ! بعد ا هه

 وزن کم کردم ! با خنده گفتم :

 شدم ! یروم اثر گذاشته شکل بارب کایامر _

بد  یروزا ادیچشماش  دنیخواستم با د یمامان رنگ غم داشت . نم نگاه

 مبل بلند شدم و ی. از رو فتمیب میزندگ

 : گفتم

 ؟ نیکه ندار یتراحت کنم ... خسته ام . کارکم اس هی رمیمن م _
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گفتن برم باال و استراحت کنم . اروم از پله ها باال رفتم تا به اتاق  همه 

 یبرم باال ، صدا نکهیخودم برسم . قبل از ا

 گفت : یکه م دمیمامانو شن ی آهسته

 ... بچه ام نصف شده ... یاله رمیبم _

 بهتره ... یلیاش که خ هیخدا رو شکر روح یول _ یلیل

 خودمون ! یپاره  شیاره ... بازم شده همون ات _ ایمح

راه به  یرو لبم نشست . به سمت اتاقم رفتم رفتم . تو یکمرنگ لبخند

 خودم گفتم :

 ! یکن یتظاهر م یعال ی... برو جلو که دار هدایبرو جلو  _

از خاطرات گذشته به صورتم خورد . اتاقم  یاتاقمو باز کردم . موج در

 ختنیواسه به هم ر دهیو مرتبه . جون م زیتم

و تخمه ت یته اتاقم انداختم . اخه که من چقدر رو زیبه پارکت تم ی! نگاه

 شهیبزرگم که هم زینگاه به م هی!  ختمیر

به کتابخونه ام  ی! نگاه دمیدیم یکره ا لمیو ف زاشتمیتاپم رو روش م لپ

 شبکه و هک و یکه پر بود از کتابها
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 ... وتریو کامپ یسینو برنامه 

بود سر خورد .  دهیبرام خر وسفیکه  تارمیگ یدر اخر سر نگاهم رو و

 با خودم مویقیموس لیکدوم از وسا چیه

 یقیکالس موس یتو شهیهم ی. ول ولنمیو نه و تارمیبودم . نه گ نبرده

 انویکردم . االن پ یخارج از دانشگاه شرکت م

 . ینه در حد حرفه ا یبلدم بزنم ول هم

بودم ،  دهیتختم ولو شدم . همونجور که خواب یجلوتر رفتم و رو یکم

 رو یمانتومو باز کردم و روسر یدکمه ها

حموم  یول ادی. اخ که چقدر خوابم م دمیگل سر از سرم کش همراه

 واجبتره .

رو لبم  یاز جام بلند شدم و به سمت کمد لباسام رفتم . لبخند یتان با

 کمدمه ینشست . هنوز هم همون لباسا تو

کمد برداشتم و به سمت حموم رفتم . بعد  یاز تو یبلوز شلوار راحت هی... 

 . از دمیدوش مختصر لباسا رو پوش هیاز 

بلوزم  یاون لباسا گم شدم ! سرشونه  یام خنده ام گرفت . انگار تو افهیق

 و شلوارم از زور دیرسیبازوم م یتا رو
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 دامن شده بود تا شلوار . هیشب شتریب یگشاد 

. کم کم داشت چشمام  دمیتخت دراز کش یلباسم شدم و رو الیخیب

 بلند شد . با تلفنم یکه صدا شدیگرم م

سبزو فشار دادم .  ینشستم و دکمه  عیصفحه سر یاسم رو دنید

 و دیچیتو گوشم پ نشیخشمگ یبالفاصله صدا

 که چقدر دلتنگش شدم : دمیبه لب فهم یبا لبخند من

 ؟؟؟ ییمعلومه تو کجا چیه _

 خنده شروع کردم به حرف زدن : با

عمه جون انقدر احوال  یبه به سالم ... عمه خانم جان خودم ... وا _

 ! بسه به خدا ! شمینکن شرمنده ات م یپرس

 خنده اش گرفته گفت : یخانم که معلوم بود کم عمه

 یدیرس یسه ساعته منتظر تماستم ... مگه سفارش نکردم که وقت _

 ... چند بار بگم فاطمه یحتما بهم زنگ بزن

 تو رو دست من سپرده ... خانم
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حرفا رو ... من که االن ور دل فاطمه خانمت  نیعمه جون ول کن ا یوا _ 

 داشت واسم زیر هینشسته بودم و اونم 

 گرفت ... یم ابغوره

 گفت : یخانم با لحن مادرانه ا عمه

 دلتنگت نشه ؟ یخوایم دتتیدختر ... سه ساله ند گهیخب مامانته د _

باهاش حرف  یتلفن ایکردم  یداشتم باهاش چت م ایمن که هر روز  _

 موضوعو ... نیزدم .... خب ولش کن ا یم

از ماه عسل  الیاصل حالتون چطوره ؟ دماغتون چاقه ؟ ژ نمیبب نیبگ

 ساعت چنده ؟ یبرگشته ؟ راست

داره حوصله ام  یول ستمیبپرس دختر جون . بد ن یکی یکی _خانم  عمه

 شهیم یساعت هیهم  الی... ژ رهیسر م

اخر شبه ... اونجا  بای... تقر ننیبیم ونیزیدارن تلو دیوی... االن با د اومده

 چطور ؟

 ... نیرسونسالم ب ویو د الیهم ظهره ... به ژ نجایا _
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مدرکت  یگم به کارا یم دیویبه د ی... راست یسالمت باش _خانم  عمه 

 کنه . یدگیرس

 . شهیبرام پست م گهیتا چند وقت د شیتو زحمت بنداز ستیالزم ن _

 مدت مکث گفت : هیخانم بعد از  عمه

 ؟ یبهتر _

 گفتم : نیدروغ یشاد ول یلحن با

 ! میمرز پر گوهر باشم و بهتر نباشم ؟؟!! عال نیتو ا شهیمگه م _

 دلم گفتم : تو

 اره جون عمه ات ! _

 نزد و گفت : یحرف یخانم که معلوم بود مجاب نشده ول عمه

 دیهم سالممو برسون . روز ع هیمواظب خودت باش ... به عادل و بق _

 ... یبگ کیو بهم تبر ینره زنگ بزن ادتیهم 

 خنده گفتم : با

 کیمنتظر تماس تبر لیچشم ... شما درست بعد از سال تحوبه  یآ _

 ؟ یاوک نیمن باش
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 ! یاوک _خانم  عمه 

قطع کنه  نکهینگفت . قبل از ا یبگه ول یزیچ هیخواد  یبود م معلوم

 گفتم :

 شاهدخت جون ... _

حال  نیبا ا یصدا بزنم ول کشویخانم که دوست نداشت اسم کوچ عمه

 نکرد و گفت : یاعتراض

 جان ؟؟؟ _

 لبخند گفتم : با

I miss you so much _ 

 و گفت : دمیشن یبوسشو از پشت گوش یصدا

… Me too…bye my girl _ 

تونم دل  یرو قطع کردم . ماشاال بزنم تو سر طاها چقدر خوب م یگوش

 تِیرو شاد کنما ! آپد یلیفس رزنیپ هی

و مزاحم استراحت  رهیباهام تماس نگ یکس گهید نکهیا یشده ! برا تیآپد

 رو خاموش ینشه ، گوش میمروزین
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کردم ، دوباره خوابم نبرد .  یهر کار یو ولو شدم رو تخت . ول کردم 

 کالفه دستامو پشت سرم قالب کردم و به

 سکویسان فرانس یرو تو یپر مشقت یچشم دوختم . چه روزها سقف

 با وجود عمه خانم و یگذرونده بودم ... ول

 بهم بد نگذشته بود . یلیخ الیژ

 ایفرنیرفته کال یچند وقت یاز رفتنم بابا بهم گفت که عمه خانم برا قبل

 یزندگ ششیکه اونجام پ یو بهتره تا وقت

رفتم  یبار نم ریعمه خانم متنفر بودم ز نی. من که از همون اول از ا کنم

 قبول ستین یچاره ا دمید یوقت یول

عمه خانم طبق  یمالقاتم تو خونه  نیاخم و تخم . اول یاما با کل کردم

 سرد و شهیرفت . مثل هم شیانتظارم پ

نشسته بود و با بادبزن  یمبل سلطنت یرور . روپر از غ یو نگاه خشک

 . زدیخودشو باد م

 خوب براندازم کرد گفت : نکهیاز ا بعد

 ؟ دهیرنگت پر نقدریچرا ا _
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 یخواب الودم م دادیکه بهم م ییبودم و قرصها یلیتحت درمان ل هنوز 

 حال جواب دادم : یکرد . ب

 خسته ام . _

 که شوهرت مرده . دمیشن _خانم  عمه

رک و پررو بود .  شهیکنه . هم یبرخورد م ینجوریدونستم که ا یم

 حرفشو اصالح کردم :

 نامزدم . _

 داره ؟ یچه فرق _خانم  عمه

 نداشته باشه ... اما هنوز شوهرم نشده بود . یشما فرق یممکنه برا _

 خانم باالخره گفت : عمه

 متاسفم ... بابت مرگش . _

 تمام گفتم : ییپررو با

 . دمیشن تتونویتسلچه عجب  _

 جواب از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفت : یخانم به جا عمه

 دم .اتاقتو نشونت ب ایدنبالم ب _
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 نیبارم کنه اما با ا یزیچ هیکه بهش زدم  یانتظار داشتم با حرف راستش 

 رفتارش منو به فکر فرو برد .

 یخبریکردم و همش تو ب یقبل از شروع دانشگاهم قرصهامو مصرف م تا

 یکردم . دلم نم یم ریس یجیو گ

هم  یاوقات خواب بودم و وقت شتری. ب امیب رونیب یمنگ نیاز ا خواست

 یدرست و حساب یغذا شدمیم داریکه ب

کرد که حرفاشو گوش  یبا وبکم مجبورم م شهیهم هم یلیخوردم . ل ینم

 از همه گهیبدم و درمانمو ادامه بدم . د

روز بدون  هیخودم رو هم نداشتم .  یخسته شده بودم . حوصله  یچ

 زدم رونیبگم ، از خونه ب یزیچ هیبه بق نکهیا

که  یخونه بود نشستم و چشمامو بستم . مدت کیکه نزد یپارک یتو و

 به خودم یکی یقدمها یگذشت با صدا

 ی. اصال حوصله  ومدی. عمه خانوم عصا زنان داشت به سمتم م اومدم

 رفتار مغرورانه اش رو نداشتم . دوباره

 بستم که گفت : چشمامو

 ؟ یکه چقدر بدبخت یثابت کن یخوا یکارات م نیبا ا _
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اون غرور گذشته  گهید ینشستم . لحنش قاطع بود ول خیحرفش س نیا با 

 داد . یغم م یرو نداشت . حرفاش بو

 مکث جوابشو دادم : یاومد و کنار من نشست . بعد از کم جلوتر

 ؟ ستمیبه نظرت بدبخت ن _

 نه . _خانم  عمه

 هستم . یول _

؟  یزیچ یو ب ری؟ فق ی؟ خانواده ندار یضیچرا ؟ مگه مر _خانم  عمه

 ؟ یندار افهی؟ ق ی؟ خونه ندار یسواد ندار

 ؟ یبدبخت یکن یکه فکر م یندار یچ

 نگاش کردم و گفتم : سرد

 . یزندگ _

 خانم بلند داد زد : عمه

گم  یبهت م یچ نی؟! گوش کن بب یکن یم یمردگ یپس االن دار _

 یتو که هنوز نمرد ی... نامزدت مرد درست ول
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... تو  ستین ینجوریدر واقع که ا یزدن درست ول ی. بهت تهمت نحس 

 و یکن یبا حرف مردم زندگ یخوا یفقط م

 اریاخت یبدون نکهی... بدون ا یکنن رو انجام بد یم نیاونا بهت تلق یچ هر

 ... تو هنوز یخودت هست تیدار زندگ

 دینا ام یبخوا ینجوری. اگه ا یدرجا بزن دیشکست نبا هی. با  یراه اول

 سرت ییچه بال ستیفردا معلوم ن یبش

خودت  یکه برا یزندگ نیکه نامزدت ا یکن ی... اصال تو فکر م ادیم

 رو دوست داره ؟ یدرست کرد

کرد که  ی... درک نم دیفهم یبود . اون نم نیبرام سنگ یبدجور شحرفا

 کشم ... مرگ یرو به دوش م یچه غم

هجده چرخ از  یلینفر با تر هیبوده که انگار  نیواسم سنگ نقدریا وسفی

 نیروم رد شده و خردم کرده . اونوقت ا

 زیچ چیکنم ؟ اون ه یزندگ یده که چه جور یبرام شعار م نجایا نشسته

 ... وسفیدونه ... نه از من نه از  ینم

 تکون دادم و گفتم : یسر
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چه  یدون ی... شما نم یدون یکه سرم اومد نم ییاز بال یچیشما ه _ 

 . دمیرو من کش یزجر

 بود اومد : زیمهربونش که واسم تعجب برانگ یصدا

 میو شاداب ی، تو اوج جوون میزندگ یدونم . منم مثل تو تو یچرا ... م _

 کمرم خورد شد ... یدجور، ب

اون  یکنه ول فیواسم تعر شوینگاش کردم .منتظر نبودم که زندگ فقط

 شروع کرد به حرف زدن ...

 و گفت : دیکش یقیخانم نفس عم عمه

ثروتمندم  یخانواده  هیکه از  یفهم یسر و وضعم م دنیفکر کنم با د _

 بود و ماها ییهوا یروی. پدرم سرهنگ ن

دونم  ی، نم میجشن تولد شونزده سالگ یه بود . تولوس کرد یحساب رو

 دیشد و چرا از فرهاد خوشم اومد . شا یچ

 یکه پدرم ازش م یفاتیهم به خاطر تعر دیشا ایاش بود  افهیخاطر ق به

 یروین یخلبانها نیاز بهتر یکیکرد . 

تونست زود تو دل  نیشناس پدرم بود . واسه هم فهیو سرباز وظ ییهوا

 ما جا باز کنه .
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 شیوقت پا پ چیه یکم بدجور گرفتارش شدم . اونم دوستم داشت ول کم 

 طاقتم تموم شد ازش گهیزاشت . د ینم

و  ادهیما ز یطبقات یگفت فاصله  یروشن کنه . م فمویکه تکل خواستم

 نیب یازم ، اختالف یخواد با خواستگار ینم

صه ، اونقدر اصرار کردم که موضوع رو با پدرم و خانواده ام بندازه خال من

 از دستش یلیمطرح کرد . پدرم خ

 یمن فقط و فقط فرهاد رو م یهم از من . ول نطوریشد . هم یعاص

 خواستم .

... جوون  گهیکنم ، با هزار تا ترفند د یم یپدرم گفتم که خودکش به

 دونستم که یبودم و کله ام هم باد داشت . نم

.  میخور یبه ترکستانه و من و فرهاد به درد هم نم رمیکه م یراه نیا

 دست دخترش ومدیتازه هم پدرم عارش م

 بچه سرباز . هیبزاره تو دست  رو

خوام باهاش فرار  ی، به فرهاد گفتم که م شهینم یپدرم راض دمید یوقت

 ، قیهم کردم . بدون تحق نکارویکنم . هم
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خوش  یمرد که فقط به اجزا هیپرس و جو ، خودمو دادم دست  بدون 

 طول یلیکردم . خ یصورتش فکر م بیترک

نداشت ...  یچیچقدر زود تباه شدم . فرهاد در واقع ه دمیکه فهم دیکش

 با ی.ول اوردیبهم فشار م یبدجور یپول یب

 . رمیسخت بگ دیگفتم عشق من بهش مهمه و نبا یم خودم

هم شد . پدرم که  شتریب می، بدبخت یناز یروهایالحاق فرهاد به ن با

 مخالف سرسخت المان بود و من هم به تبع اون

 یخونه ام تحمل م یحضور اونا رو تو دیها متنفر بودم حاال با یناز از

 هنوز یکردم ول یم شونیمخف دیکردم . با

 دادمیاون انجام م تیکار ها رو واسه رضا نیکردم عاشقشم و ا یفکر م هم

 آلمان هویشد و چرا  یدونم چ ی... نم

که پدرم اونو  دمیخورد ... فرهاد رو ترور کردن و بدتر از اون فهم شکست

 کشته....

ارزوهام به باد رفت  یغصه تو عالمه آوار شد رو سرم ... همه  یهر چ انگار

 زارم ، دلش به تیوضع دنی. پدرم با د
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نبودم . به  یاون شاهدخت قبل گهیمن د یول دیاومد و منو بخش رحم 

 رو دادم . ینیسنگ یخاطر عشق فرهاد بها

 یو من سرسختانه م میخورد یما از همون اول به درد هم نم چون

 دونستم که یبا اون بسازم . نم مویدگخواستم زن

 یوقت خشت اولش رو نم چیوگرنه ه شهیم نیعاقبتش ا یزندگ نیا

 زاشتم .

کردم که  یکردم . فکرش رو هم نم یباز به عمه خانم نگاه م یدهان با

 عاشق بوده . عمه یروز هیچوب خشک  نیا

 به آسمون کرد و گفت : ینگاه خانم

 یزندگ وسفیبا  ی. بدون که اگه تو نتونستاز من بشنو .. حتوینص نیا _

 با دیداشته . شا یحکمت هیحتما  یکن

 یاس ...برا گهید یجا هی تیو خوشبخت یشدیاصال خوشبخت نم وسفی

 نکهی... نه ا تیبرو دنبال خوشبخت نیهم

... از اول بساز . مثل من  یکارات خودتو بدبخت کن نیبا ا یدست یدست

 وسفینشو ... قبول کن که قسمتت با 

 . نبوده
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 یدلخوش یبرا دیبه خودم دادم . شا یتکون هیاون حرفا  دنیاز شن بعد 

 کردن دواریام یهم برا دیخانواده ام و شا

جواب  یلیکه بودم و به درمان ل یخوام بشم همون یخانم گفتم که م عمه

 جمع یتو ادیم شیکم پ گهیدادم . االن د

خوام بگم فراموشش کردم نه  ی. نم هیگر ریبزنم ز وسفیاسم  دنیشن با

 یتونم خودمو کنترل کنم ول ی، فقط م

 کنم . یم هیخلوتم به خاطر نبودش گر یتو

دغدغه باشم .  یب یزندگ هیدنبال  دی. با دمیزدم و به پهلو خواب یچرخ

 آروم که خودم بتونم خودمو یزندگ هی

 کنم . کم کم چشام گرم شد و به خواب رفتم . خوشبخت

..................... 

! نفسم تو  کممیاز اسمون ول شد رو ش ییلویک ستیدو یوزنه  هی انگار

 که از فرط یام حبس شد و با دهان نهیس

خندون  یشدم که چشما زیخ میو درد باز شده بود ، تو جام ن تعجب

 دلم ی. هنوز رو دمیرو روبه روم د یحام
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 کویتیپ یبود و انگار که بال نسبت من سوار خرش شده باشه ه نشسته 

 دنشیکرد ! اول دلم واسه بوس یم کویتیپ

کرده ، اخمام  دارمیاز خواب ب یچه جور نکهیا یاور ادیبا  یرفت ول ضعف

 دنیرفت تو هم و دهنم واسه داد کش

 دهنمو بستم : ایمح یصدا دنیباز شد که با شن سرش

کنم  ی، پرتت م یکن تیبچمو اذ یبخوا دهیاز راه نرس یهو یهو _ ایمح

 ! برو با هم قد خودت ایکه بود ییهمون جا

 شو بچه پررو ! زیگالو

 زدم : غیج

 بشکه بنداز ! خفم کرد ! نیبه ا گاین هی ایمح _

ماچ گنده از لپش کرد که صورت  هیخم شد و  یصورت حام یرو ایمح

 بدبخت ! بعد نیمن درد گرفت چه برسه به ا

 در هم بهم نگاه کرد و گفت : ییبا ابروها هم

بدم  نقدریهم باشه ... ا دیتپله که با زهیر هیمن  یبشکه عمته ! بچه  _

 ! اه اه ! یالغر مردن یبچه ها نیاز ا ادیم
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کتک  هیکنار زدم و بلند شدم تا با  کممیش یرو از رو یحام ظیغ با 

 به گامیکه ن امیدرب ایاز خجالت مح یحساب

ساعت هم نشده  می! هنوز ن کشمتیمن م ــــــــایافتاد ... مح ساعت

 ! در یکرد دارمیو ب دمیبود که خواب

 ایحرفا رو موشک بارون به مح نیگشتم ا یم امییکه دنبال دمپا یحال

 ریگفتم و به دنبالش به طرف پله ها سراز

 یما رو نگاه م یبود و با لبخند دعوا سادهیپله ها وا کی... مامان نزد شدم

 گفت : دمیبهش رس یکرد . وقت

 ؟ زمیعز یدیخوب خواب _

 گفتم : ادیفر با

به بالش  دهیمن بخوابم ؟ سرم نرس زارهیم یروان نیا خواب ؟؟!! مگه _

 کرد! دارمیب

 با تعجب گفت : مامان

 ! یدیسه ساعته خواب کیتو که نزد یول _
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 یواریو به ساعت بزرگ د دمیباز و بلندم کش یدستمو تو موها تیعصبان با 

 نگاه کردم . ساعت هفت عصر بود .

که بله !  دمینگاه کردم و د می! زود به ساعت مچ نیزم ریافتاد تو ز فکم

 نیکه بار ا یی... اوف ! چه فحشا سادهیوا

رفتم که مامان دستمو  ینکردم من ! داشتم دوباره به سمت پله ها م ایمح

 : دیکش

 بخور ... وهیم هی ایکجا ؟ حاال ب _

 . امیصورتمو بشورم و ب رمیم_

 . میبر ای... بستین شیخواد بابا صورتت که طور ینم _ مامان

. تا در سالنو باز کردم ، چشام از تعجب چهار  ییرایبه زور منو برد تو پذ و

 ! نیرو بب نایمن ... ا یخدا یتا شد ! وا

 هیبودن . چهار نفر که  سادهیعوض شدن ! رو به روم چهار تا زن وا چقدر

 روح در کیگفتن  یروز همه بهمون م

من بودنمون  ی... ول میتا بحال با هم بود یبدن ! از سن پونزده سالگ پنج

 رو سه سال قبل به هم زدم ... مجبور شدم
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 بشکنم ... میزندگ یبا هم بودنمون رو به خاطر خال تو مانیپ 

**************** 

تک تکشون نگاه کردم . چقدر عوض شده بودن . منم به  یچهره  به

 نیکرده بودم ؟ الهام اول رییاونا تغ یاندازه 

نگام قرار گرفت . اون صورت دخترونه حاال پخته  نیذرب ریبود که ز ینفر

 و ستیخانوم ب هیتر شده بود و جاشو به 

مادر داده بود . الهام نوزادشو تو اغوشش گرفته  هیو بهتر بگم ،  سالهچهار

 که از یشیم یبود و با اون چشما

 کرد . یشده بود بهم نگاه م سیاشک خ جوشش

 یلیرو بلوند کرده بود که خ شیمشک یبود . موها سادهیکنارش وا الیسه

 . ابروهاش رو ومدیم دشیبه صورت سف

تونستم حدس بزنم که  یرنگ روشن کرده بود . از طراوت صورتش م هم

 یتازه ازدواج کرده . به دست چپش نگاه

کرد . اگه  لیتبد نیقیحدسم رو به  یعروس ی. درخشش حلقه  کردم

 دیازدواج کرده بودم شا شیمنم سه سال پ
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 با طراوت بودم .... الیسه یبه اندازه  االن 

راستش انداخت چشمامو ازش گرفتم و به به سمت  الیکه سه ینگاه با

 شدم . نسبت به قبل فربه تر رهیخ سهینف

پف  ی؟! حامله بود ! صورتش کم نمیبینه ، دارم درست م ایبود ...  شده

 از یسرخش با لبخند مهربون یداشت و لبها

 ی، باز هم تو یاسی یخفاش یپشت اون مانتو کمشیباز شده بود . ش هم

 اخرو یبود . معلوم بود که ماه ها دید

 ....گذرونهیم

، نه نه ... بهتره بگم دوست  وسفی یینفر ، مهناز ، دختر دا نیآخر و

 گذشته ات ادیکمتر به  ینجوریخودم . ا

شدم . صورت خوشگلش از  قیکه نرفته ؟ بهش دق ادتی...  هدای یفتیم

 لبخندش ، ی. ول دیدرخش یم یخوشحال

 فتهیم وسفی ادیمن  دنیدونستم هنوز هم با د ید . مبو زیحزن انگ یکم

 رمیبه گذشته ام م دنشیمثل من که با د

 چشم از مهناز برداشتم : ایمح ی... با صدا
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خانوم مهندس  نیبه خدا ... ا نینی... بش نیسادیا ؟ شما که هنوز سرپا وا _ 

 یما سه سال رفته اونور کال همه چ

 ! نشی! شما ببخش یچی... ه یینه بفرما یرفته ! نه تعارف ادشی

 به لب اوردم و گفتم : یلبخند

 یا گهیهر کس د یکه تو داد یباش داریقربون زبونت برم ! بعد اون ب _

 برد ! یبه سر م یمن بود تو منگ یهم جا

به سمت بچه ها رفتم .  الیخ یو من ب دیخط و نشون برام کش هی ایمح

 تو تیمیاول از مهناز شروع کردم . با صم

 و در گوشش گفتم : دمیکش اغوشش

کارت کرده  یجونت چ ایلیا ستی! معلوم ن یناقال ! چه خوشگل شد یا_

 ! یزنیترگل ورگل م نقدریکه ا

 تعجب گفت : یو کم یمهناز گل انداخت و با مهربون یلپا

رو  یتعجبه که تو کس یبرام جا یلی... خ هدای ینکرده که ! ول میکار _

 ! یکن یبغل م

 نباشه : نیکردم صدام غمگ یگفت ! سع یم راست
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 میاز عادتامونو ترک کرد ی! ما هم بعض گهیعوض بشن د دیخب ، ادما با _ 

. 

گرفته بود  باشویروشن ز یاز اشک چشما یرفتم . هاله ا سهیسمت نف به

 بغلش کنم با خنده گفتم : نکهی. قبل از ا

 ! رونیبچه ات پرت شه ب ارمیفشار ن هوی _

 کرد گفت : یکه بغلم م ینیکرد و در ح یبلند یتک خنده  سهینف

 ! یخودمون یخله  هدایهنوز هم همون  _

 گفتم : یرو بغل کنم ابروهامو باال بردم و با بدجنس الیسه نکهیاز ا قبل

به صورتت که  یکار کرده ! گند زد یاوه اوه ! عروس خانومو نگاه ! چ _

 ! یسُه

 گفت : مانهیبغلم کرد و صم هیبا گر الیسه

 . یلی... خ هدایدلم برات تنگ شده بود  یلیخ _

 یکرد تو یم نیف نیکه ف یاورد و در حال رونیخودشو از اغوشم ب الیسه

 دنبال دستمال گشت . الهام بچه فشیک
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شد . دستشو اورد باال و  کیمبل گذاشته بود . دو قدم بهم نزد یرو اشو 

 گونه امو لمس کرد . چشماش پر اب بود .

 یصبر نکردم و محکم بغلش کردم اونم با محبت منو به خودش م گهید

 فشرد .

 دارید اقیاز اشت دینم شادو یبه گلوم چنگ زده بود ... نم یبیعج بغض

 از دست یحسرت واسه روزا ایدوباره بود 

 یریجلوگ یکه برا یمنم با تمام توان دیلرز یام ... الهام شونه هاش م رفته

 کردم ، موفق یاشکام تالش م ختنیاز ر

 شد . سیو صورتم تو اغوش گرم الهام از اشک خ نشدم

که الهام تو بغلم بود با پشت دست زود اشکامو پاک کردم و  همونطور

 به صورتم نگاه کنن . با هیاجازه ندادم بق

 ترکشون کردم . عیسر یلیلباسامو عوض کنم ، خ رمیم گفتن

وجودم  یتو یبیبودم . جدال عج رهیباز بود و من بهش خ هودهیاب ب ریش

 که گفتیسرگرفته بود . احساسم م

 یشکست بخور ستیقرار ن هیکن ... با گر هیختر ... گرکن د یخال خودتو

 نیتامیو یخودیگفت ب یعقلم م ی. ول
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 یزیچ چی، ه فتهیکردن ، صورتت چروک م هیهدر نده . تازشم با گر بدنتو 

 شه . فقط تو شکسته تر یهم عوض نم

 ! یاسراف نکن نیاز ا شتریو ب یابو ببند ری. االن هم بهتره ش یشیم

 دمیمشت آب به صورتم پاش هیحرف منطقمو قبول کردم و  شهیهم مثل

 از قینفس عم هی دنیو بعد از کش

 یکمرنگ و شلوار ل یتاپ آب هی عیسر یلیاومدم . خ رونیب ییدستشو

 به اندام یلیکه خ دمیپوش یلوله تفنگ

کم پشت تر  یلی. موهامو که االن نسبت به گذشته خ ومدیام م دهیکش

 شیشونه کردم . بلند یشده بود رو به راحت

کوتاهشون کنم . همونطور باز گذاشتم  ومدیدلم نم یول دیرسیباسنم م تا

 رونیموهام زدم و ب یرو یتل آب هیو فقط 

 . اومدم

و  هیگر پیتر هیبه خدا التماس کردم که بق ییرایبه سالن پذ دنیرس تا

 خدا دعامو نکهینداشته باشن ! مثل ا نایا

بچه ها نشسته و داره زبون  نیب یلیل دمیکردم ددرو باز  یچون وقت دیشن

 . تا متوجه من شد بلند گفت : زهیریم
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هم  یپیخانومتون هم اومدن ... اوه اوه چه ت هدای نیبه به ... باالخره ا _ 

 زده ناکس !

 و گفتم : چوندمیرو پ یلیل ینیو منم با انگشت ب دنیها خند بچه

 شوهرت کو ؟ _

 ! یلقمه نون حالل از راه دزد هیدنبال  _ یلیل

 نهمهیبا تو نامزد کرده ا یداره داداش ما ... از وقت یفیاااا؟ چه شغل شر _

 ؟باکماالت شده 

 ابروهاشو باال داد و گفت : یلیل

از  نهیکنارم بش زهیر هی ی! من منبع فضل و کماالتم ! هرک گهیبعله د _

 . شهیم بشیالطاف گهربار من نص

 شر و وراشو نداشتم ! با دست اروم زدم پس سرش و گفتم : حوصله

 یه تهیعروس گهیپاشو برو خونتون ... تا فردا هم مزاحم نشو دو روز د _

 ! یداماد پالس خونه

 بغله ... نیمن و تو که نداره ... خونمون هم یاه ... خونه  _ یلیل

 بغل کجاست ؟ _
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 ... نایا یدیمف ی! خونه اقا گهیبغله د نیبغل هم _ یلیل 

قشنگ که با  ییالیو یاون خونه  فیباز بهش نگاه کردم ... ح یدهان با

 ! میبش هیهمسا نایا یلیل

 اونجا رو فروختن ؟ نایا یدیمف یپس اقا _

 با لحن مخصوص به خودش گفت : شدیکه بلند م یدر حال یلیل

 دیخونه رو خر یزد و جَلد یکیتو تار یریمنم ت یهاره فروختن ... دد _

 یمن بودا ! دلم م شنهادی... البته به پ

 ! نمشیبشم که راحتتر بب هیبا طاها جونم هسما خواست

خارج  ییرای. همونطور که از پذ رونیزدم و با دست هولش دادم ب یاوق

 درو یکرد . وقت یاز بچه ها خداحافظ شدیم

 و رو به بچه ها گفتم : دمیکش یاز سر اسودگ ینفس بستم

عروس گرفتنش چشم بازارو  نیتو رو خدا ؟ داداش ما با ا نینیب یم _

 کور کرده !

 در اورد تو و گفت : یسرشو از ال یلیل

 نکن الجنس! بتمویغ _
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 رونیب دادمیدر هولش م یکه از ال یسرش گذاشتم و در حال یرو دستمو 

 ، گفتم :

ها  شهینم داتیدور و برا پ نیدا هم ا! تا پس فر نمیبرو خونتون بب ایب _

! 

الهام نشستم . جو  شیغرغر کنان از سالن دور شد و من رفتم پ یلیل

 هیالهام هم خواب بود .  یبود . بچه  یساکت

قربون صدقه رفتن از الهام  ینقش کوچولو بود . بعد از کل زیر دختر

 : دمیپرس

 ؟ هیاسمش چ _

 زد و گفت : یلبخند الهام

 ستاره . _

که  فیناز و قشنگ بود . ح یلیستاره هاس ... خ هیهم شب یراست راست

 چلوندمش ! یم یخواب بود و گرنه کل

 گفتم : طنتیانداختم و با ش سهیبه نف ینگاه

 !ه؟یچ شونیاسم ا _
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 با تعجب گفت : سهینف 

 ؟ یک _

در زدنو  یو ادا دمیکنارش رو مبل نشستم و دستمو رو دلش کش رفتم

 گفتم : یبچگونه ا یردم و با صدادر او

 یایب یخوا یم یخوابه ! ک نکهی؟ مثل ا ستیخونه ن یتق تق ... کس _

 بشکه ! هیقد  یبچه ؟ نفسمونو کرد رونیب

 دست منو از شکمش جدا کرد و گفت : دیخند یکه م یدر حال سهینف

 . رهیگ یبسه ... نکن دلم درد م _

 گفتم : یخوشحال با

 هست ؟ یحاال چ _

 ؟ یچ _ سهینف

...  گمیبچه رو م گهی! خب معلومه د یچقدر منگول شد سینف یوا _

 پسر ؟ ایدختره 

 با ناز گفت : سهینف
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 میاومدن بچه صبر کن ایگفته تا به دن مانیدونم ... اخه ا یراستش نم _ 

 ! میبش زیخواد سورپرا ی... دلمون م

لب گفتم ! اه چه لوس ! بچه هم  ریز شیا هینازک کردم و  یچشم پشت

 شدن داره ؟! دستامو تو هوا زیسورپر گهید

 هم زدم و گفتم : به

و پوکتون  کیو از ج میبا هم رابطه نداشت ادیمدت ز نیخب ، چون تو ا _

 از نینیشیادم م یخبر ندارم ، مثل بچه 

 ی... خب واسه شروع ، اول ال نیکن یم فیواسم تعر تونویزندگ یتا پا سر

 . گهیم

 با لبخند گفت : الهام

 بگم ؟ یچ _

اشنا  یهست ؟ چه جور یشوهرت بگو . ک یامممم خب ، اول درباره  _

 ؟ نیشد

کرد گفت  یکه پوست م یظرف برداشت و در حال یاز تو اریخ هی الهام

: 



 

53 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

کرد و اونا هم  یاست . زن عموم ما رو بهشون معرف هیشوهرم غرب _ 

 . اسمش میدیو همو پسند یاومدن خواستگار

شرکت مشغوله . سرپرست  هی یخونده . تو یهست و حسابدار یمرتض

 بگم ؟ یچ گهیو د هیحسابدار میت

 گفتم : طنتیش با

 کوتاه ؟ ایقدش ؟! بلنده  _

 کرد و گفت : یفیاخم ظر الهام

 ! ستین ی؟ اخه قد که مالک خوشبخت ی؟ تو هنوز ادم نشد هدای _

 باال بردم و گفتم : ابروهامو

 واسه تو که بود ! _

 قورت داد و گفت : ارشویخ الهام

 تاس .قدش   _

 ، غوله ! یخب ، واسه تو که کوتوله ا _

ظرف برداشت و پرت کرد سمتم . تو هوا گرفتمش  یاز تو بیس هی اماله

 گاز گنده به هیبوس براش فرستادم و  هیو 
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 با دهن پر گفتم : دمیجو یکه خرش خرش م یزدم . در حال بمیس 

 . نمی، تو بگو ب یخب ، سه _

. فعال پشتمون به خانواده ها  مییهر دومون دانشجو مایمن و ن _ الیسه

 خونم یگرمه ... من که دارم فوق شبکه م

زدم  لیمی. بهت ا میکرد یعروس شی. ماه پ هیروانشناس یهم دکترا ماین

 . یجوابمو نداد یول

 عوض کردم . مویدیجون ا یشرمنده سه_

 با تعجب گفت : الیسه

 چرا ؟ _

 رفته بود ! ادمی مویقبل ید یپَس ِآ _

 از دست هوش و حواس تو ! _ سهینف

 کاره ان ؟... یچ مانتونی... آقا ا نمیبب نیخب ، مامان خانوم ! شوما بگ _

 زد و گفت : یلبخند کمرنگ سهینف

 ؟ ادینم ادتی مانویا _

 تعجب گفتم : با
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... من اصال قصد خراب کردن  شناسمینم مانوی؟! به خدا من ا یبا من _ 

 من یندارم ... اخه چرا درباره  تونویزندگ

 ؟؟؟ من دوست توام ! یکرد یفکر نیهمچ

اخم به ادا  با نهیدست به س سهیدراوردن ! نف یباز یشروع کردم به کول و

 یاشکا یکرد وقت یاصوالم نگام م

 رو پاک کردم گفت : میفرض

 اتیباز وونهید نیدست از ا یخوا یم ی؟ ک هدای یتو هنوز هم ادم نشد _

 ؟! یبردار

 ! گهیهمون پسر خالمه د مانیا

 . یخب به سالمت _

 با تعجب گفت : سهینف

 رفته ؟! ادتی یعنی _

 ؟ ویک _

 زد و گفت : شیشونیبا دست به پ سهینف
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 ادینم ادتی یچی... تو ه زدمیهمه واسش پرپر م نیا رستانیمن تو دب _ 

 ؟!

 حال حفظ ظاهر کردم و گفتم : نیفالپ شده بود با ا یلیمغزم ف نکهیا با

 ! یگیخودمونو م مانیهاااااا همون داش ا _

 گفت : یبا طلبکار سهینف

 ! گمیبله ... همونو م _

و به مهناز نگاه کردم .  دمینپرس یا گهینشم ، سوال د عیضا نکهیا واسه

 داشت با خنده جر و بحث ما دوتا رو گوش

 : دمیپرس انهیگرایلبخند موذ هیداد . با  یم

 خوب هستن ؟! ایلیآقا ا _

 سرخ شد و گفت : مهناز

 اره ... خوبه . _

! کلک ! نکنه تو  یپوستت حساب ری! اب رفته ز ایتپل مپل شد نیهمچ _

 ؟ یتو راه دار ین یهم ن

 سرخ شد و گفت : شتریب مهناز
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 کجا بود تو هم ؟! ین ی... نه بابا ن هداینکن  تیاااا؟ اذ _ 

................... 

شده  رهیشب خ یبودم و به اسمون پر ستاره  سادهیبالکن اتاقم وا یرو

 با رانیروز بازگشتم به ا نیبودم . اول

دوستام اومدن  یو خنده با دوستام گذشت . اخر شب شوهرا یشوخ

 باهاشون اشنا شدم . کیدنبالشون و از نزد

 جانیمستقل ، شور و ه یزندگ هیاشون خوشبخت خوشبخت بودن .  همه

 بچه که هی،  سهیو مثل الهام و نف یجوون

دوستام  نیکرد . انگار فقط طالع من از ب یم لیرو تکم شونیخوشبخت

 رو لبم نشست و ینحس بوده ! لبخند تلخ

 لب زمزمه کردم : ریپر نور تو اسمون دوختم و ز یبه ستاره  نگاهمو

خان ؟ ... اگه تو  وسفی گمی؟ مگه دروغ م یزنی؟ چرا چشمک م هیچ _

 بچه داشتم هیمنم مثل الهام  دی، شا یبود

 مسافرت ... اما ، حاال ... حاال ... رفتمیمثل مهناز ، همش باهات م ای... 
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منقطع شده بود . نگاه پر آبمو از ستاره گرفتم و به اتاقم رفتم .  نفسام 

 باالخره شکست خوردم ! بغضم شکست ! ...

ما . دلم  یخونه  ختنی. با دعوت مامان خانوم همه ر دهیروز اول ع امروز

 کنه ... یواسه اکرم خانوم داره جلز ولز م

 صدیهم از دست ما خواب و خوراک نداره ! باز خدا رو س یدیاول ع روز

 مامان یالیمرتبه شکر که فقط فام

 ییکردم . دا یم یاکرم خانوم خودکش یو گرنه که من به جا خونمونن

 مکرمه اشون یفواد با خاله فائقه و خانواده 

خانوم هم  یلیل یما باشن . البته خانواده  یخونه  لیبود سال تحو قرار

 ما ومدهیخدا ن یمهمونا بودن ... ا ی مهیضم

 ! کرمتو شکر ! یمهمون دار کرد رو

تو اتاقم بمونم و  لیسال تحو یبود به سفارش مامان و بابا لحظه  قرار

 برم خدمت مهمونا ! اخه یدیوان عبعد به عن

از اومدنم خبر نداشت . به جز دوستام که اونم واسه خاطر زبون لق  یکس

 خبر دار شدن ! ایمح
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زده بودم . کت  دیسف یمشک پیانداختم . ت یبه سر و وضعم نگاه نهیآ تو 

 براقم با شال و صندل یو شلوار مشک

 شیبه ارا دایذشته جدکرده بود . برخالف گ جادیا ییبایتضاد ز دمیسف

 واسه یعالقه مند شده بودم . حفاظ خوب

آثار  تونستمیراحت م یلیپلک و پف چشم بود . خ ریز یاهیس پوشوندن

 شیشبونه ام رو پشت آرا یها هیگر

 کیشل یبعد صدا یو لحظه ا دیمهمونا خواب یکنم . سر و صدا پنهون

 . به دیخونه به گوشم رس ونیزیتوپ از تلو

 زدم و گفتم : یلبخند تلخ نهیتو آ رمیتصو

 ... شهیم لیتو سال تحو یشد چهار سال ... چهار ساله که ب _

توالت برداشتم و قفلشو باز کردم . صبر کردم تا  زیم یاز رو مویگوش

 یفعال بشه ... لحظه ا میگوش وریس نیاسکر

کرد  ییصفحه خودنما یرو دیبا اسال وسفی یو کودک ی، عکس جوون بعد

 صفحه . با یرو دیقطره اشک چک هی. 

 زمزمه کردم : یمحزون یپاک کردم و با صدا مویشصت گوش انگشت
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 ..وفا . یمبارک باشه ب _ 

 طاها بلند شد : یبه در خورد و بعد صدا یا تقه

 ؟ یحاضر هدای _

مثل گاو  زدیاگر هم م ایزد  یدر نم ایکرده ! قبلنا  شرفتیبابا ! چه پ نه

 تو ! حاال از ومدیو م ریز نداختینر سرشو م

 یلیباشه از ل ادمیشده !  یچه پسر خوب ی... واااا رهیگیدر اجازه م پشت

 پسر تشکر کنم ! نیا تیواسه ترب

صورتم نبود . درو باز کردم و نگاهم به طاها  یرد اشک رو خوشبختانه

 دهیپوش یشل قهیبلند  نیافتاد . لباس است

ست کرده بود . واه واه ! من که دخترم از  شیسورمه ا یو اونو با ل بود

 یتن کرده ؟! ول هیچ نیپوشم ا یلباسا نم نیا

ام ،  رهیبهش خ دید یود ! وقتو انصاف خوب خوشگلش کرده ب الحق

 زد و با ته خنده گفت : یچرخ

 ؟ یپسند ینه ؟ م ادیبهم م یلی؟ خ هیچ _

 اوق زدم و گفتم : هی یشیحالت نما با
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 بودم ؟؟؟ قهیسل یب نقدریا یطاها ؟! من ک _ 

 ابروهاشو باال انداخت و گفت : طاها

 خوردم نه ؟! یپس من داشتم خودمو با چشام م _

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

اون که  فیخوردم ! ح یافسوس م یلیمن فقط داشتم تو دلم واسه ل _

 مثل تو بشه ! یختیر یزن ادم ب ادیب

راهمو به سمت پله ها کج کردم . با دو قدم بلند خودشو بهم رسوند و  و

 گفت :

بهتر از  یاز خداشم باشه ک دیبا یلیاوال خدا از ته دلت بشنوه ! دوما ل _

 به کتریرسم بود کوچ مایمن ! ثالثا قد

بدبخت  هیکه اخرالزمون شده و تو هم  ییاز اونجا یبگه ول کیتبر بزرگتر

 کنم و یبارت نم یچیه یرب زده اغ

 خره ! هدایمبارک  دتمیع

رو  بایهمه القاب ز نیبارم کنه و ا یزیخواست چ یبه جونش ! نم ماشاال

 نشیریبهم نسبت داد ! بعد از اتمام نطق ش



 

62 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

بوس گنده  هیاز پشت سر بغلش کردم و  دمیگرفت و رفت که پر راهشو 

 که داشت یاز گوشش کردم . طاها در حال

 کرد با غر غر گفت : یمنو از خودش جدا م شیو پ شیا با

 ! یگفتنت هم مثل خودته ! چته پرده گوشمو سوراخ کرد کیتبر _

 و گفتم : دمیخند یسر خوش با

 مبارک طاها خره ! دتیع_

تونستم از پشت سر ، لبخند گرمشو حس  یزود از کنارش رد شدم . م و

 کنم ...

سر و  یدفعه همه  هیرو باز کردم .  ییاریبسم ا... گفتم و در سالن پذ هی

 یمی. با لبخند به جمع صم دیصدا ها خواب

، انگر بچه ها  یسه سال دور نیا یکه رو به روم بود نگاه کردم . تو یا

 بزرگ شده بودن ، جوونا جا یلیواسم خ

فواد از  ییقدممو برداشتم ، دا نیاول ی... وقت رتریتر و بزرگترا ، پ افتاده

 مبل بلند شد و همونطور که با تعجب یرو

 : دیشده بود از بابا پرس رهیخ بهم
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 ؟! نمیب ی، خواب که نم یعل _ 

 خنده داشت گفت : یکه چاشن ییبا صدا بابا

 منه . یهدای... دختر خودمه ...  یداریب دارینه ... ب _

فواد بود که با چند قدم  یینفر دا نیهم از جاشون بلند شدن . اول هیبق

 واقعا اید اومد رو به روم تا بدونه که ابلن

فشار غم منو از پا در اورده ... نخواستم ناراحتش  ای میقبل یهدای همون

 یرو رو ییکذا ینقاب شاد عیکنم . سر

کردم . با خنده  یرو گرفتم و باهاش روبوس ییزدم و دست دا صورتم

 گفتم :

 فواد ما ؟ ییاحوال دا _

 : و گفت دیدرخش یاز خوش چشماش

 ... یبرگشت یراست راست نکهینه ، مثل ا _

گفتم . خاله فائقه مثل  کیتبر دویکردم و ع یهم احوال پرس هیبق با

 دونستم تنها یمامان شکسته شده بود . م
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 مسایو شم انیشا دنیمامان اونه . با د یرنجها یصبور و شنونده  سنگ 

 که دهنم از یتعجب کردم . در حال یلیخ

 بود گفتم : دهیقد کش یکه حاال کل انیباز مونده بود به شا تعجب

 ! ی؟؟؟ مثل چنار شد یخودت انی... شا یوا _

 گفت : یزد و با طلبکار یبخند نصفه ال انیشا

 یبچسبون ینکرد دایپ یدست شما درد نکنه دختر خاله ! صفت بهتر _

 به من ؟!

 خنده گفتم : با

!  ستیکردم ! ماشاال قد که ن فیهمه ازت تعر نی؟ ا نیصفت بهتر از ا _

 ! یاز چنار هم رد کرد

فرق کرده بود  یلی. نگاهمو بهش دوختم اونم خ دیخند زیر زیر مسایشم

 نیع دشی. صورت سف باتریو صد البته ز

 . بغلش کردم و گفتم : دیخند یروشنش م یمهربون بود و چشما مامان

 ! یزشتتر شد زهیر هی! فقط  ینکرد یتو فرق _



 

65 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

بلند شد .  انیشا یخنده  یو برعکس صدا دیرو لبش ماس لبخند 

 گفت : یبا ناراحت مسایشم

 ... هدایوا !  _

 جواب داد : انیشا من یجا به

 خواهر من ! گهیتلخه د قتیحق _

گذاشتم تا راحت به جر و بحثشون برسن ! همونطور که داشتم  تنهاشون

 رفتم دو تا بچه در یبه سمت عمو رضا م

و شروع  دنیو دور من چرخ دنیزدن به طرفم دو یم غیکه ج یحال

 و نایشد . س یکردن . باورم نم یکردن به باز

سه ساله حاال چقدر فرق کره بودن و  یبودن ... اون بچه ها نایت

 هم مثل خودشون بزرگتر شده بود . طنتاشونیش

کندم و تو بغلم گرفتم . اول با  نیبود رو از زم زونیرو که به پام او نایت

 شیکوتاه مسر یشد . موها رهیتعجب بهم خ

زل زده  درشتش بهم یقهوه ا یتل به عقب زده شده بود و با چشما با

 کردم و گفتم : یفیبود . اخم ظر
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 ؟ ادینم ادتی؟ منو  هیچ _ 

بود و  سادهیکه کنارم وا ناینه تکون داد . به س یبه نشونه  یسر فقط

 کرد چشم دوختم یپرسش گرانه به ما نگاه م

 : دمی. ازش پرس

 مرد خوشگل ؟ یتو چ _

دستاشو باز کرد و با خنده گفت  هویشد . بعد هم  رهیبه صورتم خ یکم

: 

 ... هدایخاله  _

 شتریال ببود . چون قب ادشیمنو  نایمحکم بغلم کرد . جالب بود که س و

 کردم . یم یگرفتم و باز یبا اون گرم م

کرد و خودشو تو اغوش مامانش جابه  یمامانش بود کز م شیهمش پ نایت

 میگفت یبهش م نایکرد ... من و س یجا م

 ! گربه

کردن با اون دو تا  یخندون عمو رضا باعث شد دست از باز یصدا

 عمو جون ؟ گذرهیخوش م _وروجک بکشم . 
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 گفتم : ینلبخند په با 

 ! یباز نیایشما اصال ! ب یب _

شما رو نشنوم  دیع کیتبر نکهیقبل از ا یام ول هیمن که پا _رضا  عمو

 ! امینم

از مبارک باد باهاش ، به سمت زهرا خانوم ، زن عمو رضا ، رفتم .  بعد

 که یدر حال مانهیصم یاحوال پرس هیبعد از 

 کردم گفتم : یو برمو نگاه م دور

 نگفتم ... کیکو ؟ هنوز بهش تبر یلیزهرا خانوم ، پس ل _

 گفت : نشستیمبل م یکه رو یخانوم در حال زهرا

 دونم ... فکر کنم تو اشپزخونه باشه . ینم _

حال  یکردم و به سمت اشپزخونه رفتم . اکرم خانوم تو یکوتاه تشکر

 ی. مثل هر سال سبز دیچیم زویداشت م

 زدمیکه دستامو بهم م یدر حال دیع کید از تبر. بع میداشت یبا ماه پلو

 چارچوب یتو هویوارد اشپزخونه شدم که 
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 یشونیتو اغوش هم بودن و طاها داشت پ یلیخشکم زد . طاها و ل در 

 . دیبوسیرو م یلیل

 زهیر هیگولم زد و خواستم  طونیوسط راه ش یعقب گرد کردم ول زود

 و در دمیکنم . به سمت در چرخ تشونیاذ

 دادم گفتم : یکه تن صدامو باال م یحال

 ها کجاست ؟... یماه سیاکرم خانوم د _

بود که اون دو تا مثل برق گرفته ها از هم فاصله  یحرفم کاف هی نیهم و

 . من که تو دلم داشتم از خنده رنیبگ

 دستامو جلو چشمم گرفتم و گفتم : یگریرفتم ! با باز یم سهیر

 ...! دمیند یزی! من چ نیاوه اوه ببخش _

 یاون دو تا لبو نکهیرو برداشتم و قبل از ا سیرفتم و د نتیسمت کاب به

 سرخ شده از خجالت رو تنها بزارم به

 گفتم : طاها

 یزنت م نیبوس کوچولو از ا هیمن  یزدم تو حالت ول یببخش داداش _

 دمش بهت ! یبعد دربست م رمیگ



 

69 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

لبشو به دندون  یحرفم گوشه  نیانداخته بود با ل نییکه سرشو پا یلیل 

 شدم و گونه کیگرفت . با خنده بهش نزد

که فقط خودش بشنوه  یعقب برم ، اروم جور نکهیقبل از ا دمیبوس اشو

 ، گفتم :

 ! شهینکن دختر لبت حروم م _

زدم و به سمت در رفتم . دوباره برگشتم  یبراش چشمک یبا بدجنس و

 یم یسع یکه به سخت یسمتشون و در حال

 گفتم : رمیخندمو بگ یجلو کردم

 ! نی... شما به کارتون ادامه بد نیببخش نیببخش _

داد  هیتک نتیو به کاب دیتو موهاش کش یدست یطاها با کالفگ دمید فقط

 از خنده هالک شده بودم ! گهی. من که د

 دارم ! یکه نام خواهر شوهرو فقط من زنده نگه م ومدیم خوشم

 از پشت در اتاقم داد زد : ایمح

 من برم ؟ ای یایبا من م _

 بار جواب دادم : نیهزارم یبرا
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 یایم قهینم ! دم به دقبرو بزار من مثل ادم حمومو بک ایب یجون حام _ 

 یم یبفهمم چه غلط یزارینم یشیمزاحم م

 ! اه ! گهیبرو گمشو د ای! ب کنم

؟  گهید میو رفت . چه کن دیبه درو راشو کش دیبا مشت کوب ایمح

 رفتیم دیبا نیمن ا ی! به جا هیخواهرمون روان

 ! یلیل شیپ

اومده  شگاهیارا یهم از اول صبح به بهونه  ایطاها بود . مح یعروس امروز

 ما و بچه اشم هم داده بود یبود خونه 

 یرفتن نداشتم . م شگاهیمن قصد ارا یمامان بدبخت من . ول دست

 ساده حاضر بشم . یلیخواستم خ

که حوله رو دور موهام  یدر حال یحموم درست و حساب هیاز  بعد

 توالت نشستم و به خودم نهیا یجلو دمیچیپیم

تو اتاق  یبر دیکه امروز نبا یدون ی؟ م هدای یده اکردم . خب ، آما نگاه

 و نیخودتو به ا دیهم نبا ادیعقد ... خب ؟ ز

بدون  یلیخونه ... طاها و ل یگردیزود هم برم یلی. خ ینشون بد اون

 شروع شونویزندگ توننیتو هم م یبدرقه 
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 خونه ... به نفع خودته . یایم ی... شامتو که خورد کنن 

... کاش هنوز  ادیبدم م یعاقالنه و منطق یحرفا نیکه من چقدر از ا اخ

 سر به یساله  هیو  ستیب یهدایهم همون 

 یبودم الاقل آزاد یکرد ... هر چ یبودم که همش دردسر درست م هوا

 عمل داشتم .

! با  رمیواسه آب خوردن هم از بقال سر کوچه اجازه بگ دیبا االن

 حرف بود که لیس حرکت نابه جام نیکتریکوچ

دست و پامو بستن  یلیخ یخاله زنک ی... حرفا شدیم ختهیسرم ر پشت

 ...همش هم به خاطر خال توئه ... نبودت

 ... وسفیکنه  یم تمیاذ یلیخ

چسبوندم و بغض تو گلومو با فرو دادن اب دهانم  زیم یرو مویشونیپ

 ... چته دختر ؟! هدایفرستادم . بس کن  نییپا

...  نمی؟ بلند شو بب یبغ کرد ینجوریداداشته ... چرا ا یعروس یناسالمت

 فکر نیاالنست که جشن شروع بشه ... با ا

رفتم حوله رو  یکه به سمت کمد م یبلند شدم و در حال یصندل یرو زا

 از سرم باز کردم .
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رو  شدیم دهیروش کش یمشک یام که سار رهیت یخاکستر یهند لباس 

 به عنوان لباس امشب در نظر گرفته بودم

 یکم نکهیبه خودم انداختم . لباس با ا یلباس نگاه دنی. بعد از پوش

 خوب قاب گرفته بود . کلمویه یتنگ بود ول

 یازین ینجوریسرم انداختم . خوبه ، ا یرو مثل شال رو یسار ی دنباله

 . ستیبه بستن موهام هم ن

 ی. حساب ختمیبلندمو با سشوار خشک و صاف کردم و اطرافم ر یموها

 یمشک ی هی. سا دمیچشمام رس شیبه ارا

لبم  ی. رو مژه هامو حالت دادم ملیو با ر دمیرو پشت پلکم کش یجیخل

 برق لب زدم . هممم چه هیهم فقط 

وگرنه موهامو هفت قلم  شگاهینرفتم ارا ایشدم ! خوب شد با مح خوشگل

 لمیتحو یتابلو نقاش هیکرد و  یرنگ م

 داد ! یم

 پله ها اومد : نییمامان از پا یصدا

 خب ؟ میریزودتر از تو م شهیم رمونی... ما د هدای _
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 یا یکنم . ول دایگفتم و به سمت کمدم رفتم تا صندل هامو پ یا باشه 

 یم دایگشتم پ یم یدل غافل ... مگه هر چ

 یاورده بودم . م کایبودن که تازه از امر یمتیگرون ق ی؟! صندلها شد

 خواستم حتما واسه امشب بپوشمشون . کل

 ادمیه دفع هی.  نیانگار اب شده بود رفته بود تو زم یول ختمیبهم ر اتاقو

 گفته بود چون واسش ایاومد که مح

و هر کدومو که دوست  لمیسراغ وسا رهیم اوردمیدهن پر کن ن یسوغات

 . دارهیداشت برم

معطل کردن ،  یزنگ زدم . بعد از کل ایبرداشتم و به مح لمویموبا زود

 به جواب دادن شد : یراض

 بله ؟ _

 ؟ یتو غارت کرد مویمشک یبله و بال ! صندال _

 من ؟! یک _ ایمح

 من ! ینه پس عمه  _
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روش  ینقره ا یکه پاشنه نداشت و گل ها یگیهمونو م نمیبب _ ایمح 

 بود ؟

 ؟ شیاره تو برداشت _

 گفت : یبا خونسرد ایمح

 ! نگو مال توئه ! ادایچقدر کفش امروزم به پام م گمیم _

 زدم : غیج

 کنم ! یپاتو قلم م ایمح _

 رو قطع کنه گفت : یگوش نکهیو قبل از ا دیخند ایمح

 ! یاج ی... بابا می... ما تو راه سالن ایایزود ب _

کفش پاشنه ده  هی یغارت گرِ دزد ! سرسر ی! دختره  رقانیو  یبابا

 دمیبود رو پوش شیکه مدل سه قرن پ یسانت

 زدم . رونی، از خونه ب ایبا ناسزا به جون مح و

نگو !  گهیهم که د یلیل یالیشدن ! فام ادیز المونیاوه چقدر فام اوه

 ! داشتم با غرغر از نیچقدر دماغو و افاده ا
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محکم خورد به پام و ول شد رو  یزیچ هیکه  ومدمیم رونیپرو ب اتاق 

 . نیزم

، هفت ساله ، با  شیدختر ش هیکه  دمیپامو نگاه کردم ، د یجلو یوقت

 نیساده رو زم یعروسک یلباس صورت

کنه . کنارش زانو زدم  یکوچولوشو جمع م فیک اتیو داره محتو نشسته

 بچگونش یکه داشتم لوازم باز یو در حال

 کردم گفتم : یجمع م رو

 که نشد ؟ تیزی؟ چ یخوشگل خانوم که خوردم بهت ... خوب نیببخش _

گم  ی. به جرات م نمیباال اورد و من تونستم صورت مثل ماهشو بب سرشو

 یو موها دیمثل ماه بود . پوست سف

زلفش  یداشت که با دقت فر خورده بود و طره ها یبلند و براق یمشک

 مورب و یبود . چشما ختهیشونه اش ر یرو

 یو خاکستر ینقره ا نیب یرنگ هیداشت .  یبیحالتش رنگ عج شخو

 کوچولو و سرباال و دهن غنچه ینی... ب

 عروسک کرده بود . هیاونو مثل  مانندش
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از اون بلند شدم و دستمو به سمتش دراز کردم تا کمکش کنم .  زودتر 

 اول به چشمام نگاه کرد و بعد هم نگاهشو

کرد دوباره  یم یسمت دستم ادامه داد . انگار داشت کمک منو حالج به

 شد . رهیبه من که لبخند رو لبم بود خ

حرکت از جاش بلند  هیدست کوچولوش رو تو دستم گذاشت و با  عاقبت

 یکه داشت خاک فرض یشد . در حال

 گفت : ینیدلنش یتکوند با صدا یرو م لباسش

 تشکر از کمکتون خانوم . _

 نکهیکرده . قبل از ا یلهجه داشت . انگار اونم خارج زندگ یکم لحنش

 به یبخوام جوابشو بدم ، زن خوشپوش

تو حرکاتش به  یتو پر بود و ابهت خاص یاومد . قد بلند و کم طرفمون

 خورد . یچشم م

که  یکه مهربونه . هنگام دمید یکردم م یبه چشماش نگاه م یوقت یول

 به ی، لبخند دینگاهمو متوجه خودش د

شدن . رو به دختر  دایچشمش پ یگوشه  کیکوچ ینهایزد که چ روم

 کوچولو گفت :
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 ؟ یمحنا ... خوب _ 

اسمش محنا بود ؟ ... محنا سرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت  پس

: 

 به هم ... میخورد یبله مادربزرگ ... تصادف _

رو تو دهنش گذاشته !  یفارس یکی! انگار  زدیکه چه بامزه حرف م یوا

 کتاب داستانا ! مادربزرگ محنا نیدرست ع

 : دیبهم نگاه کرد و مهربون پرس دوباره

 ؟ نیداماد لیاماز ف _

 صورتم بود رو کنار زدم و جواب دادم : یاز موهام که رو یا تکه

 بله ، خواهرشم . _

 با تعجب باال داد و گفت : ابروهاشو

 ؟ نیخانم هدایشما  _

 ! دهیاز من شن ییزایدونه چه چ یزدم . خدا م یکمرنگ لبخند

 بله ... _

 گفت : تیمیدستشو جلو اورد و با صم زن
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 ... یلیل یجان ، من زهره ام ... خاله  هدای خوشبختم _ 

عصا قورت داده بود  یکم هیشسته رفته و  نکهیرو فشردم . با ا دستش

 باعث یزن جوون یخونگرم بود . صدا یول

 به سمتش بچرخم : شد

 ؟ نیینجایمامان شما ا _

که با دست منو نشون  یخانم برگشت به سمت دخترش و در حال زهره

 داد گفت : یم

 کردم . یم یخانم احوال پرس هدایجون ... داشتم با  نایبله م _

 یبود ول ییمنم قدم صد و هفتادتا نکهیمثل مادرش قد بلند بود . با ا نایم

 بلندتر و تو پر تر بود و مثل یاز من کم

 یشیم یداشت تنها تفاوتش رنگ چشما ییبایمورب و ز یچشما محنا

 یدر حالاومد و  کمیقم نزد هیبود . با  شیا

 کرد گفت : یداشت با لبخند براندازم م که

 داره ! ی! چه خواهر شوهر خوشگل یلیخوش به حال ل _

 رو دادم : فشیمحوم ، پررنگتر شد جواب تعر لبخند
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 . نیشما لطف دار _ 

کرد  یمنو نگاه م رهیخ رهیمدت خ نیمحنا سر خورد تمام ا یرو نگاهم

 خودم یبه رو یکم تعجب کردم ول هی. 

 . ننیپاره کردن ، رفتن تا بش کهیتعارف ت زهیر هی. بعد از  اوردمین

 مویسار یدنباله  اطیقد بزنم . محض احتبه اتاق ع یسر هیخواستم  منم

 سرم انداختم و به سمت اتاق رفتم . یرو

 و گفت : دیمنو د مسایراه شم یتو

 شد . رید میخوننا ... بدو بر یاالن خطبه رو م هدای یوا _

حرف زدن بهم بده ، منو دنبال خودش کشوند .  یاجازه  نکهیبدون ا و

 یکرد و کم ریگ یدم در اتاق پام به پادر

 : دیچیخورد . درد تو پام پ چیپ

 آخ ... _

با تعجب ،  ایبرگردن و بهم نگاه کنن . بعض هیبود تا بق یصدا کاف نیهم

 ، نیبا تحس شناختنمیکه نم ییاونا
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خصمانه بهم چشم دوخته بودن .  یخودم با نگاه یلهایفام ومتاسفانه 

 نشدن ، نقش بر دهینقشه هام واسه د یهمه 

 گفت : مسای. شمشد .. اب

 ؟ یخوب _

 که چهره ام از درد تو هم شده بود گفتم : یحال در

 اره ... _

 یداخل اتاق . مامان با نگران دیبکنم دوباره منو کش یحرکت نکهیاز ا قبل

 نگام کرد

سها کنار گوشم  یتا خواستم بچرخم ، صدا ینگاهشو خوندم ول حرف

 ییکسا یبلند نبود ول نکهیاومد . صداش با ا

 تونستن بشنون : یاطرافم بودن م که

؟!  یکن یکار م یچ نجایا ی، راست ریبه خ دنیخانوم ... رس هدایبه به  _

 که یدون ی؟ م رونیب یبر یخوا ینم

 شگون نداره ؟! موندنت
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کرد . لب  یگلوم جا خوش م یداشت تو ینیشکست ... بغض سنگ قلبم 

 محکم به دندون گرفتم . مثل نموییپا

عاقد خطبه رو شروع  نکهیچون قبل از ا دیطاها حرف سها رو شن نکهیا

 کنه ، گفت :

 ... شمیپ نجایا ایجان ب هدایلحظه ،  هی نیببخش _

مصمم بهم چشم دوخته بود . خواستم  یلیتعجب نگاش کردم . خ با

 رمیبگ دهیدستش که به سمتم دراز بود رو ند

 هم دراومد : یلیل یصدا اما

 ... گهید ایجون ب هدای _

 یرو ، رو یواسم ارامش بخش بود . نا خواسته سار شهیمثل هم صداش

 و به سمت طاها رفتم . دمیسرم جلوتر کش

. دستمو  دیرس یبه نظر م پی، مردونه و خوشت یتو لباس داماد چقدر

 یگرفت و فشار داد . اشک حلقه زده شده 

 به روم زد و گفت : ی. لبخند مطمئن دیچشمامو د یتو

 لطفا . نیادامه بد _
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بودم نه  وهیدلم ازش ممنون بودم . من نه ب یو تو دمیفهم منظورشو 

 عقدم یپام هم به سفره  یمطلقه ... حت

دختر پاک ِپاک ... چه طور بعد از  هیدختر بودم .  هیبود ... هنوز  دهینرس

 زدن یم یبهم تهمت بدشگون وسفیمرگ 

 ؟

 ادینم ونیاز گل و گالب به م یبود . مشخص بود که حرف یساکت جو

 منتظر بار دوم و سوم نشد . یلیل نیواسه هم

کل بلند و شاد زهرا  یاول جواب مثبتشو گفت و صدا یدفعه  همون

 . دیچیخانوم تو اتاق پ

واسش ... تو  رمیمامان نگاه کردم . تمام توجه اش معطوف من بود . بم به

 پسرش هم نتونست از فکر من یعروس

.  دمیکش رونیزدم و دستمو از دست طاها ب ی. لبخند محزون ادیب رونیب

 باز فمویطاها پرسشگرانه نگام کرد . ک

کردم  یخوشبخت یتمام به هر دوشون دادم و ارزو ی و دو تا سکه کردم

 ، دمیبوس یرو م یلیداشتم ل ی. وقت

 نگرانش به گوشم خورد : یصدا
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 ؟! نمتیبب _ 

 و گفتم : ستادمی. صاف رو به روش ا نهیخواستم اشک چشمامو بب ینم

 ؟ هیچ _

 دنی. با د دی... دستمو گرفت و منو سمت خودش کش هیدردم چ دیفهم

 داد . صیاشک چشمام عمق غمم رو تشخ

 منو تو بغلش گرفت و گفت : مانهیصم

، محال بود جواب بله  یعقد من نبود یمطمن باش اگه تو سر سفره  _

 ... دادمیم

 گفتم : ومدمیم رونیکه از اغوشش ب یکردم و در حال یتلخ ی خنده

 ! وینوکیپ یا _

ستمو گرفت و مانع رفتنم د یلیل نباریبرم که ا رونیخواستم از اتاق ب و

 شد و درست کنار خودش برام جا باز کرد تا

محنا با  دمیجلو اومدن و کادوهاشونو دادن . د کینزد یلهای. فام سمیوا

 همون ژست خاص و ناز خودش جلو اومد
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بچگونه  فیگفت . بعد هم در ک کیو فقط به طاها تبر دیرو بوس یلیل و 

 کیش ییکادو یبسته  هیاش رو باز کرد و 

 گرفت و گفت : یلیطرف ل به

 از طرف بابام و خودم . _

 کادو رو گرفت و گفت : یهم لحن بچگونه ا یلیل

 گهینامرد بگو د ثاقیبه اون م یاز شما و اقا باباتون ... ول یو مرسواااا _

 ! ارهیاسم منو ن

 نشده بود با تعجب گفت : یلیل یکه متوجه دلخور محنا

 ؟! یلیبگه ل دیاورد ... چرا نبا یتو هم اسمتو نم یبابا قبل از عروس _

دادم و ابروهامو با  لشیلبخند گشاد تحو هیکرد !  عشیباحال ضا یلیخ

 باال بردم . طاها یلیواسه ل یحالت بدجنس

 محنا رو گرفت و مهربون گفت : دست

 عروسک کوچولو ... از بابات هم تشکر کن . یمرس _

 رونیدست طاها ب یخرده لباشو جمع کرد بعد هم دستشو از تو هی محنا

 اورد و گفت :
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 باشه . _ 

 یکه چشمش به من خورد نگاهش چند لحظه رو رونیتا بره ب دیچرخ و

 مقدمه یلبخندم قفل شد . بعد از مکثش ب

 : گفت

ترسم گم  یکنم ... م دایعمه ام رو پ خوامی؟ م رونیب یایباهام ب شهیم _

 بشم .

 نیبا ا ینبود که گم بشه ول یبه حد تیتعجب بهش نگاه کردم . جمع با

 حال درخواستشو با جون و دل قبول کردم

 شیداشتم همراه یبرم . وقت رونیتونستم از اون اتاق ب یراحت م نچو

 کردم ، مدام سرش باال بود و بهم نگاه یم

 طاقتم تموم شد و گفتم : یکرد . باالخره از زور فضول یم

 شده ؟ یزیچ _

تکون داد و باز بهم زل زد شونه امو باال انداختم  یسرشو به عالمت نف فقط

 کینزد همراهش رفتم . الیخیو ب

 گفت : یمرد ی، صدا میدیکه رس مهمونا
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 ؟... عمو جون ؟ هیخوشگله ک نیا نیبب یوا _ 

 گفت : یو با لبخند ناز دیبه طرف صدا چرخ محنا

 ؟ ی... خوب یعمو دن _

محنا رو  یشونیزانوش خم شد و پ یصداش زد ، رو یکه محنا دن یمرد

 . از دیبعد نگاهش به سمتم چرخ دیبوس

بلند شد و با احترام سالم کرد . محنا که شاهد گفت و گومون  نیزم یرو

 کرد : یبود منو به عموش معرف

 ... هیدوست بابام دن نمیا هدایخواهر طاها هست و  هدای نی، ا یدن _

 یبچه  هی هیانداخت .اصال شب یبه خنده ام م یزدن محنا بدجور حرف

 زد . ژستاش و یهفت ساله حرف نم شیش

 چشم از محنا گرفتم : یدن یبا کالس و بزرگونه بود . با صدا حرکاتش

 خانوم . هدایخوشبختم  تونییاز آشنا_

 زدم و جواب دادم : یکمرنگ لبخند

  ... ِیآقا نطوریمنم هم _

 جواب داد : عیسر
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 . یمیرح الی، دان الیدان _ 

 . یمیرح یبله آقا _

برداشت . قدش بلند  نیزم یبه روم زد و محنا رو از رو یکوتاه لبخند

 توپر و کلیو ه شتریب ای  دیبود . شا

صورتش بود که  یرو یمرتب شیو ر یقهوه ا یداشت . موها یورزشکار

 که به یدیو با مدل جد ومدیبهش م

برنزه  یبه وجود اورده بود . پوستش کم یخاص ییبایداده بود ز موهاش

 یم یداشت که وقت یبود و صورت مهربون

گرفت . در کل  یقرار م شیو مرتبش در معرض نما زیر یدندونا دیخند

 بود . برم مخشو بزنم ! یمناسب سیک

 به حرف اومد : محنا

 کجاست ؟ یحاج یاقا_

 جواب داد : الی! دان ی؟! چه اسم جالب یحاج یآقا

 زنن . یمامانه ... دارن با مامان بزرگت حرف م شیپ _

 . ششونیپ میبر _ محنا
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هم به خاطر جاذبه  هیو بق زدیجالب بود که مثل شاهزاده ها حرف م واسم 

 چون و چرا ازش اطاعت یکه داشت ب یا

مامان  شیپ رفتیداشت م الیبا دان ید من ! وقتکردن . نمونه اش خو یم

 دفعه برگشت و دست منو هیبزرگش ، 

و با زور دنبال خودش کشوند . منم که زبون تو دهنم نبود بگم  گرفت

 نکن بچه ! همونطور مثل گوسفند دنبالش

 ! رفتمیم

قدبلند که  ریمرد پ هیکه  دمی، د میدیزهره خانوم رس کینزد یوقت

 نسبتا شیبود و خط ر دیدست سف هیموهاش 

 یو باهاش حرف م سادهیصورت برنزه اش داشت کنارش وا یرو یکیبار

 هم دوشادوشش یانسالیزنه . زن م

 کرد . حدس زدم همسرش باشه . یصحبت م نایبود و با م ستادهیا

 امیکه به طرفشون م دنیما رو د یداشت . وقت یو مهربون نینمک صورت

 و با لبخند بهمون دنی، دست از حرف کش

 یلیخ یباشه ول یحاج یزدم اقا یکه حدس م ریکردن . مرد پ نگاه

 اش دهیبود ! به کت و شلوار اتو کش تیآپد



 

89 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

. زنش هم بعد  دیباشه . محنا رو بغل کرد و بوس یخورد ادم مذهب ینم 

 نگاه کرد و الیاز خوش و بش با محنا به دان

 : گفت

 کجاست ؟ ناید _

 . ییرفت دستشو _ الیدان

 به طرف من برگشت و گفت : بعد

 خانم خواهر اقا طاها هستن . هدای شونیا _

 با دستش به مرد و زن مسن اشاره کرد و کوتاه گفت : و

 پدر و مادرم . _

 به روم زد و گفت : یلبخند مهربون یحاج یآقا

 خوشبختم دخترم ... _

 خودش جواب دادم : مثل

 حاج اقا . نیهمچن _

 هی یتصورم از حاج شهیکه بگم حاج اقا ! هم دیچرخ یتو دهنم نم اصال

 نیا دنیبا د یمرد کوتاه قد و چاقالو بود ول
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و شصت درجه عوض شد !  صدیو باکالس ، نظرم س دهیاتوکش یاقا حاج 

 یقهوه ا یبا چشما یکم الیمادر دان

 یکه پسند کردن ، لبخند پهن ییبراندازم کرد و اخر سر مثل اونا رنگش

 زد و گفت :

 ییخواهر خوش بر و رو نیکردم اقا طاها همچ یماشاال ... اصال فکر نم _

 نکرده ارتتونیداشته باشه ... تا حاال ز

 ؟ نی... سفر بود بودم

 خارج از کشور بودم . لیتحص یبله ... برا _

 اقا گفت : حاج

 ؟ یخوند یم ی... چه رشته ا یبه سالمت _

 وتریکامپ _

 دفعه محنا گفت : هی

 مثل بابا ... _

 حرف محنا رو گرفت : یهم ادامه  الیدان
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رشته رو خونده ... اون هاروارد  نیهم مثل من و شما هم ثاقیبله ... م _ 

 ؟ نیبود شما کجا بود

 استنفورد . _

 تکون داد و گفت : یسر

 ؟ نی... دکترا دار هیخوب یلیدانشگاه خ _

 ؟ نیخوند وتری... شما کامپسانسینه ، فوق ل _

 شرکت بابا مشغولم . ی. تو یمال تیرینه ، مد _ الیدان

چقدر باکالسه ! رو به حاج  گمیحاج اقا شرکت دار بوده ! م نی؟ پس ا ا

 اقا گفتم :

 حاج اقا ؟ نیدار یچه شرکت _

 داشت گفت : یبرم زیم یرو از رو یاب پرتغال وانیکه ل یحال در

 . یوتریشرکت کامپ _

 : دمیپرس دوباره

 اسم شرکتتونو بدونم ؟ شهیم _
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 هی یچرم کیکوچ فیک یکرد و از تو بشیج یزد و دست تو یلبخند 

 اورد و به رونیرنگ ب ییطال کیکارت ش

معروفه  یلیکه خ نیسما... واووو سما؟! ا یوتریداد . شرکت کامپ دستم

 استخدام بشم . نجای... کاش ا

دختر همسن و سال خودم ، بحثمون راجع به کار نا تموم  هیاومدن  با

 به همه کرد و یموند . دختر سالم کوتاه

دختر گذاشت و رو به من  یدست رو شونه  الیبهم انداخت . دان ینگاه

 گفت :

 ... نایخواهرم د _

راحت  ینبود ول یدست دادم . دختر بد نایدکرد . با  یمنو بهش معرف و

 . مثل خانواده اش با کالس شدینم یمیصم

 یحرکاتش به چشم م یغرور تو یاما تواضع اونا رو نداشت . کم بود

 خورد .

داشت . با  یادینسبتا ز شیرو با کرم پودر برنزه کرده بود و آرا صورتش

 حال خوشگل بود . چشماش از مادر و نیا
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 یفکر م یکرد یسوخته که اگه دقت نم یتر بود . قهوه ا رهیت برادرش 

 ی... لب و دهان خوش فرم هیمشک یکرد

 ... اصال به من چه ؟! هیدماغش عمل گفتیحس ششمم بهم م یول داشت

رفتم و مشغول  زیکنم ! سمت م یم یگشنمه دارم فضول نکهیا مثل

 دست یلیاز خودم شدم که طاها و ل ییرایپذ

جمع رو برداشت و  ییاهویسالن شدن . با اومدنشون هدست هم وارد  در

 و مردا شروع به دنیزنا شروع به کل کش

 زدن کردن ... کف

 هیدلم بود خودش رو مثل  یکه تو یشده بودم و حسرت رهیخ بهشون

 گلوم نشست . نگاه یبغض نشون داد و تو

به صورتم زدم و شروع به دست زدن  ینقاب شاد عی. سر دیروم لغز طاها

 صورتم بود یکه رو یکردم . با لبخند پهن

کنم . اما موفق نشدم و آخر سر قطره  یداشتم اشک چشمامو مخف یسع ،

 و به طرف دیگونه ام چک یرو یاشک

 هجوم بردم ... ییدستشو
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که  یشد . در حال داشونی! باالخره پ دیتمرگ رید ارهیط نی... چقدر ا اه 

 زدم : ادیفر دمیدو یبه سمتشون م

 شاهدخت جووووونممممم....! _

آغوش تپل و مهربونش گم  یخانم هم دستاشو باز کرد و من تو عمه

 و تند تند دمیخند یم یشدم . با خوشحال

 یبغلش دراورد و درحال یکه گذشت منو از تو ی. کم دمیپرس یم احوالشو

 دستش بود تک تک یکه بازوهام تو

 . با لبخند گفتم : دیصورتم رو کاو یاجزا

 دلم برات تنگ شده بود ... یلیخ _

 گفت : الیعمه خانم ژ یجا به

 ! میما هم که بوق _

با  یلیخ یکله شق خودخواه بود ول هیخنده نگاش کردم . هنوز هم  با

 تا نیاز زم نکهی. با ا میهم دوست شده بود

 و گفتم : دمی. جلو رفتم و لپشو کش میفرق داشت اسمون

 ! یدیرس یخوبه که باالخره به خودشناس _
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که با خنده بهمون  دیویکرد . د یبرام چرخوند و بهم دهن کج چشماشو 

 کرد ، صادقانه گفت : ینگاه م

 ... هدایبرات تنگ شده بود دلم  _

. مثل  ختیزده بود بهم ر رونیموهام که از شال ب یبا دستش جلو و

 گفتم : یسیخودش به انگل

 ! یراحت یادیتو هنوز هم مثل قبل ز _

 که دستش رو شکمش بود گفت : یهاشو باال انداخت و درحال شونه

هم  مایهواپ یتو ی... حت نجایاومدم ا یرانیا یواسه غذاها شتریمن ب _

 چولو کاباب میبر نیایغذا نخوردم ... ب

 ... میبخور

 گفتم : دمیخند یکه به تلفظ غلطش م یحال در

 ! ستیخبرا ن نیدلتو صابون نزن ! از ا خودیب _

 و گفت : دیبچه ها لب برچ مثل

 مهمان نوازن ! هایرانیبودم ا دهیشن _

 ! ستین یامروز از چولو کاباب خبر یول ستمیمنم منکرش ن _
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 شیرفتم . دو روز پ نمیکردم به طرف ماش یکه مسخره اش م یدر حال و 

 دیع التیبهم خبر داد که واسه تعط الیژ

کسل کننده  ینواخت کیاز  میخوشحال بودم که زندگ یلی. خ رانیا انیم

 تولد ی. امروز قرار بود برا ادیم رونیاش ب

باغشون . منم بهشون خبر دادم که با خودم مهمون  القیی میبر یلیل

 ... طاها هم با خنده گفت : ارمیم یمهم یلیخ

اونجا  یکشون یهم دنبال خودت م یکیحاال  یهست یتو خودت اضاف _

 ؟!

روش دست بلند کرد وگرنه از  شدیداماد شده بود و نم گهیکه د فیح

 ! ومدمیخجالتش درم

 گفت : دیویدر باغ پارک کردم د یجلو نویماش یوقت

 چولو کاباب هم دارن ؟! نجای... ا هییباصفا یوااااااو چه جا _

 الیبرگشتم سمتش و بهش چشم غره رفتم رو به ژ یساختگ یتیعصبان با

 گفتم :

 که رستوران ! ومدهیشوهرت بگو ! ن نیبه ا یزیچ هی!  الیژ _
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.  ومدنیپشت سرم م دیویو د الیشدم . عمه خانم و ژ ادهیپ نیاز ماش و 

 ریز ینسبتا نکره اش ه یبا اون صدا دیوید

 گفت : یم لب

 چولو کاباب ، چولو کاباب ، چولو کاباب ... _

شدم با خودم  الشیخیکرد اما ب یم یرو ادهیرو اعصابم پ یبدجور صداش

 اون دیکنه شا نیخرده تمر هیگفتم بزار 

 مسخره اش بهتر بشه ! تلفظ

…………… 

توت و  یهل دادم و وارد باغ شدم . سرتا سر باغ پر بود از درختا درو

 بود . یبزرگ و قشنگ یلیرز . باغ خ یگلها

 کردم ، درو باز کردم . یم ییرو راهنما هیکه بق همونطور

کنار گوشم به صدا دراومد .  یبزرگ یبا باز شدن در ، ترقه  همزمان

 قلبم گذاشتم تا ضربانشو چک یدستمو رو

 یدفعه صدا هیسکته ناقصو رد کردم !  دیشا یدی... خدا رو چه د کنم

 طاها گفت :
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 ... نی! چراغا رو روشن کن سین یلیکه ل نیاه ! ا _ 

 یطاها با اون کاله بوق یه مسخر ی افهیروشن شد و من تونستم ق اتاق

 . نمیسرش گذاشته بود رو بب یشکل که رو

 کردم ! یکه هنوز تو شوک بودم وگرنه اون کالهو تو حلقش فرو م فیح

 دیام زود عقب رفت انگار خودش فهم افهیق دنیبا د یجلو اومد ول طاها

 ادمی!  ارمیسرش ب ییچه بال خوامیکه م

 هیبهشون تعارف کردم و بق یهم باهامن . وقت هیکه عمه خانم و بق اومد

 هم بهشون خوشامد گفتن ، رفتم تا لباسمو

 کنم . عوض

 یباال . در حال یطبقه  یاز اتاقا یکی یا خانم رفتم باال توزهر ییراهنما با

 و گل یکردم ، روسر یکه درو باز م

 یو رو دهیتخت خواب یمحنا رو دمیکه د دمیبا هم از موهام کش سرمو

 لباس هیو  دنیگربه رو کش یصورتش نقاش

خنده دارش  ی افهیخواب با اون ق یبود . تو دهیتام هم پوش یعروسک

 شده بود . یخواستن یلیخ
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شد  زونیبازم از دو طرف شونه هام آو ی. موها نمشیشدم تا بهتر بب خم 

 چشماش باز عی. تا خواستم ببوسمش سر

شد . انگار  رهی. مردمک چشماش گشاد شده بود و با ترس بهم خ شد

 میکه ن ی. در حال شناختیگنگ بود و منو نم

 گفت : یسیلرزون به انگل یبا صدا شدیم زیخ

 ؟... یکن یکار م یچ _

 کشیکوچ یمتعجبم کرده بود . دستا یلیزبانش خ رییو تغ حالتش

 و چشماش از وحشت دو دو دیلرز یم یبدجور

زدن  غیبلند شروع به ج یزد . دست بردم تا ارومش کنم که با صدا یم

 گفت : یسیکرد و به انگل

 نکن ... سا...را ... تمیکنم ... اذ یولم کن ...خواهش م _

وارش شروع شد ... مثل مسخ شده ها فقط نگاش  کیریستیه یها هیگر و

 کار یچ دیدونستم با یکردم . نم یم

و زهره  نایدفعه در با شدت باز شد و م هی.مغزم قفل کرده بود .  کنم

 محنا رو زود نایاتاق . م یخانوم بدو اومدن تو
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 اشه .گفت تا اروم ب یداد بهش م یکه تکونش م یکرد و در حال بغلش 

شده ؟ من که  ینجوریبودم ... نکنه به خاطر حرکت من ا دهیترس یلیخ

 دونم ظاهرم ینکردم ... نم یکار اشتباه

مبل  یبه سمتم اومد و منو رو دیبود که تا زهره خانم منو د یجور چه

 داد یکه دستمو مالش م ینشوند و در حال

 : گفت

 . شهی... نترس ... االن خوب م ستین یزیچ _

 دادن : حیلکنت شروع کردم به توض با

شد ... فقط  ینجوریا هویدونم چرا  ینداشتم ... ن نم شیمن ... من کار _

 شد ... داریب هویخواستم ببوسمش ... 

 خانم با ارامش گفت : زهره

... ناراحت نباش . محنا خوابش سبکه حتما داشته  زمیدونم عز یم _

 . دهید یکابوس م

کنم  یفضول شونیزندگ ینخواستم تو یحرفش اصال متقاعد نشدم . ول با

 کردم اروم یو سع دمیکش یقی. نفس عم
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با  سادنیکه همه پشت در وا دمیدر برگشتم دبه طرف  ی. وقت باشم 

 هوشیب بایتقر هیبه محنا که حاال از گر ینگران

 : دیناراحت از زهرا خانم پرس ییبا صدا نایکنن . م یبود نگاه م شده

 ؟ ومدهیهنوز ن یلیخاله جون ل _

 : دیچیراهرو پ یتو یلیبلند و شاد ل یگفت ، صدا نویا تا

به خدا !  نیکرد زیاستقبال منو سورپرا نیبابا ... چقدر شما با ا یا _

 کارا رو ... نیا نینکن

و  دیدهنش ماس یافتاده بود حرف تو نایبغل م یمحنا که تو دنید با

 رو نایکه م ی. در حال دیزود به طرفشون دو

 گفت : عیزد ، سر یم کنار

 ... اریبرو داروهاشو ب _

 گفت : یبا لحن تند و هیخودش برگشت سمت بق و

 ترسوندتش ؟ یکس _

سر و  دنیمن ثابت موند . با د ینگاهش رو یلیندادن و ل یجواب هیبق

 صورتش کنار رفت یاشفته ام اخم از رو یرو
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 بهم نگاه کرد و گفت : یبا نگران و 

 اتاق من ؟ باهاش کار دارم . یتو یرو ببر هدای شهیطاها م _

تونستم  یشوکه شده بودم و نم یلی. فقط خ اوردمیسر درنم یچیه از

 بازومو ریوحشت محنا رو درک کنم . طاها ز

وسط اتاق نشستم  یتخت دو نفره  یبرد . رو گهیاتاق د یو منو تو گرفت

 بعد قهیشدم . چند دق رهیو به دستام خ

 : یلیل یدر اومد و بعد هم صدا یصدا

 ؟ یتنهامون بزار قهیچند دق شهیطاها م _

درو  یلیرفت . ل رونیباالخره از اتاق ب یپا و اون پا کرد ول نیا یکم طاها

 شد . رهیداد و بهم خ هیبست و بهش تک

بود که  نیو اون ا دیچرخ یذهنم م یتو زیچ هیگفتم . فقط  ینم یچیه

 گناه متهم بشم ... یخوام دوباره ب ینم

دستش گرفت . بهش نگاه  یزده ام رو تو خی یجلو اومد و دستا یلیل

 کردم . آرامش نگاهش ناخوداگاه اضطرابمو

 زد گفت : یصورتم کنار م یکه موهامو از تو یکرد . در حال کم
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 نه ؟ یشوکه شد یلیخ _ 

تخت نشست  یو کنارم رو دیکش یقیاه عم یلیسرمو تکون دادم . ل فقط

 شده بود . یطوالن نمونی. سکوت ب

 : دمیپرس

 شد ؟ ینجوریچرا ا _

 ... هدای ستین یعاد یبچه  هیمحنا  _ یلیل

 نگاش کردم : متعجب

 ؟ یچ یعنی _

 داد : شد و ادامه رهیخ ینقطه ا به

محنا فوت کرد ... محنا بعد از مرگ  یدو ماهگ یساحل ، مادر محنا تو _

 کرده . اصال یمادرش فقط با عکسش زندگ

 یتنها شد ول یلیبعد از مرگ ساحل خ ثاقی... م یچ یعنیمادر  دهینفهم

 ساحل رو یخال یمحنا جا ینتونست برا

کرد . بعد  یم یوقتشو با درس خوندن سپر شتریپر کنه ... ب یجور چیه

 بود و کایهنوز امر ثاقیاز مرگ ساحل ، م
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تنها نباشه ، با خانواده  یلیمحنا هم خ نکهیگرفت... واسه ا یم دکتراشو 

 کرد . یم یساحل زندگ ی

.  دمیزدم . پدر و مادر ساحل رو هم د یبهشون سر م التیتعط یتو من

 سارا ... سارا ینبودن ول یبد یخانواده 

همسر پدر ساحل بود و  نیاول شییکایل بود . مادر امرساح یناتن خواهر

 از شوهرش جدا شده بود . ساحل و سارا

برخوردم باهاشون  نیاز اول نویبا هم نداشتن . ا یخوب یخواهر ی رابطه

 یجور هیحدس زدم . راستش رفتار سارا 

 ... انگار با همه دشمنه . بود

 شونیزندگ یتو ثاقیر مکه به خاطر حضو دمیاتفاقات فهم یسر هیاز  بعد

 اونو پس زد . ثاقیم ی، عاشقش شده ول

 یبه دل گرفت و هر فرصت نهیک ثاقیدونم چرا بعد از اون سارا از م ینم

 کرد . یم تیمحنا رو اذ اوردیکه به دست م

خراب کرده بود و مزاحم  شویقول خودش محنا هم مثل ساحل زندگ به

 یبود پس اون هم م ثاقیعشقش به م

 روز ... هی نکهی. تا ا ارهیسر محنا درب شویتالف خواست
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واسه  نمیکردم . دل تو دلم نبود تا بب یمکث کرد . منتظر نگاش م یلیل 

 یلیافتاده ... ل یاون طفل معصوم چه اتفاق

 ، دوباره شروع کرد : یقیاز نفس عم بعد

 کنن . یسارا و چند تا از دوستاش به محنا تجاوز م _

دونه  یبچه ؟! خدا م هی. تجاوز به  شدی.. باورم نم. دمیکش یخفه ا غیج

 : دمی... زود پرس دهیکش یمحنا چ

 دخترا بهش تجاوز کردن ؟ _

کرده بود که واسه  فیواسم تعر ثاقینه دوستاش مرد بودن ... م _ یلیل

 شیو محنا رو پ رونیرفته بود ب یکار هی ی

از فرصت  یدونم سارا و دوستاش چه جور یگذاشته بود . نم پدربزرگش

 یکه م ییاستفاده کردن و محنا رو تا جا

بود ... خدا رو شکر  اهیتموم تنش س چارهیب یکتک زدن... بچه  خورد

 سر ثاقیرسونن که م ینم بیبهش آس یلیخ

 رسه . یم
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موضوع  نیاز ا یادیز زیچ ثاقیکنن ... م یو دوستاش فرار م سارا 

 گهیفهمه چرا سارا د ی. نم شهینم رشیدستگ

خبردار  نکهیکنه ... تا ا ینم یگوشیچرا محنا مثل قبل باز ای ادینم خونه

 محنا هر شب کابوس داره و افسرده شهیم

نداره  یدوست چیکنه و ه ینم یوقت مثل همسن و ساالش باز چی. ه اس

 ... فهمهینم روییتغ نهمهیعلت ا

 یصدا یوقت یکرده ... ول یموضوع نم دنیفهم یهم برا یکنم تالش فکر

 شنوه و یخواب م یمحنا رو تو یها غیج

 ادیواسه ارامش محنا ب شهیاش داغونه ، ناچار م هیکه چقدر روح نهیبیم

 هنوز درسش تموم نشده بوده ... یول رانیا

 یخونه ا یتونسته تو ینم گهیکرده اما محنا  یصبر م گهیسال د هی دیبا

 که بهش تجاوز شده و هر شب کابوس

 ثاقیکنه ... باالخره م ی، زندگ دهید یخوابش م یاون روز رو تو اهیس

 و به اصرار خاله رانیا ادیتا بکنه  یقبول م

محنا راحت  یواسه نگهدار الشیخ یسپره بهش ... وقت یمحنا رو م زهره

 تا درسشو کایامر گردهیدوباره برم شهیم
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 بده . ادامه 

که محنا مثل همسن و ساالش  دمیدیخاله زهره ، م یخونه  رفتمیم یوقت

 که چقدر تنهاست و از دمیدی. م ستین

اش چقدر افسرده اس ...  هیروح دمیفهم نکهیکنه ...تا ا یم یدور هیبق

 کردن اروم یهم فکر م نایخاله زهره و م

خبر نداشتن  شیروح می... اصال از اوضاع وخ شهیمحنا خصلت ذات بودن

. 

دونم چرا  یکردم . نم کیشدم و خودمو بهش نزد قیکم بهش دق کم

 دوست یدرباره اش کنجکاو بودم ول نقدریا

بهم  ی. وقت ستیبچه ها ن ی هیداره که مثل بق یونم چه مشکلبد داشتم

 که دمیاعتماد کرد و باهام حرف زد ، فهم

 یم داریکه شبها از ترس سارا تا صبح ب دمی... فهم دهیکش یزجر چه

 زاره ... یهم نم یمونه و چشم رو

 یحد با دخترش فاصله داره و ازش ب نیتا ا ثاقیشد که م ینم باورم

 سر بچه اش اومده ییدونه چه بال یخبره ... نم
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که درباره  یهر چ رانیبرگشت ا ثاقیم یخونه . وقت یداره درسشو م و 

 بودم رو به خاله زهره و دهیمحنا فهم ی

 یاروم چه افسردگ یبچه  نیشد که ا یگفتم . خاله زهره باورش نم ثاقیم

 داره ... یحاد

 ادمیز گذشته هم بدتر شد . موضوع حال و روزش ا دنیبا فهم ثاقیم

 کرده که یکه چقدر خودشو سرزنش م رهینم

 دهیفهم ینکرده حاال م یازش نگهدار یدخترش نبوده و به خوب شیپ چرا

 مثل نهیب یمحنا باباشو م یکه چرا وقت

 یترسه ... وقت یپره بغلش ... محنا از جنس مرد م ینم یعاد یدخترها

 بهش گفتم که محنا رو بسپره به من و

 نکهیا یو ارزو قبول کرد و خودش هم برا دینباشه ، با هزار تا ام نگران

 با شتریسرگرم کار نشه و بتونه ب یلیخ

کار سبک تا محنا با حضور پدرش بهتر بشه  هیباشه ، رفت سراغ  محنا

 بود یفاصله ا هی ثاقیمحنا و م نیاما بازم ب

 کرد ... یشکستنش نم یبرا یتالش چیه ثاقیم که
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معالجه  یپرونده  نیمحنا درمان شد . اون اول میسال و ن هیبعد از  باالخره 

 حالشو یتونستم کم نکهیمن بود . از ا ی

 ینم تیاون هنوز هم احساس امن یخوشحال بودم ول یلیکنم ، خ بهتر

 . ستین یمیهم با پدرش صم یلیکنه و خ

 گفتم : یکنجکاو با

راحت با  یلیتو خ یعروس یترسه پس چرا تو یاز مردا م یگ یتو م _

 بود ؟ یمیزد و باهاش صم یحرف م الیدان

محنا اومد  یکنارش بوده ... از وقت ثاقیاز م شتریب الیچون دان _ یلیل

 و دهید یرو هر روز م نایو د الی، دان رانیا

... محنا  رونیبرده ب یمحنا رو م شهیهم که عاشق بچه اس ... هم الیدان

 هم کم کم بهش اعتماد کرد ...

 چشمام نگاه کرد و گفت : یساکت شد . برگشت و تو دوباره

وقت  چیباشه که ه ادتی...  هداینداره  یبدون که محنا خواب اروم یول _

 دارشیاصال ب ای...  شیخواب نترسون یتو

بود ازت  دهیبازت رو د یتا خودش بلند بشه ... امروز هم چون موها ینکن

 وگرنه نسبت به چند سال گذشته دیترس
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 حالش بهتر شده ... یلیخ 

کردم که  یرو بدونم فکر م نایا نکهیبگم . تا قبل از ا یدونستم چ ینم

 داره که یخوشبخت یمحنا چه خانواده 

حد رنج  نیدونستم تا ا یلوس نازپرورده بزرگش کردن ... نم نقدریا

 تر کی... دوست داشتم به محنا نزد دهیکش

ناخوداگاه از ته  یدونستم چرا ول یو کمکش کنم تا خوب بشه ... نم بشم

 دلم دوستش داشتم ...

کردم  ی. سع میکرد یو اروم فکر م میهر دومون ساکت بود یلیو ل من

 که حال و هوامون رو عوض کنم . با لحن

 گفتم : یشوخ

 ... یلیل یاو _

اسمشو صدا زدم مثل مسخ شده ها سرشو باال  یحواسش نبود وقت یلیل

 اورد و گفت :

 ها ؟! _

 کردم و گفتم : یفیظر اخم
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از هان گفتنت  نمیمن ترسناکم ا یکه گفت یهان و کوفت ! اون از وقت _ 

 چه وضع برخورد با خواهر شوهره ؟! نی! ا

 اورد دوباره گفت : یمن سر در نم یکه از چرت و پرتا یلیل

 هااااا ؟! _

 تخت بلندش کردم و گفتم : یگرفتم و از رو دستشو

تو رو به شوهرت بکنم ! بگم دست  یمن چقل میبر ایهان و حناق ! ب _

 زن گرفتنت ! پاشو نیا داداش با زادیمر

 ... نمیبب

راهرو نبود و سر و صدا از  یتو ی. کس دمشیکش رونیبا خنده از اتاق ب و

 یلی. همونطور که ل ومدیم نییپا یطبقه 

 گفتم : یبلند یبا صدا اوردمیم نییکشون کشون دنبال خودم پا رو

 خان داداش ! یآها _

و افراد حاضر در مجلس برگشتن و به ما  دیسر و صدا ها خواب ی همه

 میشدن . چهره هاشون نسبت به ن رهیخ
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 یهتر بود . صداحال محنا ب نکهیاروم تر شده بود ... مثل ا شیپ ساعت 

 شاد طاها بلند شد :

 ! یجونم ابج _

رو پرت کردم سمتش  یلیل ایدونیزد ! منم مثل چاله م یالتا حرف م مثل

 و گفتم :

 زنتو !!! نیجمع کن ا ایب _

پرت  یلیحرکت نا بهنگام من ل نیمبل بلند شده بود با ا یکه از رو طاها

 شد تو بغلش و اونم تعادلش رو از دست

و  یلیهمه بلند شد ... ل یخنده  یمبل ! صدا یهم افتادن رو و با داد

 طاها هنوز تو بغل هم بودن که من جلو رفتم

 گفتم : طنتیشدم با ش یبه سمتشون خم م یکه کم یدر حال و

 گذره ؟! یخوش م _

که لپاش  یطاها بلند شد و شالشو مرتب کرد .در حال یاز رو عیسر یلیل

 برام خط و یلب ریگل انداخته بود و ز
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، از کنارم رد شد . با خنده به سمت طاها رفتم و گفتم  دیکش یم نشون 

: 

 ! اریب کشویتولد زنته ها ! پاشو برو ک یناسالمت _

مبل بلند شد و با عادل به سمت اشپزخونه رفتن تا  یزود از رو طاها

 الیژ شی. منم رفتم پ ارنیرو ب یلیتولد ل کیک

قد  دیویکرد . د یم یه بود و باهاش بازرو بغل کرد یکه حام دیوید و

 و صورتش مثل خالفکارا خشن یکلیبلند و ه

تونسته  یحام یدونم چه طور یمهربون بود . نم یلیته دلش خ یول بود

 مبل ینره غول اروم بمونه ! رو نیتو بغل ا

 نشستم و گفتم : دیوید کنار

 ؟ نیدر چه حال _

 کرد گفت : یباد م یبا حام یباز یکه لپاشو برا یدرحال دیوید

 ... یدار یملوس یخواهر زاده  یلیام... خ یمن که عال _

 یتو یبادکنک هوا هیفرو کردم و اونم مثل  دیویلپ د یتو انگشتمو

 از خنده یفوت کرد و حام یحام یدهنشو رو
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کرد . از جام  ینگاه م یحام یداشت با ذوق به خنده  دیویرفت . د سهیر 

 چشمک زدم و به الیبلند شدم و به ژ

 گفتم : یفارس

 شده ها ! امشب مواظب خودت باش ! ییاقاتون هوا _

بهم نشون  یانگشتاشو به عالمت اوک شدیسرش نم نایکه خجالت وا الیژ

 گفت : یا انهیداد و با لبخند موز

 تخت ! التیخ_

 ومدیما تا اسم شوهر م یدوره زمونه  یخدا اخر الزمون شده ! تو یا

 کردن و تو یدخترا هفت تا رنگ عوض م

 نیدختر ع میاری! اسم بچه رو م نیبب ایاما حاال ب شدنیم میقا پستو

 ! سین الشمیخ

 فمیک یبودمو از تو دهیخر یلیل یکه برا ییزدم و رفتم کادو یچرخ

 یا انهیکه لبخند موز یاوردم . در حال رونیب

 هیکرد و بق یکه داشت شمعاشو فوت م یلیلبم بود به طرف ل ی گوشه

 هم دورش حلقه زده بودن رفتم .
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 شمعا رو فوت کرد من شروع کردم به دست زدن و خوندم : یلیل تا 

 یکه صد ساله ش یکاشک _

 یساله ش ستیصد و ب نه

 سال کمه ، ستیصد و ب نه

 ! یزنده باش شهیهم

 هم اضافه کردم : اخرش

سال  ستیگم که مجبوره صد و ب یم تیالبته جلو جلو به طاها تسل _

 نگهت داره !

خنده اشو خورد و رفت  یلیل یشم غره خنده که با چ ریزد ز یتر طاها

 یبسته  هیبا  قهیاتاق . بعد از چند دق یتو

که معلوم بود  یلی. ل یلیو نشست کنار ل رونیاومد ب ییبزرگ کادو یلیخ

 گفت : یچقدر ذوق زده شده با خوشحال

 چرا ؟! گهیطاها تو د یواااا _

 گفتم : یجو عاشقانه اشون و با طلبکار نیب دمیپر

 ؟! مگه داداشم چشه ؟! عوض تشکرته ؟! یچرا چ_
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 رو بهم گفت : یبا اخم ساختگ یلیل 

 کنه ! یبه سالمت زبونت شک نم یکس یتو اگه حرف نزن هدای _

 هامو باال انداختم و گفتم : شونه

 مینیزبون من نباش ! کادوتو باز کن بب یباشه حاال تو نگران سالمت _

 گرفته واست ... یطاها چ

به کاغذ کادو چنگ زد و اونو پاره کرد اما تا کارتن کادو  یبا خوشحال یلیل

 و با لب و دیلبخند رو لبش ماس دیرو د

 : دیاز طاها پرس زونیاو یا لوچه

 کارتن هواکشه ؟! نیطاها ... چرا ا _

شد طاها با مظلوم  یحرص شتریب یلیخنده و ل ریحرف همه زدن ز نیا با

 گفت : یینما

 خوشت اومد ... دیحاال بازش کن شا _

 خوش اومدن نداره ... گهیهواکش که د _ یلیل

 یبسته  هیبسته رو باز کرد و  یلیحال طاها اونقدر اصرار کرد تا ل نیا با

 . دیکش رونیاز کارتن هواکش ب کتریکوچ
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 تعجب به طاها گفت : با 

 ؟ هیچ ایمسخره باز نیطاها ؟ ... ا _

 بازم مصرانه گفت : طاها

 باز کن ... نویتو ا یچیه _

بسته  هیداد بسته رو باز کرد و دوباره  یتکون م یکه سر یدر حال یلیل

 گهیکه د یلیجعبه بود . ل یتو کتریکوچ ی

 و گفت : دیکوب زیرو م تیشده بود ، بسته رو با عصبان یحرص یلیخ

 ؟ یزار یطاها منو سر کار م _

 نه به جون تو ! _ طاها

 ؟! هیچ نایبه جون خودت ! پس ا _ یلیل

 با دست به بسته ها اشاره کرد طاها با التماس گفت : و

 رو باز کن ... هیاخر نیحاال ا _

 زد و گفت : نهیدستاشو به س یلیل

 نچ ... _

 تو رو خدا ..._ طاها
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 نه . _ یلیل 

 مرگ من ! _ طاها

 ابرو باال انداخت ... یلیل

 ! گهیبابا تو رو پنچ تن وا کن د_ طاها

 فاطمه گفت : مامان

 ؟ یدیااا؟ طاها چرا قسم م _

تپل  یقسمها نیخونواده رو با ا یداشتم جون کل اعضا گهیکه د من

 گفتم : دمیدیطاها در خطر م

 ! گهیبازش کن د یطاها رو کفن کرد نیا یلیل _

از  کیکوچ دیسف کیش یجعبه  هیجعبه رو باز کرد و  یلیم یبا ب یلیل

 با نگاه عاقل اندر یلیبسته دراورد . ل یتو

 به طاها نگاه کرد و طاها هم مثل بچه ها گفت : یهیسف

 ! هیآخر گهید نیبه خدا ا _

موند . کم کم چشماش  رهیاروم در جعبه رو باز کرد و به داخلش خ یلیل

 زد و لباش با خنده از هم باز شدن و یبرق
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 گفت : یبلند غیج با 

 ؟ هیچ نیطاها ا یوااااااااااااااا _

 ؟! شیدی... تا حاال ند زمیعز چییسو گنیبهش م _ طاها

 از خجالتش دراومد یبغل طاها و حساب دیاز بس خوشحال بود ، پر یلیل

رو نخورم در رفتم تا کتکه  یلیدست ل ریزدم از ز یم غیکه ج همونطور

 دور تا زدیکه نفس نفس م یدر حال یلی. ل

 : دیکش یو برام خط و نشون م دیدویباغ رو دنبالم م دور

؟ ...  یترسون ینشونت بدم منو م سایوا ی... اگه جرات دار نمیبب سایوا _

 رو مخم یدار زیر هی یکه اومد یاز وقت

؟؟؟ منم  یکن یم تمیمثل خواهر شوهرا اذ ی! چته ه یزن یم باالنس

 یب گهی... دِ واسا د ارمایدرب یبلدم عروس باز

 ! تیخاص

دنبالم کرده بود از خنده  یبرداشت سمتم ! من که از وقت زیدوباره خ و

 با حرص گفت : یلیرفتم تا االن ! ل سهیر

 ببند پرروووو! شتوین _
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! اخ دلم ! از خنده دارم روده  شهیم یمامان چه باحال حرص یوا یوا یوا 

 یهمه دنبال باز نیا ی هی! قض شمیبر م

 قرار بود : نیاز ا یلیو ل من

 زدم گفتم : یکه طاها رو کنار م همونطور

 خواهر شوهره ! یهم باشه نوبت کادو یحاال نوبت گهیخب د _

 گفت : یلیحرف من به ل قیدر تصد ایمح

 زمیعز یصد سال زنده باش شاالی... ا زمیعز ایجون ب یلیل گهیراست م _

... 

. منم جعبه جواهرات خوش بر و  دیداد و صورتشو بوس یلیکادوشو به ل و

 بودمو جلوش دهیخر یلیل یکه برا ییرو

بود ، با  کالیموز کیکوچ یجعبه ها نیکه عاشق ا یلی. ل گذاشتم

 تا یازم تشکر کرد و درشو باز کرد ول یخوشحال

 دیبا ترس عقب پر یلیاومد و ل یبلند غیج یجعبه رو باز کرد ، صدا در

 به کاناپه . من که از خنده مرده دیو چسب

 بود . یدنیواقعا د یلیل ی افهی... ق بودم
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که در جعبه  یبود که به محض یاسباب باز هی قتیجواهراتم در حق عبهج 

 اهیاسکلت با شنل س هی،  یکرد یرو باز م

کرد ،  یادمو اب م یترسناکش زهره  یاجوج مجوج که صدا ی افهیق و

 که یدر حال یلی! ل رونیب دیپر یاز جعبه م

مونده بود . همه داشتن به  رهیجعبه خ یزد به اسکلت تو ینفس م نفس

 یغش غش م یلیل ی دهیترس ی افهیق

 . طاها اروم زد به بازوم و گفت : دنیخند

 به خدا ! ی! اخرش یاج ولیا _

 شدم و گفتم : خم

 ! مییتاج سر شما _

به خون نشسته نگام کرد و افتاد  یبا چشما یلیتا سرمو باال اوردم ، ل اما

 ازم بکنه ! تا یتشکر حساب هیدنبالم تا 

 یبندازه ! خدا رو شکر دونده  رمیمنه و نتونسته گ زونیاو نطوریهم االن

 به گرد یبودم و تا حاال کس یخوب یلیخ
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 یزانوش خم شد و در حال ینا نداشت رو گهیکه د یلیبود . ل دهینرس پام 

 زد گفت : یکه تند تند نفس نفس م

 تیهم من اذ ینجوریکتکه رو بخور و برو ... ا سایادم وا یمثل بچه  _

 شم هم تو . یم

 پشت سرم قالب کردم و با خنده گفتم : یبا بدجنس دستامو

 دنی! دو شمیجووون ! من تازه دارم گرم م یلیشم ل ینم تیمن که اذ _

 با سرعت یانگار دار ستیتو که دو ن

تالشت هم  نیهم کلیه نی... هر چند با داشتن ا یکن یدنبالم م مورچه

 خوبه !

دوباره به  شدیکه داشت منفجر م یو در حال دیکش یپر حرص غیج یلیل

 طرفم هجوم اورد . من اصال حواسم نبود

 ریتونستم ز یول دمیجنب ریخرده د هیخواد دوباره دنبالم کنه .  یم که

 دهیازش ترس یدستش در برم . اما حساب

دفعه حس  هیکارم تمومه .  گهید رتمیو مطمئن بودم که اگه بگ بودم

 کردم که دستش خورد به شونه ام . از شدت
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. همونطور که  دمیو به سمت ته باغ دو دمیکش یبلند غیبا خنده ج ترس 

 التماس کردم : دمیدو یم

 ... اصال تو مانکن ... جون من ول کن ...! یلیل الیخ یبابا ب _

بودم و  دهیباغ رستموم نشه ! منم به ته  شیزد تا انرژ یحرف نم یلیل

 احتمال کشته شدنم به ستادمیا یاگه م

کردم که  یداشتم دست و پامو گم م گهیصد در صد بود ! د یلیل دست

 سمت در باغ تا دمیفکر دو یدفعه ب هی

 چنگ زد به شالم . یلیبازش کنم که ل اومدم

. بدون  رونیشد و خودمو پرت کردم ب یکیبا باز شدن در  غمیج یصدا

 که یشده در حال دهیبفهمم شالم کش نکهیا

 زیچ هیبهم نرسه ، محکم خوردم به  یلیتا ل کردمیسرمو نگاه م پشت

 سفت که تعادلمو از دست دادم و از پشت

ام خرد  چارهیشدم . اخ اخ باسنم ! فکر کنم استخون لگن ب نیزم پخش

 شد !

افتاد روم . اروم پلکهام  یشخص هی ی هیاز درد بسته بودم که سا چشمامو

 سرم یکه باال یاز هم باز شد . شخص
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 ینم دیبود ، پشت به افتاب بود و صورتش رو به خاطر نور خورش سادهیوا 

 هیدونستم  ی... فقط م نمیتونستم بب

 یکلیمرد قد بلند و ه هی...  مرده

 نییدفعه دستشو پا هیکه  نمشیکردم تا بتونم راحتتر بب کیبار چشمامو

 اورد و دور بازوم قفل کرد و منو محکم

بلند شدم و تلو تلو خوران  نیحرکتش مثل پر کاه از زم نی. با ا دیکش باال

 . حاال جاهامون عوض شده بود . سادمیوا

 نیتونستم باور کنم که ا ینور افتاب بود و من نم یکامال تو صورتش

 نجایمردک ا نیبد اخالقمه ! ا یاستاد فاضل

 چه خوشگل هم شده ! یکنه ؟! کوفت یکار م یچ

متناسب کنار هم  یلی، خ شیصورت جد یشده بودم . اجزا رهیخ بهش

 نگاهش ، ادمو یقرار گرفته بودن . جاذبه 

تک  یاش رو رهیسبز ت یکرد تا به چشماش زل بزنه . چشما یم مجبور

 خوردن . فکر یصورتم سر م یتک اجزا

کنه که من  یجور نگاه کردن داره فکر م نیرفته و با ا ادشیمنو  کردم

 ؟! دمیدختر خوشگلو کجا د نیا
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 شونیبلند پر یو موها دیوز یمی، باد مال میبود رهیکه بهم خ همونطور 

 از یصورتم پخش شدن ... در کسر یمن تو

مرد  هی، دارم  کمیش پیت نیو با ا ستیسرم ن یچیاومد که ه ادمی،  هیثان

 خاک هفت یزنم ! ا یم دیگنده رو د

 ! هدایجهنم تو فرق سرت  طبقه

باغ پرت کردم و درو بستم . اصال حواسم  یخودمو تو یدونم چه جور ینم

 یکار م یچ نجایا یهم نبود که فاضل

خونه  یتو دمیها تند تند دو وونهیمونده ... مثل د ششیچرا پ یلیو ل کنه

 یو از پله ها باال رفتم . زود رفتم تو

به لباسم نزنم ! کارمو  ینکرده از شدت استرس گند ییتا خدا ییدستشو

 ابو باز کردم تا به صورتم ریکردم و زود ش

 بزنم . اب

شدم .  رهیخوردن ، خ یبه صورتم که قطرات آب روش سر م نهیآ یتو

 که استاد نی، زده به سرت ... ا هداینه 

کرد ؟! مطمئنا  یکار م یچ نجایبود ، ا ینبود ... اصال اگه فاضل یفاضل

 خوب ، ی... حاال هم مثل دخترا یدیاشتباه د
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فه گند خ یکه حاال از شدت بو رونیتو ب نیاز ا ایخشک کن و ب صورتتو 

 ! یشیم

 یاومدم . در حال رونیب ییعقلم گوش کردم و زود از دستشو حتینص به

 کردم ، یکه با حوله صورتمو خشک م

و بهش زل زدم .  سادمیاومد . سر جام وا رونیکه محنا از اتاقش ب دمید

 االن حالش خوبه ؟ محنا هم تا منو یعنی

 گفت : یمعمول یلیجلو اومد و خ دید

 ... تولد تموم شد ؟ هدایسالم  _

 هیداروش انقدر خوب بهش ساخته که مثل  یعنیتعجب کردم ...  یلیخ

 یزنه ؟... نم یداره باهام حرف م یادم عاد

 بودم که به حرف اومد : رهیچقدر بهش خ دونم

 ؟ ید یجواب نم _

 خودم اومدم و گفتم : به

 ... تموم شده ... زمیاره عز _

 لب گفت : ریز محنا
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 ... فیح _ 

 بهم نگاه کرد و گفت : باشینقره فام ز یبا اون چشما بعد

 ؟ گرممه ... ارمیلباسو در ب نیتا ا یکمکم کن یایب شهیم _

 یتو یباز به خاطر من بترسه ... وقت دمیترس یقبول کردم . م یدو دل با

 توالت زیکنار م یاتاقش رفتم ، به صندل

 کرد و گفت : اشاره

 مال توئه ؟ نایا _

که قبل از  یبه خاطر اتفاق یبود که واسه جشن اورده بودم ول ییلباسها

 تولد افتاد نتونستم بپوشمشون . محنا

 رفت گفت : یاتاق م ییکه به طرف دستشو همونطور

 شدن . ی... خاک یلباساتو عوض کن یتونیتوالت ... م رمیمن م _

 نقدریدونستم چرا ا ینگاه کردم حق با اون بود . نم نمیشلوار ج به

 برام جالبه که با یفسقل یبچه  نیا تیشخص

بلوز  هیامو با کنم ... قبل از اومدن محنا لباس یمخالفت نم اشیو نه امر

 عوض یو دامن بلند مشک یخاکستر کیش
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 یصورتم ب دمیسرم انداختم . د یرو رو یمشک یشمیو شال ابر کردم 

 هم به یمختصر یصفا هیرنگ و روحه 

تامشو  یکه لباس عروسک یکه محنا در حال دمیدادم و تا برگشتم د خودم

 ساده و کوتاه عوض ینقره ا رهنیپ هیبا 

 با تعجب گفتم : سادهی، رو به روم وا کرده

 ؟ یکمکت کنم لباستو عوض کن یخواست یااا ؟ مگه نم _

تخت  یدستش رو رو یشد و لباس تو کیکوچولوش بهم نزد یقدم ها با

 یانداخت و خودش هم رو به روم رو

 نشست و گفت : تخت

 یخودم عوض کردم . لطفا موهامو واسه شام درست کن ... تنها نم _

 شونه اش کنم . تونم

 نیا ییدلم به پررو یکه تو یگه ! در حال یلطفا م هیخدا رو شکر  باز

 ، برس به دست رفتم دمیخند یم یفسقل

مانندش  شمیابر یسرش نشستم و شروع کردم به شونه کردن موها پشت

 کردم یم شیداشتم موهاشو ارا ی. وقت
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کرد . نگاهش  یتوالت که درست جلومون بود بهم نگاه م نهیآ یاز تو ، 

 بود . چشمامو بهش دوختم و نیسنگ یلیخ

 : دمیلبخند دندون نما ازش پرس هی با

 ؟ یکن ینگام م ینجوری؟ چرا ا هیچ _

موند  رهینشد . فقط همونطور بهم خ جادیتو صورش ا یرییتغ چیه محنا

 یچه عکس العمل دیدونستم با ی. نم

که هنوز لبخند  یکردم تحت فشار قرارش ندم . در حال یبدم . سع نشون

 رو لبم بود چشممو ازش گرفتم و

موهاشو براش بافتم ، مثل  یبه بافتن موهاش جمع کردم . وقت حواسمو

 اراده یخوشگل شده بود . ب حیمل یبچه  هی

 زدم و گفتم : یپر مهر یموهاش بوسه  یرو

 ... زمیعز یچه ناز شد _

که نکنه  دمیلحظه ترس هینگام کرد .  نهیآ یمثل چوب خشک از تو محنا

 یاز رو اطیدوباره حالش بد بشه . با احت
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م که زود خودشو بهم رسوند و گفت بر نییبلند شدم و خواستم پا تخت 

: 

 ؟! یشیتو دوست من م _

تعجبم  یلیکردم خ یسع یخوردم . ول یسوالش تکون سخت دنیشن با

 ! گهیکرد د شهیرو نشون ندم ... چه م

پاش  یبدن ! جلو یدوست شنهادیبهم پ هویمحبوب بودم که همه  نقدریا

 زانو زدم تا هم قدش بشم . همونطور که

 گفتم : یبودم با مهربون رهیچشماش خ یتو

 ؟ ستمیدختر خوشگل مگه من االن دوستت ن _

 گفتم : یتکون داد . با شوخ یسرشو به عالمت نف محنا

 ام ؟ دشمنت ؟! یپس چ _

که  ییمحنا پر از اشک شد و با صدا ینقره ا یخالف انتظارم ، چشما بر

 از شدت بغض خش داشت گفت :

خواد با من دوست  یکس نم چی...هکس منو دوست نداره  چینه ... ه _

 بشه ...
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دونستم  یحرف هق هقش شروع شد . من که از تعجب نم نیبه دنبال ا و 

 یکار کنم . اروم دستمو رو یچ دیبا

. اهسته  دمیبغلم کش یاونو تو دیلرزون محنا گذاشتم و با ترد ی شونه

 شونه ام یبه سمتم اومد و چونه اش رو رو

کرد  یم هیو دور گردنم حلقه کرد هنوز گرر کشیکوچ یو دستا گذاشت

 یاب دهنمو قورت دادم . تو ی. به سخت

و اهسته زمزمه  دمیکمرش کش یقرار گرفته بودم . دستمو رو یتیموقع بد

 کردم :

 نکن ... هی... گر زمینکن عز هی... گر شیه _

اونو از خودم جدا کردم و به صورت  یشد . با کالفگ دتریهق هقش شد اما

 راه شینیشدم . اب ب رهیرنجورش خ

خط انداخته بود . با  شیو مهتاب دیصورت سف یبود و رد اشک رو افتاده

 انگشت شصتم اشکاشو پاک کردم و با

 گفتم : یپر احساس لحن

هم دوست دارم ...  یلیدوست نداره گلم ؟ من خ یگفته که کس یک _

 ...مثل ِ ... مثل ِ 
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داشتم  یدفعه از ذهنم گذشت : اگه من هم بچه ا هی؟!  یمثل چ بگم 

 خواستم که مثل محنا باشه . مثل محنا به یم

کنه اشکاشو پاک کنم ...  یم هیگر یبخندم و مثل محنا وقت رفتاراش

 زدم و حرفمو کامل کردم : یلبخند محو

نکن که ناراحت  هی... باشه ؟ حاال گر زمیمثل دخترم دوستت دارم عز _

 یکم هی نییپا میبر ایشم ... االن هم ب یم

 بخور تا حالت بهتر بشه ... باشه خوشگلم ؟ کیک

به شدت  شوینیاشکاشو گرفت و بعد هم ب کشیکوچ یبا پشت دستا محنا

 ی. اوخ اوخ فکر کنم چشما دیباال کش

 کم کم سبز بشن !!! شیا نقره

. محنا  میاومد نییدستم بود از پله ها پا یکه دست محنا تو همونطور

 دیترس یدستمو گرفته بود که انگار م یجور

مبل حلقه  هیتن و اکثرا دور هال نشس یکه همه تو دمیبزارم . د تنهاش

 شادشون یخنده  یصدا یزدن . گهگاه

 همه بلندتر بود : نیطاها از ب یرفت . صدا یهوا م به
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 طلبت ... یکی...  ایزد میما ج یخوب از عروس _ 

اومدن محنا  یمتوجه  هیبق نکهیا ی. واسه  دمیمخاطبش رو نشن جواب

 بشن ، بلند گفتم :

 شدن ! داریما ! باالخره پرنسس محنا ب یخفته  یبایاز ز نمیخب ، ا _

که  یکه کس دمیکردم ، د ینگاه م هیکه با لبخند پهنم به بق یحال در

 کاناپه نشسته بود یپشتش به من بود و رو

کاناپه گذاشته بود  یکه کتشو گوشه  یکلیمرد قد بلند و ه هیشد .  بلند

 یو شلوار مشک ینوک مداد رهنیو پ

 یتنش نشسته بود . همونطور در حال حالج ینگ توقش یلی، خ رنگش

 برگشت و هویبودم که  کلشیکردن ه

 به جمال اقا روشن شد ! چشمم

********************** 

 تیخاص یکردم عضالت ب یم یمونده بودم و سع رهیبهش خ هنوز

 پهن شده بودن رو یصورتمو که حاال مثل چ

 اخالقش بخنده ؟! یاستاد ب یداره دختر تو رو یکنم .... چه معن جمع
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و بر بر به استاد  میسادیپله وا یدونم چقدر همونجا با محنا رو ینم قایدق 

 از سه شیی... خدا مینگاه کرد فمونیشر

تکون هم نخورده بودا ... ماشاال بزنم وسط فرق سرش خوشگلتر  شیپ سال

 هم شده بود المصب !

مزخرفم رو محنا با رفتن  چه کاره بود ؟! که جواب سوال نجایا نیا اصال

 داد . یبه سمت فاضل

 گفت : یبود با لحن عاد سادهیکه پشت مبل وا یدر حال محنا

 ... یبرگشت _

نره غولو به  نیگفتم پ ن پ رفتم ! ا یبودم االن م یفاضل یمن جا اگه

 یبعد مثل دخترا نهیبیم نجایا یگندگ نیا

 ؟! یپرسه برگشت یساله م چهارده

من برداشت و به محنا نگاه کرد  یو نسبتا سردشو از رو رهینگاه خ یفاضل

 یبعد هم مبلو دور زد و درست رو به رو

خرده براندازش کرد بعد هم رو به روش زانو زد و خوب  هی.  سادیوا محنا

 دفعه هم به سرش هیخوب نگاهش کرد . 
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کار  ی؟ بفرما تو دم در بده ! چ ی! اقا خوب یو محکم بغلش کرد ... او زد 

 ؟! یبه دختر مردم دار

مونده بود انگار  زونیکوچولوش که دو طرف بدنش او یهم دستا محنا

 . باالخره ارهی بداشت که دستشو باال دیترد

 گذاشت و گفت : یپهن فاضل یشونه ها یرو رو دستاشو

 منم دلم برات تنگ شده بود بابا ._

بغلش  یتون ی... م سین بهیهم غر یلی؟ گفت بابا ؟ خب ، پس خ جان

 ! یکن

دار مزخرف که حالم  هیگر یها پیتر نیو از ا یهند لمیف زهیر هیاز  بعد

 شدن که از یخوره ، راض یازشون بهم م

! چه  دهیجدا بشن ... اوووه حاال فکر کرده چند وقته دخترشو ند هم

 ادیدفعه به  هیچسبه !  یبهش م یجور

 افتادم ... نه ، همون بهتره بهش بچسبه ! یلیل یحرفا

 هیلیل ی، پسر خاله  ثاقیخودمون ، همون م یاستاد فاضل نیکه ا دمیفهم

 یهرم یمحنا و ب یاز زندگ یلیل ی... وقت
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االن که  یبدم اومد . ول ثاقیم یتوجه یاز ب یلیبهم گفت ، خ باباش 

 نیگم که ا یبا خودم م نمیبیرو م یفاضل

 یبداخالق بوده چه برسه به زندگ ینجوریتو محل کارش هم هم مردک

 ! شیخانوادگ

 یجمع و جور کردم و چند پله  مویطانیافکار ناعادالنه و ش نایم یصدا با

 رفتم و درست کنار نییمونده رو پا یباق

که به خاطر  دمید یچ ثاقیدونم تو نگاه م ی. نم سادمیو محنا وا ثاقیم

 یجلوش ، کل شمیپ قهیسر و وضع ده دق

بستم که  یلیبه جون ل یعالمه فحش رگبار هیو البته  دمیکش خجالت

 من بود ! ی افهیاون ق یباعث و بان

 گفتم : یکنه ، رو به فاضل یخواست داداششو بهم معرف نایم تا

 سالم استاد ... _

از  یفاضل یول رونیب دیاراده از دهنم پر یب بایحرف تقر نیگفت ا شهیم

 دیبلندشو تو هم کش یاراده ، ابروها یرو

 خشک جوابمو داد : یلیخ و
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 سالم . _ 

 نگاه کرد و گفت : یبا تعجب به من و فاضل نایم

 استادت بوده ؟ ثاقی... م هدای _

حرص زدم  یاز رو یکه باهاش داشتم ، لبخند یمزخرف یاون روزا ادی به

 و گفتم :

 بله ... استاد مهربون من ! _

که  یو در حال دیبلند خند یکالممو گرفته بود ، با صدا یه طعنه ک نایم

 دیکوب یم یفاضل یراحت به بازو یلیخ

 : گفت

 کرده ... تتیاذ یکه حساب داستیاز لحنت پ _

 طنتیخودم جور کرده بودم ، با ش یمحکم واسه  یپشتوانه  هیکه  منم

 گفتم :

 اووووه چه جورم ! _

 یمن نگاه م ییکه تا اون موقع ساکت بود و فقط با حرص به پررو یفاضل

 تعارفو کنار گذاشت و گفت : گهیکرد ، د
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خودتون بود  تیموفق یبرا میریسخت گ یبودم ول ریدرسته سخت گ _ 

 لتونیمن باب م سیتدر ی وهیش نکهی... ا

مشکل  نیو ازدواجتون بپرداز یراحت به مراسم نامزد نیو نتونست نبوده

 ... ستین نم

تونستم بگم . دهنم از شدت تعجب خشک شده بود ... واقعا  ینم یچیه

 شوکه یفاضل یچرت و پرتا دنیاز شن

 یکرد ؟! به چه حق یداشت بلغور م یجنبه چ یمردک ب نیبودم . ا شده

 یم هیبه بق شمویمراسم ازدواج سه سال پ

 ؟! گفت

 دوباره با تعجب و البته رو به من سوال کرد : نایم

 ؟! هدای یازدواج ؟؟؟! مگه تو ازدواج کرد _

 یعنیرفتن من خبر نداره ؟!  ی هیاز قض نایجالبه ... چطور م یلی! خ هه

 نگفته یزیبهشون چ یلیزهرا خانوم و ل

 هفت گانه اس ! بی؟! از عجا بودن
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کردم  یداشتم تالش م یول کنمیم فیاراج یدونستم که دارم فکرا یم 

 که ذهنم به گذشته و خاطرات پررنجم

 ! هدای ستی... حداقل االن ... االن وقت فلش بک ن برنگرده

با تشر به  نیهم یاوضاع قمر در عقربمون شد برا یمتوجه  یلیل انگار

 گفت : ثاقیم

، حرف  یمن رفت یکه درست وسط عروس یتیبعد از اون مامور شهیم _

 نگو که من اصال از دستت یچی؟! ه ینزن

 معصاب ندارم ! اعصاب

من افتاد تا  ی افهینگاهش به ق یوقت چوندیپ یجور هیرو  نایهم م بعد

 زود گفت : نیهم یته ماجرا رو خوند برا

تو  ی؟ بدجور یاریب نویسکنجب یقوط نتیکاب یاز تو یبر شهیم هدای _

 کردم ! نیهوا هوس کاهو و سکنجب نیا

گفت  یبلند یبا صدا هیمت اشپزخونه هل داد و رو به بقهم منو به س بعد

: 

 تو رگ ! میخرده کاهو بزن هیتو باغ  میبر نیایب _
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هم دسته دسته  هیمبل بلندش کرد . بق یو از رو دیدست طاها رو کش و 

 دنبالشون رفتن . البته به جز عمه خانم و

که واسه استراحت رفته بودن باال ... سالنه سالنه به طرف  دیویو د الیژ

 ازواج یاز ماجرا یرفتم . پس فاضل نتیکاب

 یدونه ؟ اون کداره که بخواد ب یخبر نداره ؟ اصال به اون چه ربط من

 بار دومش باشه نیزده که ا یمثل ادم حرف م

محنا رو پشت سرم  یزدم که صدا یبا خودم حرف م یلب ریداشتم ز ؟

 . صداش اروم و نگران بود . دمیشن

 دوستم ؟ یخوب _ محنا

 گفتم : یقیزدم و با اه عم یلبخند اشیر یلحن ب به

و چرت و پرت  یپرون کهیشروع کرده به ت ومدهیاگه بابات بزاره اره ... ن _

 گفتن !

. محنا با  دمیبهم کوب نتویکردم و با بغض در کاب دایرو پ نیسکنجب ظرف

 و سادیرو به روم وا یگرفته ا ی افهیق

 : گفت
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 ناراحتت کرد نه ؟ _ 

دانشگاه  ریاز ز یدروغ بگم . خب اره دلخور شده بودم . اخه من ک نتونستم

 یاشتم عروس مدر رفته بودم ؟! د

 یبه اون چه که فضول یدانشگاه جرمه ؟! در ثان یکردن تو ی. عروس شدم

 منه ؟! ینکرده بابا یکنه ؟ مگه خدا یم

گرفت نگاه  یاش م هیو به محنا که حاال داشت گر دمیکش یقیعم نفس

 یبافته شده  یموها یرو یکردم ... دست

 زمزمه کردم : یو با مهربون دمیکش نرمش

 سراغ کاهو ! می... بزن بر الیخیاصال ب _

 یدنبالم راه افتاد . رفتم تو یچهره اش محو شد و با خوشحال یگرفتگ

 ریتخت بزرگ ز یکه همه رو دمیباغ و د

هم داشت کنار تخت  یتوت نشستن و در حال حرف زدنن . فاضل درخت

 کرد . یصحبت م لشیزد و با موبا یقدم م

همونطور  یباز کردم و اروم کاسه ها رو پر کردم . فاضل نویسکنجب یقوط

 به سمتم زدیحرف م شیکه داشت با گوش
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 . اومد 

 بود .... یکیارائه ها  بایبله ... رفتم . نه تقر _ یفاضل

ظرف  یبرگ کاهو جدا کرد و تو هیبهم نگاه کنه ، خم شد و  نکهیا بدون

 که کنار پام بود زد . ناخوداگاه ینیسکنجب

بود .  دهیکش یخوشگلش بودم ! ابروهاش صاف و کم ی افهیق محو

 کوتاهتر کرده بود که شیموهاشو از سه سال پ

 . ومدیم شیو جد یاون صورت استخون به

لباسشو تا ساعد تا زده بود انداختم .  ینایبه دستش که حاال است ینگاه

 یافتاب م یتو یبدجور دشیپوست سف

صورتش سوق  یزدنامو کردم نگاهمو دوباره رو دیخوب د ی. وقت دیدرخش

 یکرد . با چشما رمیغافلگ نباریدادم و ا

چشماش قفل شد و ناخوداگاه با  یشده بود . نگاهم تو رهیبهم خ شیجد

 افتاب یکه تو رهیدو تا چشم سبز ت دنید

 یکه تو یکلمه ا نیگرفته بود ، قلبم به تپش افتاد ... اول یروشنتر رنگ

 بود : نید اذهنم جرقه ز
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 ...« وسفی یچشما » 

 یچشما ریکردم تصو ی. سع دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 ذهنم یرو از تو وسفیخوشرنگ و مهربون 

 تونستم ... یشد ... نم ینم یکنم ... ول رونیب

 : دمیناخوداگاه از جا پر یلیهراسون ل یصدا با

 ... چت شد ؟؟؟ ثاقیم یوااااا _

دهنش گذاشته و صورتش سرخ سرخه ... نکنه  یدستشو رو یفاضل دمید

 داره اری؟! وا ؟ مگه و ارهیخواد باال ب یم

 ! ریرو بم! ب هدای!! اه ه ه ه ؟؟

 گفت : غیبا ج یلیدفعه ل هی

 ؟؟؟!!! یاورد یرفت هیچ نیا هدای _

 نشستم و جبهه گرفتم : خیس

که اوردم .. عوض تشکرته  ارمیب نیبرم سکنجب یچته خب ؟! تو گفت _

 ؟!
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 لشویموبا عیعق زد و سر هی یبارم کنه فاضل یزیچ یلیل نکهیاز ا قبل 

 سمت ساختمون دیتخت انداخت و دو یرو

باشه به محنا بگم ببرتش دکتر !  ادمی...  مهیوضعش وخ نکهی... نه مثل ا

 ای یاج هیواسه دخترش داره  دیشا

 ! ارهیم هیهد یداداش

ظرف و سمت دهنم  یکاهو زدم تو هیمزخرفم خنده ام گرفت و  یفکرا از

 بردم . کاهو رفتن تو دهنم همانا و هجوم

معده ام به حلقم همانا ... مثل فنر از جام در رفتم  اتیتمام محتو اوردن

 چاله چوله هیو همونطور که داشتم دنبال 

 هیهد هیگشتم فکر کردم که ممکنه منم  یکردن خودم م یخال واسه

 واسه مامانم داشته باشم !

************************* 

زدم  یو با مشت به در م دمیپر یم نییباال پا ییپشت در دستشو داشتم

 که قفل در باز شد و پرت شدم جلو . قبل

که به  یجسم سفت حس کردم . فشار هی ی، خودمو رو فتمیب نکهیا از

 معده ام اومد رو نتونستم کنترل کنم و
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 یتو معده ام بود رو خال یبفهمم کجام ، دهنم باز شد و هر چ نکهیا بدون 

 نفس بکشم ، یتونستم کم یکردم . وقت

براق که حاال  ینوک مداد رهنیپ هینگاهم افتاد به  باز کردم و چشمامو

 که من روش کرده بودم ، ییبایبا کار ز

 ! رهنیبود جز پ یهمه چ هیشب

گردن کلفت و بلند  هیبه  دمیباال اومد تا رس رهنیپ یکم نگاهم از رو کم

 زد یزده بود و با شدت م رونیکه رگش ب

هم چفت شده  یدهن خوش فرم که رو هی. دوباره نگاهم باال تر اومد . به 

 دو جفت دمیبود ... باز نگاهم باال اومد و د

انداخته بود ، در حال  هیروش سا که ییمحکم بسته شده و ابروها چشم

 کم کم حال خودمو ی... وقت دنهیلرز

بغل گرم و نرمش  یکه تو یبه صورت اون گهید ینگاه اجمال هی،  دمیفهم

 بودم انداختم ...

 ی... نه تو رو خدا نگو که من رو لباس فاضل هیفاضل نی... نگو که ا نه

 رسما برو خودتو بکش ... هدایشکوفه زدم !!! 

 ابرو ! یب یا
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 ینفس م تیرو شکر هنوز چشماش بسته بود و داشت با عصبان خدا 

 ... اگه چشماش باز بود که از ترس و دیکش

بشه ، در  ادیز تشیعصبان نکهیمردم ... خب ، بهتره قبل از ا یم خجالت

 برم .

و با چه  یچجور دمینفهم یاروم دستاشو از دور کمرم باز کنم ول اومدم

 عی. سر ییپرت شدم تو دستشو یسرعت

 نشم . نیرو گرفتم تا پخش زم ییدستشو ی کاسه

. چشماش  شدیمنفجر م تیافتاد به صورتش که داشت از عصبان نگاهم

 رونیب شیشونیپ یسرخ سرخ بود و رگ رو

 ! نیبود ... اوه اوه چه کردم با ا زده

کردم که دستش رفت سمت لباسش در  یبا تعجب نگاهش م داشتم

 رهنشیپ یکه با وسواس تمام دکمه ها یحال

نگاه بهم انداخت و صورتش رو با چندش جمع  مین هیکرد ،  یباز م رو

 دو رگه گفت : ییکرد . با صدا

 دهنتو بشور ... _



 

147 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

واسه خودم  یبه به ! چه صورت دمیو د نهیسمت ا دمیخوداگاه چرخ نا 

 دست و پا کردم . داشت حالم از خودم بهم

قلپ اب خوردم تا طعم گس  هیخورد . صورتمو با صابون شستم و یم

 دهنم برطرف بشه .

به دستام انداختم  یپرت شد تو بغلم . نگاه زیچ هیسرمو باال اوردم ،  تا

 متبرکشو داده رهنیپ یکه فاضل دمیو د

 یاوردم و در حال یشونیبه پ یقی. با سوال نگاهش کردم و اخم عم دستم

 ماش نگاه کردم وبه چش تیکه با جد

 : گفتم

 ؟ یچ یعنیکارا  نیا _

 زد و گفت : نهیبه س دستاشو

 ... یرو درست کن یکه به لباسم زد ی، گند یطلبکار یبهتره به جا _

پرت کردم  ییدستشو یکاسه  یرفت . لباسو تو رونیو از در ب دیچرخ و

 . با حرص دمیکوب نیو پامو محکم رو زم
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زدم ارزو کردم که  یبه جون لباسش و همونطور که بهش چنگ م افتادم 

 نیبود و با هم یصورت فاضل نیکاش ا

! مگه من کلفتتم  شعوری! مردک ب اوردمیچشاشو از کاسه در م چنگوالم

 ؟؟!!

 هیاومدم و  رونیب ییگربه شور کردم ، از دستشو رهنشویپ نکهیاز ا بعد

 که همه دور دمیباغ . د یراست رفتم تو

کنن . تا طاها نگاهش به من افتاد که بهشون  یم لینشستن و کاهو م هم

 گفت : هی، با خنده به بق شمیم کینزد

 اوه اوه ... صاحبش اومد ! _

تخت نشستم .  ی. با تعجب بهشون نگاه کردم و لبه  دیغش غش خند و

 محنا که کنارم بود ، خودشو جمع و جور

کنارش نشستم ، بلند شد  یتخت . وقت یباال امیو دستمو گرفت تا ب کرد

 و در گوشم گفت :

 ؟! یکار کرد یبا لباس بابام چ _

 ه کردم و گفتم :تعجب بهش نگا با
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 ؟! یدیتو از کجا فهم_ 

 دوباره تو گوشم گفت : محنا

هم  یلیلباسشو عوض کرده ... خ دمیبابا اومد ... منم د ینبود یوقت _

 نه یبود . حدس زدم روش باال اورد یعصبان

 !؟

با اجنه نداشت ؟! اروم سرمو تکون دادم  ینسبت انایبود؟! اح یک گهید نیا

 که دوباره دهنشو تو گوشم فرو کرد و

 : گفت

 خوره ... یهم حالش بهم م یفی... از کث هیوسواس یلیبابا خ _

 ! هیشده بود ... اه اه چه مردک لوس یاش اونجور افهیبگو چرا ق پس

 طاها دراومد : یصدا نباریدوباره اومد سمت گوشم که ا محنا

که زده  یاز گند یمحنا ؟ دار یگیبهش م ی؟؟!! چ یدرگوش یوا یوا _

 ؟! یزن یحرف م

! اخه  یتو اون روحت فاضل یدر قابلمه گشاد شد . ا یاندازه  چشمام

 ی! چطور تونست یریکبیچقدر تو دهنت لقه ا
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 ابروت کنه ! یخدا ب یکه شکوفه زدم به لباست ؟! اله یبگ هیبق به 

 طاها ادامه داد : اما

روغن  یرفت نیسکنجب یاخه حواست کجاست خواهر من ؟! چرا جا _

 ؟! یکنجد اورد

خنده ... فکر  ریزدم ز ینگاش کردم و بعد هم پق رهیخ رهیخ قهیدق چند

 کن !!! واسه خاطر روغن کنجد باال اوردم !

 خنده امو قطع کرد : یفاضل یعصب یصدا

از عمد  ایخنده داره ؟ واقعا حواستون نبود  هیقض نیا یدونم کجا ینم _

 ؟ نیکرد نکارویا

 یکه م یبهش نگاه کردم و در حال یجد یلیامو خوردم و خ خنده

 مثل خون دشویخواستم اون گردن کلفت و سف

 ، با دندونام پاره کنم گفتم : اشاما

 خوردم . یاگه از عمد بود که خودم نم _

 گفتم : یلینازک کردم و به ل یپشت چشم و
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روغنه ...  شونیکی یدونستم که تو یکنار هم بود منم نم ایدو تا قوط _ 

 هم خورد ؟! یا گهیکس د

 با خنده جواب داد : یلیل

 ! نینه فقط شما دو تا خودتون رو فدا کرد _

نگاه  یخوردم به فاضل یم یخال یکاهو برداشتم و همونطور که خال هی

 یزد و گهگاه یکردم . داشت با طاها حرف م

دونستم دارن درباره  یداد . نم یکرد و سر تکون م یبه من نگاه م هم

 حس یبدجور یزنن ول یمحرف  یچ ی

شدم و به محنا نگاه کردم ... چقدر  الشونیخیگل کرده بود . ب میفضول

 بود . حتما تا حاال یبچه اروم و خواستن نیا

...  نهیجا بش هیتونه همش  یحوصله اش سر رفته ... بچه که نم یحساب

 دستشو گرفتم و گفتم :

 ؟ میکن یباز میبر یایم _

 با ذوق سرشو تکون داد و گفت : دیبار یاز چشماش م یخوشحال

 رو کردم ... یباز نیا یلیموشک ... قبال با ل میقا میبر ایاره ... ب _
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 سادهیتخت وا ی. رو دمیپر نییتکون دادم و زودتر از اون از تخت پا سرمو 

 . نییپا ادیبود و منتظر بود کنار برم تا ب

دستاشو دور  دمیبزارمش که د نیزم یهم بغلش کردم و خواستم رو من

 خواد ازم جدا یگردنم حلقه کرده و نم

سرشون به حرف زدن  هیبق یانداختم . به جز فاضل هینگاه به بق هی.  بشه

 من ینگاه نافذش رو رو یگرم بود . فاضل

 محنا ثابت نگه داشته بود . اهسته به محنا گفتم : و

 ؟ نییپا یایب یخوایگلم نم _

که  دمیبهش انداختم د ینگاه میشونه ن ی. از رو دهیجواب نم دمید

 لرزه . یقشنگشو بسته و لباش م یچشما

بچه  نیکردنه . اوووف چقدر ا هیکه بغض کرده و در شرف گر دمیفهم

 هینبوده تا باهاش  یکس یشده ... حت تیاذ

کنه  یم هیداره گر یو خوشحال جانیساده بکنه که االن از شدت ه یباز

 از یختم و سراندا یبه فاضل ی... نگاه

 تاسف تکون دادم . یرو
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که حواسش همه جا  یتونسته به خودش بگه پدر ؟ پدر یچجور واقعا 

 صورتش یهست جز دخترش ؟ نگاهمو از رو

بغلم جابه جا کردم و به سمت ساختمون  یتو یو محنا رو کم برداشتم

 به راه افتادم .

 ادیاش بند نم هیزدم و کالفه شده بودم ... اه ، چرا گر یسالن چرخ م یتو

 ! باز یباز میکردم گفتم بر ی؟ عجب غلط

 بغلم تکونش دادم و با التماس گفتم : تو

 نکن ! هیبابا ... مرگ بابات گر الیخیمحنا ، خوشگلم ... ب _

زودتر  شاالیشد ! ا یم شتریاش ب هیمرگ بابات گر گفتمی! تا من م رینخ

 ! میمرگ بابات برسه جفتمون راحت بش

تو ذهنم جرقه زد . همونطور  یسالن افتاد و فکر یگوشه  یانویبه پ نگاهم

 سمت دمیدو عیکه محنا تو بغلم بود سر

اش کمتر شده بود و  هیو درش رو باز کردم . محنا که حاال گر انویپ

 دهیشد و بر رهیکرد به کارام خ یسکسکه م

 گفت : دهیبر
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 ؟ ی..اهنگ ...بزن ی...خوا یم _ 

 لبخند نگاش کردم و گفتم : با

 ؟ یاره ... دوست دار _

 یصندل یکرد و اروم سرشو تکون داد . رو گهید یکوچولو یسکسکه  هی

 نشستم و محنا رو کنار نوایپ یجلو

کالوبه ها گذاشتم و کم کم که اهنگو  ینشوندم . اروم انگشتامو رو خودم

 کردم ، شروع کردم به میذهنم تنظ یتو

نکنه . اما  هیگر گهیاهنگ بچگونه و شاد بزنم که د هیخواستم  ی. م زدن

 اش شروع شد . هیکار ، باز گر یوسطا

 دی! باالخره با ستین یالی! باشه...خ تسیاروم بشو ن نیا نکهیمثل ا رینخ

 نه ایاستعدادامو رو کنم  یهمه  ییجا هی

که عاشقشم رو بخونم تا  ایویکردم اهنگ ال ی! خنده ام گرفت و سع؟

 یلیاهنگو خ نی. خودم ا ادیاشکش بند ب

کردم .  میامو صاف کردم و اهنگو تو ذهنم تنظ نهیداشتم . س دوست

 کالوبه ها نشست و صدام یانگشتام اروم رو
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 : دیچیسالن خلوت پ یتو 

Fly me to the moon 
and Let me play among the stars 

Let me see what spring is like 
On a, Jupiter and Mars 

In other words, hold my hand 
In other words, darling , kiss me 

Fill my heart with song 
And let me sing for ever more 

You are all I long for 
All I worship and adore 

In other words, please be true 
In other words, I love you 

. با تعجب سرمو بلند کردم  دیرس انیکف زدن بلند به پا یبا صدا اهنگ

 درگاه سالن یتو هیکه طاها و بق دمیو د

 یبردار لمیدستشه و داره ف نیهم دورب یلیکنن . ل یم قمیو تشو سادنیوا

 کنه . با خنده گفت : یم

 شد ... ی... تولدم عال هدایدمت گرم  _

 زدم و با خنده گفتم : ییدندون نما لبخند

 کنم من متعلق به همتونم ! یکنم خواهش م یخواهش م _
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،  دیکش یکه منو سمت خودش م یبا خنده جلو اومد و در حال طاها 

 چال گونه ام فرو کرد و گفت : یانگشتشو تو

 قربون سوراخ لپت... کپسول اعتماد به نفس داداش ! یا _

 یکردن تشکر کردم . نگاهم تو یم قمیکه تشو هیبقخنده و از  ریز زدم

 یدر حال یچارچوب در ثابت موند . فاضل

کرد . نا خوداگاه  یسرخ نگاهم م ییداده بود با چشما هیبه در تک یور هی

 لبخندم کنار رفت و به محنا نگاه کردم .

 ریگذشته ها س یشده بود و تو خودش بود . انگار داره تو رهیخ انویپ به

 نه .ک یم

طرف محنا . اهسته  ادیداره م یکه فاضل دمیکه برگردوندم د سرمو

 گفت . یزیگوشش چ یسمتش خم شد و تو

 یرو ینگاه کرد . کم کم لبخند گرم یسرشو باال اورد و به فاضل محنا

 یصورتش نشست و دستاشو دور گردن فاضل

دست محنا رو بغل کرد و رو به زهره خانم  هیهم با  یکرد . فاضل حلقه

 گفت :
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 رمی. از اون طرف هم م میبزن یدور هی رونیب برمیمامان من محنا رو م _ 

 خونه ...

 خانم که معلوم بود تعجب کرده گفت : زهره

به سالمت ... مواظب خودتون هم  نیخب باشه بر لی؟ ... خ رونیب _

 . نیباش

کرد و به طرف  یاروم یکرد . خداحافظ تکون داد و بهم نگاه یسر یفاضل

 پله ها رفت . محنا همونطور که سرش

 بود برام دست تکون داد و گفت : یفاضل یشونه  یرو

 دوستم ... یقشنگه ... بابا یلیصدات خ _

 به روش زدم و بلند گفتم : یگرم لبخند

 ... زمیخوش بگذره عز _

********************************** 

 هیباز کردم . بق خچالویبار هزارم در  یو برا دمیکش ییبلند باال ی ازهیخم

 هم جمعشون جمع بود و مثل هر شب
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ما بودن . سرمو  یو عادل با اون جقله اشون خونه  ایو طاها و مح یلیل 

 فرو کردم و طبقاتش رو با دقت خچالی یتو

 یدق م یکاریبشه دارم از ب دایخوشمزه پ زیچ هیکردم ... خدا کنه  نگاه

 ریکنم ! حداقل اگه بخورم ذهنم کمتر درگ

 . شهیم میعالف

... ـــــــــــبی... ب ــــــبی...ب ـــــــبیبلند شد ... ب خچالی یصدا

 گفت : ییطاها هم با ترشرو

...  یکن یباز م نویهزارمه که در ا ی! دفعه  گهیببند اون درو د هدایاه  _

 اونتو ؟! یخوا یم یاخه چ

 و گفتم : دمیبهم کوب خچالویحرص در  با

 که بشه خورد ! یزیچ هی _

 شام اشاره کرد و گفت : زیبه م طاها

 هیحاال بازم دنبال  یمرغو درسته خورد هیاالن  نیروتو برم بابا ! هم _

 که بشه خوردش ؟! اصال جا یهست یزیچ

 ؟! یدار
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 از من گفت : تیبه حما مامان 

 ستیبچمو ؟ بعد سه سال رفته اونور معلوم ن یدار کارشیا ؟ طاها ؟ چ _

 به روز خودش اورده شده مثل ترکه یچ

 ! گهیخرده پروارش کنم د هیبزار ! حاال که اومده  انار

؟! تازه  یپروارم کن یخوای! مامان ما رو باش ! مگه من گوسفندم که م به

 حواسش به من نبوده ... چکسیامشب ه

صاف کرد  یحام نیتو بشقابم بود رو ا ینخوردم... هر چ یزیکه چ خودم

 راه یچه جور کلشیه نی... من موندم با ا

 سهولت در حمل و نقل بهتره قل بخوره ! ی! برا رهیم

که با  یبرداشتم و در حال اریدونه خ هیگشنمه ...  یلیخ نکهیمثل ا رینخ

 نتیکاب یرو دمی، پر دمیجویپوست م

 . مامان با اخم نگام کرد و گفت : نشستم

 ... یخور یرو سنگ اشپزخونه ؟ سرما م نیچند بار بگم نش _

داره  یبه سرما خوردگ یشستن چه ربط؟؟؟!! رو سنگ اشپزخونه ن جانم

 همونطور که داشت ظرفا رو جمع ای؟! مح
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 کرد گفت : یم 

که ...  زنهیم خیکمرت  یسرد نی... سنگا به ا گهید گهیمامان راست م _

 اب بکش ... یلیرو کمک ل نایا ایپاشو ب

دپرس  یحساب ایحرف مح نیبا ا رفتیکار در م ریکه داشت اروم از ز یلیل

 اومد . همونطور نکیشد و به سمت س

 : دیپرس ایکرد از مح یدستکشا رو دست م که

 ؟ یکن دایواسه مهدت پ یمرب هی یتونست یراست _

 ، اخم کرد و گفت : دیکش یکه داشت بشقابا رو اب م ایمح

 ... سمیوا دیزدم جور نشد ... اخرشم خودم با ینه بابا ... به هر در _

 به من کرد و گفت : ینگاه بعد

 ؟ یواسه خودت دست و پا کن یکار هی یخوا ینم هدای _

 گفتم : دمیجو یم اریکه خرش خرش خ همونطور

 ؟ یمثال چه کار _

 ! تیمثال کمک به آبج _ ایمح

 گفتم : یسیرو دروا یب
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 نه ! _ 

 با تعجب گفت : ایمح

 نیدونه اهنگ واسه ا هی ایفوله ... ب تیقینه ؟ اخه چرا ؟ بابا تو که موس _

 ... گهیبچه ها بزن د

 و گفتم : دمیپر نییپا نتیکاب یرو از

گذره خواهر من ! من  یم یچ دتیدونم تو اون ذهن پل یمن که م _

 پنج ساله یبچه ها یقیموس یمرب امیعمرا ب

 ! بشم

 گفت : یبا دلخور ایمح

 کنم ... یبه خدا باهات خوب حساب م _

 زدم پس سرش و با اخم گفتم : یکی

 کار به پولش دارم اخه ؟ یبرو بچه ننر ! من چ ایب _

 یلیکه ل دمیساکت شد . د یلیل یبگه که با سقلمه  یزیاومد چ ایمح

 زدم و دنیخودمو به ند یبهش اشاره کرد ول

 دادم : ادامه
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 نمیبب دیفرستادم ... با یمیمن در خواست کارمو به شرکت مهندس رح _ 

 دارم لیسر کارم ... اصال روز تعط یتا ک

زنم  یمهد فقط واسشون اهنگ م امی، م لمیروز تعط هی دمینه ... اگه د ای

 بدما ... حوصله ادیبهشون  نکهینه ا

 پرورش ندارم ! اموزش

 گفت : یلیل

ه که لنگ هیمهربون و خوب یحاج هینه ؟  یدیمهندسو که د یراست _

 نداره ... دوست شوهر خاله زهره ام بوده و

 ... نینجوریهاشون با هم ا خونواده

 بهم گره زد ... تیمیانگشتاشو به عالمت صم و

...  نایو د الیکنن ... دان یبچه هاشم تو شرکت خودش کار م _ یلیل

 و هیمیبا محنا صم ستین یبچه بد الیدان

دوسش ندارم  ادی... من ز هیخرده افاده ا هی ناید یهست ول ثاقمیم دوست

 ی... باهاش م هیخوب یدر کل بچه  یول

 نترس ... یساز
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 خنده گفتم : با 

کنم  یم یانگار دارم باهاش عروس یساز یباهاش م یگ یم یجور هی _

! 

 لباشو جمع کرد و گفت : یلیل

 بال به دور ! یوا _

دادم از اشپزخونه  یتکون م یو در همونطور که سر دمیتنفرش خند به

 خارج شدم و به طرف اتاقم به راه افتادم .

که  یزد به من نگاه کرد و در حال یکه داشت با تلفن حرف م طاها

 گفت : ذاشتیرو م یکرد و گوش یم یخداحافظ

براش  یاز کارمنداشون مشکل یکیاز شرکت سما زنگ زده بودن . چون  _

 اومده و استعفا داده با درخواستت شیپ

واسه  یمیمهندس رح شیپ یشده . گفتن که فردا صبح بر افقتمو

 مصاحبه .

 به طاها گفتم : جانیرفته رو با دو برگشتم و با ه یتا پله  چند
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عصر ؟ با  ایواقعا ؟؟؟ االن زنگ زد ؟ گفت ساعت چند برم ؟ صبح برم  _ 

 گهیکس د ای؟ خود حاج اقا  یحرف زد یک

 ؟

دادم . طاها  یبه خودم نم دنیزدم و فرصت نفس کش یبند حرف م هی

 حرفام تموم یجور چیه ستیقرار ن دیکه د

 گفت : بشه

لحظه نفس بکش بعد شروع  هی؟  یبابا ... چته دختر ؟ چرا انقدر هول یا _

 ور یمونه ! ه یم امیپ ویکن ... مثل راد

 ور ور ! ور

 ادامو دراورد . حرصم گرفته بود با داد گفتم : و

 طاهااااااااااا _

 یبشقابش گذاشت بعد ب یبرداشت و تو وهیم هیتمام  یبا خونسرد هاطا

 توجه به من به بابا تعارف کرد :

 بابا ؟ نیخور یم _

 تکون داد و گفت : یو سر دیخند بابا
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 ستیدل تو دلش ن ینیبیپسر ؟! نم یکن یم تینه ... چرا دخترمو اذ _ 

 ؟

 چشاشو چرخوند و با تمسخر بهم گفت : طاها

دختر بابا ! فردا صبح ساعت هشت برو شرکت سما ... ادرسو که  یآ _

 ؟ یدار

 به سمت اتاقم برم گفتم : نکهیاتکون دادم و قبل از  یسر

 . ریبخ ی! شب همگ یکال آزار دار _

لبخند کوتاه به طرف اتاقم رفتم  هیو با  دمیرو شن شونیدست جمع جواب

 . بعد از مسواک زدن ، موهامو باز کردم و

عوض  یو شلوارک نخ دیسف یکهنه  شرتیت هی. لباسامو با  ختمیر دورم

 کردم و به سمت بالکن اتاقم رفتم .

 دایپ وسفوی یشدم . ستاره  رهیرو نرده گذاشتم و به آسمون خ دستامو

 که دستمو براش تکون یکردم و در حال

 دادم زمزمه کردم : یم



 

166 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

منو  یگذره اون باال ها ؟ هوا یراه ؟... خوش م مهین قیرف یدر چه حال _ 

 شاالیشرکت ... ا رمینه ؟ فردا م یکه دار

سرم و نتونم باهات صحبت  زهیکار بر ادیبه بعد ز نیاز ا دی...شا استخدامم

 که نه ؟... یبخش یکنم ... منو م

 یقیترم رو به آسمون دوختم . نفس عم یبغض لبخند زدم و چشما با

 و ادامه دادم : دمیکش

 ینم گهیکنم ... د یکه دارم عمدا خودمو مشغول م یدیدونم فهم یم _

 و با ستاره ات حرف بزنم ... نجایا مایتونم ب

 ی... تو که منو تنها گذاشت یستیتو که ن یخوام ول یرو کنار خودم م تو

 ... خاطره هات برام موندن ...

 لرزونم گفتم : یصدا با

 یکنم ، هر کار ی... هر جا نگاه م وسفیدن  یخاطره هات عذابم م _

 باهامه ادتی،  رمیدم ، هر جا که م یانجام م

همش تو  نکهیاز تظاهر کردن خسته ام ... ا گهیشم ... د یم تی... دارم اذ

 بخندم و شاد باشم ... یخانواده ام الک
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از ته دل تنگ شده ... دلم واسه با هم بودنمون  یخنده  هی یواسه  دلم 

 .... یبود شمیتنگ شده ... کاش بازم پ

نم ... چند کردم هق هقم رو خفه ک یدادم و سع هیبه دستام تک سرمو

 بود که دلم بد جور گرفته بود . هر یروز

 هیو  دنیفهم یم یلیخواستم برم سر مزار ، مامان و ل یهم که م وقت

 شدن . امشب درد دالم رو یمانعم م یجور

 یفاضل دنیباغ ... د یتو یلیتلنبار شده بود ... خصوصا بعد از تولد ل هم

 سبزش ، همه و همه دست ی، برق چشما

 . میبندازن تو زندگ وسفوی یهم دادن تا دوباره خاطره دست  به

رو  ورشیس نیبرداشتم . باز هم اسکر مویتختم نشستم و گوش یرو اروم

 صبح با عکس کیروشن کردم و تا نزد

 یباز نم هیچشمام از زور گر گهید یکردم . وقت هیحرف زدم و گر وسفی

 پتو ریدادم و اروم ز تیشد ، به خواب رضا

 . دمیخز

که  یزیشدم و به شرکت نگاه کردم . از اون چ ادهیپ نیمتانت از ماش با

 یا شهیش یتوقع داشتم قشنگتر بود . نما
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 داد . یو بلند ساختمون ، خبر از ابهت شرکت م یلین 

سالن چرخوندم تا اسانسور رو  یباال رفتم و چشم تو یورود یپله ها از

 و ستادمیاسانسور ا یکنم . جلو دایپ

 رونیب دنیخند یکه م یبا باز شدن در ، چند زن و مرد در حال همزمان

 اومدن . موقع خروج خوب سر تا پامو

چون تازه  دینگام کردن ؟! شا ینجوریکردن و بعد رفتن . چرا ا برانداز

 واردم ...

هامو باال انداختم و رفتم داخل . دکمه رو فشار دادم و برگشتم تا  شونه

 یمقابل نگاه کنم . مانتو ی نهیا یخودمو تو

خوب انداممو قاب گرفته بود .  یلیبودم که خ دهیپوش ینخ یبایو ز بلند

 هم سر یمشک ینعه و مق یشلوار مشک

خواستم به  یساده باشم . م شهیکه م ییکردم تا جا یبودم . سع کرده

 نیبلکه منو از ا نمیبش یدل جناب حاج

 چند روزه نجات بده ! یعالف

 یتپل بود که صورت ساده و ب یدختر سبزه رو و کم هیحاج اقا  یمنش

 بیهم مهربون و نج یلیداشت . خ یشیارا
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اسمم از جاش بلند  دنی. سالم کردم و اسممو گفتم . با شن ومدینظر م به 

 کرد . یشد و گرمتر باهام احوال پرس

 حال گفتم : نیبا ا یتعجب کرده بودم ول یکم

هستن برم داخل  یمیمن ساعت هشت وقت داشتم . االن مهندس رح _

 ؟

نشست  یکه سر جاش م یبه روم زد و در حال ییلبخند دندون نما دختر

 گفت :

 . نیخبر بدم که اومد نیاجازه بد _

تلفنو برداشت تا به مهندس خبر بده . دوباره نگاهش کردم . برام جالب  و

 مهندس یکه از منش یبود که با تصور

بود و  کیش یسادگ نیتا اسمون فرق داشت ! مانتوش در ع نیزم داشتم

 که سرش بود ، تمام موهاشو یشال بلند

 مونیلحظه پش هینبود .  شیاز ارا یبرصورتش هم خ یبود . رو پوشونده

 کردم . هر چند تنها شیشدم که چرا ارا

کردم چون پف  یاستفاده م دیبود که با یو خط چشم ملیر شمیارا

 دیفهم ینم یپوشوند و کس یچشمامو خوب م
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 به خودم اومدم : ینازک منش یکردم . با صدا هیشب چقدر گر که 

 داخل . نییبفرما _

خدا بازم خودت  یکردم و به سمت در رفتم . ا یلب تشکر کوتاه ریز

 نییرو پا رهیهوامو داشته باش ! دستگ

اومد در نزدم !  ادمیداخل اتاق شدم تازه  یو رفتم تو . وقت دمیکش

 گرم حاج اقا رو یدستپاچه برگشتم که صدا

 : دمیشن

 ...خانوم ؟ بفرما داخل دخترم  یخانم ... خوب هدایبه به ...  _

 زیرفتم جلو . حاج اقا پشت م یدر زدن گذشتم و با لبخند پهن ریخ از

 گذاشته بود زیم یبود و دستاش رو سادهیوا

شدم ، با دست  کشینزد یکرد . وقت ینگاهم م ی. داشت با لبخند مهربون

 اشاره کرد و زشیکنار م یبه مبل ادار

 : گفت

 دخترم . نیبفرما بش _
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زدن اتاق شدم . اتاق  دیکردم و اروم نشستم . مشغول د یلب تشکر ریز 

 به سمت یبزرگ یبود . پنجره ها یبزرگ

کف اتاق پهن  یساعت روز ، افتاب رو به خوب نیا یداشت که تو ابونیخ

 و گرون کیش یلیخ لیکرده بود . وسا

حاج اقا  زیشده بود . م دهیاتاق چ یساده تو اریحال بس نیو در ع متیق

 رنگ بود . کتابخونه و دیاف سف یام د

لپ تاپ که  هی زیم یاف بود . رو یعکس اتاق هم از ام د یقابها تمام

 مدل باال وتریکامپ هیدرش بسته بود و 

 حاج اقا به خودم اومدم : یشده بود . با صدا گذاشته

 دخترم ؟ یخور یم یخانم ، چ هدایخب _

باالفاصله  نیهم یگرم و تشنه ام بود برا یلیکنار گذاشتم . خ تعارفو

 گفتم :

 . خیاب  وانیل هی ستین یاگه زحمت _

 گفت : یرو لب حاج اقا نشست . با مهربون یلبخند

 که گرمته ... به خاطر استرسه ؟ داستیاز صورتت پ _
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لپام  شهیدونستم هر وقت گرمم م یگونه هام گذاشتم . م یرو دستمو 

 یکرد ول ی. خوشگلترم م شهیقرمز قرمز م

 گفتم : عیشدم ! سر یم ایدهات هیحال شب نیا با

 !!! مینه من و استرس ؟! دو قطب کامال متضاد _

 تو دلم زمزمه کردم : و

 اره جون عمه ات !!! _

 گفت : یرو برداشت و بعد از فشار دکمه ا یاقا با خنده گوش حاج

 . ممنون . نیاب سرد لطف کن وانیل هیخانم فالح  _

از  یبود برسه ، حاج اقا کم یدونم ک یکه خانم فالح که نم یوقت تا

 به یتقه ا یکرد . وقت یخانواده ام احوال پرس

هم  هیهم منش شیکه منش دمیتو تازه فهم خورد و خانم فالح اومد در

 یلیخ ی! خانم فالح لبخند یابدارچ

بلند اب رو جلوم گذاشت و با کسب اجازه از  وانیبه روم زد و ل یمهربون

 . من هنوز نگاهم به در رونیاتاق رفت ب

 : دمیحاج اقا رو شن یکردم که صدا یو به برخورد مهربونش فکر م بود
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 ؟ ناسیمدارکتون همخب ، خانوم مهندس ،  _ 

مثبت تکون دادم  یبه نشونه  یاب خوردن بود ، سر ریدهنم درگ چون

 مدارکم بود و دنی. حاج اقا هم مشغول د

که گذشت باهام مصاحبه کرد تا استخدام بشم . چون سابقه کار و  یکم

 نمونه کار نداشتم تا براش ببرم ، مجبور بود

 مصاحبه کنه . باهام

راحت بود . بعد از مصاحبه  یپس مصاحبه براومدم . تا حدود از

 تا دیاومدم . با رونیکردم و از شرکت ب یخداحافظ

کردم . خدا رو شکر که  یدادن صبر م یبهم خبر م رو جهیکه نت فردا

 امروز ناهار با ما بودن . هر چند ایطاها و مح

 یمزاحمتشون موجب رفع ب یبا همه  یاونجا تلپ بودن ول شهیهم نایا

 بود !!! یحوصلگ

 جهیبه شرکت رفتم . دل تو دلم نبود تا نت عیبعد از اماده شدن سر فردا

 خودشونصبر نکردم  یرو بدونم . حت

تونم برم  یکه م دمیحاج اقا پرس یکنن ! زود رفتم باال و از منش خبرم

 و با رونینه که حاج اقا از اتاق اومد ب ایتو 
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 زد و گفت : یمن لبخند دنید 

 ؟ یسالم دخترم . خوب _

بره شرمزده  ییهم دستش بود و انگار اماده بود تا جا فشیکه ک دنشید با

 گفتم :

رو بدونم .  جهیموقع مزاحم شدم . اومدم نت یب نیسالم حاج اقا ببخش _

 . با شمیمزاحم نم نیکار دار نکهیاما مثل ا

 . اجازه

؟! چقدر من  یزنگ بزن هی یتونست یزود برگشتم . اخه دختر قبلش نم و

 که حاج اقا داره پشت دمیحواسم ! د یب

 سمتش و گفتم : دمی. چرخ ادیم سرم

 نیخودم راهو بلدم... زحمت نکش نینک میهمراه ستین یازیحاج اقا ن _

. 

 . یبا همکارات اشنا بش دیکنم چون با یم تیهمراه _

 با تعجب دادم باال و گفتم : ابروهامو

 مگه من استخدامم ؟! _
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 بله . _اقا  حاج 

 ؟! نیبکن یبررس هی نیخوا یمن که تازه مصاحبه دادم . نم یول _

 یدیکه د نمیخواستم استخدامت کنم ... ا یاز همون اول هم م _اقا  حاج

 بود ! یفاتیتشر

 یشرکت و شوتمون نم میریکه م میدیبار د هی؟؟؟!!! چه عجب ما  جااان

 بازم مکه شاالی! ا گهیسمت د هیکنن 

 جونم! یبشه حاج قسمتت

خوندم که در دفترو برام باز کرد و تعارف کرد  یبراش دعا ثنا م داشتم

 همه تواضع ! نیون اقرب یواااا رونیبرم ب

 گفتم : ییدرخواستشو رد کردم و با لبخند دندون نما یول

 ! نیون نکنکنم حاج اقا ... شرمندم یخواهش م _

 گفت : یجد یاقا برگشت سمتم و با لحن کم حاج

 صدا کن . یمی، لطفا تو محل کار منو مهندس رح ایخانم بهن _

 چشم جناب مهندس . _

 و گفت : سادیوا یدر اتاق یمهندس روونه شدم . جلو دنبال
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 عامله ریاتاق مد نجایا _ 

 یرو یکرد نتونستم تابلو گهیکه به قسمت د یعیسر یخاطر اشاره  به

 . هیعامل ک ریمد نمیدرو بخونم بب

 یمال ریهم اتاق مد نجایا _ یمیرح مهندس

 اشاره کرد : یدر کنار به

 ... یو حسابدار _

نگاه کردم  یمال ریمد یدنبالش برم به تابلو نکهیراه افتاد . قبل از ا دوباره

 « یمال ری... مد یمیرح الیدان. » 

شرکت مشغول  نیهم یتو یمیپسر مهندس رح الیناومد که دا ادمی

 عاملو ریدفتر مد یبوده . اومدم بچرخم رو

 صدام زد : یمیکنم که مهندس رح نگاه

 ... ایمهندس بهن_

 سمتش و اون گفت : دمیدو زود

 میکنم . تا ن یتونم بچه ها رو بهت معرف یکه فعال نم یببخش دیبا _

 دارم ... بعدا با یقرار مهم گهیساعت د
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 باهاشون اشنا شو . دتیجد یهمکارا 

 . ستین یمن مسئله ا یباشه برا _

تکون داد و دوباره دو ماراتنش شروع شد . اونقدر تند از کنار اتاقا  یسر

 میکردم کدوم دفتر ت یکه قاط شدیرد م

 خوب شناختم . یلیدفتر کار خودمو خ ی... ول لی، کدوم تحل هیطراح

 ، گفت : میدیدر بزرگ رس هیبه  یوقت

 و محل کار شما . یسیبرنامه نو میدفتر ت نمیا _

که چهار تا  یبه در زد و بازش کرد . اتاق نسبتا بزرگ یکوتاه یتقه  و

 دهیاز هم چ یکوتاه بایتقر یبا فاصله  زیم

گذاشته شده بود و پشت  ییمدل باال ستمیهر کدوم س یبود که رو شده

 ینشسته بود و کار م یهر کدوم مهندس

همه از جاشون بلند  یمیمهندس رح دنیدر و د یصدا دنی. با شن کرد

 رهیخ رهیخ شدن و سالم کردن . بعد هم

 زدن به من . زل

 گفت : یمیخواستم سالم کنم ، مهندس رح تا
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 سانسی... فوق ل ایبهن هدایخانم  دتونیهمکار جد نمیخب بچه ها ا _ 

 یاز دانشگاه استنفورد ... معرف وتریکامپ

 خودتون . یهم به عهده  دتونیجد یهمکارا

 انداخت و گفت : شیبه ساعت مچ ینگاه و

 نیبد ادینشده برم ... بچه ها راه و چاهو به خانوم مهندس  رمیمن تا د_

 ... من رفتم . خداحافظ .

تک تک  یو اونم رفت . منم برگشتم و به چهره  میجوابشو داد همه

 همکارام نگاه کردم .

 هیاز زنا که مسن تر از بق یکیاتاق نگاه کردم .  یمرد تو هیسه زن و  به

 یو با لحنبود جلو اومد و باهام دست داد 

 اما مهربون گفت : یرسم

 میهستم . مسئول ت یاسد ای. من ثر ایخانوم بهن یخوش اومد یلیخ _

. 

 یسال سن داشت ول یو خرده ا یصورتش دقت کردم . حدودا س به

 داشت یزیر یشکسته شده بود . چشما یکم
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شکلش رو قشنگ  یضیو ب دیصورت سف یخوش حالت یمشک یابروها یول 

 به روش زدم و گفتم یکرد . لبخند یم

 :_ 

 خوشبختم . یخانم اسد ممنون

 گهیبه سمت بچه ها و دست د دیکه دستمو گرفته بود چرخ همونطور

 کمرم گذاشت و گفت : یاش رو رو

و به اسم  یراحت باش میت یتو شمیجون . خوشحال م هدایممنون  _

 نیبا ا ی. تو که مشکل یصدام بزن کیکوچ

 ؟ یندار موضوع

پسر جوون که قد  هیگفت مرد ! اخه  شهینگاه به مرده انداختم . نم هی

 ملوس و خوش دایداشت و شد یکوتاه

نشست رو صورتم  یناخوداگاه لبخند پهن دنشی. با د ومدیبه نظر م اخالق

 به یو اونم لبخندش گشادتر شد و سر

 خم کرد . ییاشنا عنوان

 رو دادم : ایثر جواب
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 نه من راحتم . _ 

که تک به تک باهام  یقدم به سمتم برداشتن و در حال هی گهیدختر د دو

 دادن خوش امد گفتن . بعد از یدست م

 با همون لبخند نازش گفت : یمودب ول یلیپسره جلو اومد و خ دخترا

به شرکت  نیخوشبختم . خوش اومد یلیهستم خ یسالم من روزبه زمان_

. 

تپل بود به  بایداشت و تقر یاز دخترا که قد کوتاه یکیدادم و  جوابشو

 و گفت : دیدست روزبه چسب

 ام . دختر عمو و نامزد روزبه . یزمان یمنم ساق _

 پررنگتر شد و با شوق گفتم : ملبخند

 ! نیایبهم م یلی؟ چه خوب ... خ یجد یوااااااا_

ذوق زده شده بودم ! انگار بار اولم بود که عروس  نقدریدونم چرا ا ینم

 ! هر دوشون ازم تشکر دمید یدوماد م

. هر دو تا مشغول برانداز  دمیچرخ یو منم به سمت دختر اخر کردن

 یکیبار کلی. قد متوسط و ه میکردن هم بود
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 یبلند و کم پشت که رو یبا مژه ها یمشک ی. چشم و ابرو داشت 

 انداخته بود . دماغ و دهن هیچشماش سا

 شدم و گفتم : شقدمیمن پ نباریرنگ داشت . ا یو پوست مهتاب یمعمول

 خوشبختم خانوم ..ِ. _

 گفت : یلبخند ارامش بخش با

 . هدای ممونیتبه  ی. خوش اومد یفرناز سرور _

. تازه احساس  ومدیو پسوند اسممو صدا زد بدم ن شوندیبدون پ نکهیا از

 هم باهاش کردم . یشتریب تیمیصم

مرتب  زی. م میاون بود رفت زیکه درست کنار م زمیفرناز به سمت م همراه

 مدل باال هم ستمیس هیبود .  یکیو ش

 داد . حیکارو برام توض ینحوه  اینشستم و ثر یصندل یبود . رو کنارش

 هیکردم که  یتو کارم غرق شده بودم و اصال گذر زمانو حس نم یحساب

 دفعه روزبه گفت :

 ناهار ... می... من گشنمه . بر مهیساعت دوازده و ن یساق _

 گفت : ایثر
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 . امیکنم م یرو جمع و جور م نایمنم کم کم ا نیشما دو تا بر _ 

 بلند شدم و بهش گفتم : زیفرناز از پشت م با

 ساعت چنده . دمیچه زود گذشت ... من که اصال نفهم _

 زد و گفت : یلبخند فرناز

خوابم  ستمیمن تازه کار بودم همش پشت س ی! وقت یالبد عاشق کارت _

 ؟ یدیشرکتو د یبرد ! راست یم

با  یتند تند اتاقا رو بهم نشون داد ول یمینه وقت نشد . مهندس رح _

 که من دارم عمرا یقشنگ یحافظه  نیا

 ! ییستشوعامله کدوم د ریمونده باشه که کدوم اتاق مد ادمی

، گفت  شدیکه با من از اتاق خارج م یکرد و در حال یتک خنده ا فرناز

: 

 ناهار . میبر ایدختر ... ب یباحال یلیخ _

 ؟ میبر دیکجا با_

 یفضا یمحوطه  هیمسجد و رستوران پشت ساختمون هست .  _ فرناز

 هم اونجا ساختن . یسبز
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 زدم و گفتم : یسوت 

 ... هیکنن . عجب شرکت توپ یسما سما م یکه ه ستین خودیب_

 کرد و گفت : دییتا فرناز

وقتا اونقدر  یهم داره . بعض یعال سیاره جدا از امکانات و کارکناش ، رئ _

 رهیم ادمیکه من  شهیم یمیباهامون صم

 . هیخاک یلی... خ سمهیرئ

صحبتا حول وحوش شرکت و سال  ی هی، بق میبه رستوران برس یوقت تا

 یو کارمندا گذشت . وقت سشیتاس

احسنت گفتم !  یمیمبارک مهندس رح بیواقعا به ج دمید رستورانو

 پشتش که یساختمون شرکت با محوطه 

پارک نسبتا بزرگ کنارش بود ،  هیو  یمسجد و رستوران نقل هی شامل

 بود . یواقعا عال

 ایخوردن . با ثر یکارمندا بودن و ناهار م یهمه  بایرستوران تقر یتو

 . بعد از میچهار نفره نشست زیم هیپشت 
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دادم که  یگوش م لیتحل میت یدرباره  ایثر یداشتم به حرفا سفارش 

 صدام زد : یکس

 خانم ... هدای _

و با لبخند بهم نگاه  ستادهیا میپشت صندل الیدان دمیچرخوندم . د سرمو

 بلند شدم و به یصندل یکنه . از رو یم

 و گفتم : دمیچرخ سمتش

 ؟ خانواده خوبن ؟ نی... خوب الیسالم اقا دان _

 تونیروز کار نیرسونن . اول یممنون سالم م یلیسالم . خ _ الیدان

 ؟ رهیم شیچطوره ؟ خوب پ

 صداقت جواب دادم : با

 . هیبله ... به لطف پدرتون عال _

 ؟ نیراحت متونیکنم ... با ت یخواهش م_ الیدان

 یو فرناز با لبخند بهمون نگاه م ایو فرناز نگاه کردم . ثر ایو به ثر برگشتم

 و گفتم : دمیکردن چرخ

 . به خصوص همکارام . رهیم شیخوب پ یلیخ یهمه چ _
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 تکون داد و گفت : یسر الیدان 

 خوبه ... یلیخ_

 و گفت : ایهم رو کرد به ثر بعد

 رمیمن امشب م نی. بهشون بگ یخانم اسد نیبه بچه ها سالم برسون _

 . انیاستخر ... خواستن باهام ب

دور شد . منم دوباره  زمونیمختصر با فرناز از م یخداحافظ هیبعد از  و

 زیم یسر جام نشستم و سرمو با گلدون رو

 کردم تا غذا رو اوردن . گرم

 گرم کارم بود که فرناز بهم گفت : یحساب سرم

بزار  شویکاراتو جمع و جور کن بق لهیشرکت تعط گهیربع د هی هدای _

 واسه فردا .

امروز چرا عقربه ها رو دور تندن ؟!  ایتعجب به ساعت نگاه کردم . خدا با

 زود نحالیگذره ... با ا یچقدر زمان زود م

اومدم .  رونیاز شرکت ب هیبا بق یجمع کردم و بعد از خداحافظ لمویوسا

 نمیچشم چرخوندم ، ماش یهر چ یول
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 باشن ؟. دهیدزد نمویکه نبود . ترس افتاد به جونم . نکنه ماش نبود 

********************* 

باشن . اخه با  دهیدزد نمویکه ماش دیگنج یام نم لهیتو مخ یجور چیه

 یکه داشت ک ییباال یحفاظت ستمیاون س

و فحش بار  دمیجو یتونست بدزدتش ؟ داشتم ناخنمو با حرص م یم

 یکمر وتایتو هیکردم که  یاون دزد نامرد م

نگرانم که  یزد و درست کنار پام ترمز کرد . با چشما یبوق بلند یمشک

 نیشد به ماش یداشت پر از اشک م گهید

کرده داره  یظیکه اخم غل یدر حال یکه فاضل دمیکردم و د نگاه

 کنه . یکمربندشو باز م

،  ییکه مثل زبل خان همه جا هست ! تو باغ ، شرکت ، دستشو نمیا اه

 من یپا یجلو یهمه جا ! المصب چه جور

 یدارم ... هه خوب منم دارم ! وا نیخواد بگه من ماش یرو ترمز ! م زنهیم

 ! نمیندارم ... ماشــــــ گهینه د

 یکردم ، فاضل یم ونیدزد برده ام ش نیکه تو دلم به خاطر ماش همونطور

 جلو اومد و گفت :
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 ؟ یکن یکار م یچ نجایا _ 

 خوام از شما بکنم ! یکه من م هیسوال _

 جلو تر اومد و گفت : نهیبه س دست

 سالم ! کیعل_

 به جانب گفتم : حق

 که بخوام جواب بدم ! دمینشن یسالم _

 گفت : یباز شد و با لبخند کمرنگ صورتش

 خب ، سالم . لیخ _

 جواب دادن بهم نداد و دوباره گفت : مهلت

 ؟ یکن یکار م یچ ینگفت _

 گفتم : یبه سراغم اومد و با نگران دلشوره

...  ستین نمیکه ماش دمید نجایشد اومدم ا لیشرکت که تعط یچیه _

 پارک کردم ... فکر کنم نجایصبح هم

 ام ! چارهیب نی... ماش دنشیدزد
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 یبند بود ... حت نمیکردن بودم ! اخه جونم به ماش هیدر شرف گر گهید 

 بودم هم به بابا سپردم کایکه امر یوقت

 بکنم ؟ یچه غلط دنشیمواظبش باشه . اما حاال که دزد یحساب

نکرد . مردک سنگ ! عوضش با  یذره هم احساس همدرد هی یفاضل

 انگشت اشاره به پشت سرم اشاره کرد و گفت

 :_ 

 برده ! لی. جرثق. دزد نبردتش  نترس

که تابلو نصب شده  دمیو د دمیکه نشونم داده بود چرخ یبه سمت عیسر

: 

 « لیممنوع ، حمل با جرثق دایپارک اک »

عروسک خوشگلمو برداشتن بردن ! چرا  یبا چه وضع ستیبه ! معلوم ن به

 تابلو نیپارکش کردم نگام به ا یوقت

 دوباره دراومد : یفاضل یصدا...  نشی؟! حاال باز خدا رو شکر ندزد فتادین

. االن  ادین شیوضع پ نیشرکت که ا نگیببر تو پارک نویمن بعد ماش _

 ییراهنما نگیباال برسونمت پارک ایهم ب
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 . یریبگ لیتحو نتویماش یرانندگ 

رفت و نشست پشت فرمون . منم  وتاشیهم خودش به سمت تو بعد

 بودم و به خودم سادهیوا ابونیهمونجا وسط خ

 : گفتمیم

کنم ؟ اصال از کجا  یشرکت کار م نیا یدونه من تو یاز کجا م نیا _

 ای؟ نکنه جنه ؟!  نجامیدونست که من ا یم

به  دی؟ شا یدینگاه به پاش بندازم ...خدا رو چه د هیباشه  ادمی!  خدا

 پا سم داشته باشه ..!. یجا

بلند شد . نگاهمو  نشیبوق ماش یبودم که صدا ریبا خودم درگ هنوز

 نیماش شهیبهش دوختم که سرشو از ش

 و گفت : دراورد

 ها ! برهیخودتم رو م ادیم لیدختر ؟ االن جرثق یایچرا نم _

 شهی. ش سادیحرکت داد و کنارم وا نویکرد و ماش یبلند یتک خنده  و

 داد و گفت : نییطرف منو پا ی

 بردار . نتویماش نگیپارک مینشده بر ریتا د ایب _
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 تعارف کنم : دیاومد که با ادمی تازه 

 . رمی... خودم م شمینه مزاحمتون نم _

 رو صورتش نشست و گفت : یکمرنگ اخم

 . ای... زود باش ب یستیمزاحم ن _

اصال  امیخوام همرات ن یکنه ! م یام واسم م ی؟ پررو پررو چه امر و نه ا

 به تو چه ؟!

 دم و عالفش کردم گفت : ینم یجواب دید یوقت

دنبال محنا از  رمی. االن هم دارم م نیستیخانم شما مزاحم من ن هدای _

 . نتتونیبب شهی. خوشحال م ارمشیمهد ب

مدت کم بهم وابسته شده . خودم هم  نیاومد که محنا چقدر تو ا ادمی

 عیسر نیهم ی. برا نمشیخواست بب یدلم م

 یکه تو ذهنم رژه م ییراه ،سواال یشدم و اونم زود حرکت کرد . تو سوار

 : دمیرفت رو ازش پرس

 شرکتم ؟ نیا یکه من تو نیدونست یاستاد ، شما از کجا م دیببخش _

 انداخت و جواب داد :بهم  ینگاه مین



 

191 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ... یاستاد صدام نزن گهید شمیعامل شرکتم . خوشحال م ریمن مد _ 

که بهت  نمی! انگار من کشته مرده ا رهیگیمن م یهم برا یا افهیچه ق اوه

 نیبگم استاد ! هه عمرا ! چه کنم که هم

 عادته ! یکردنم هم از رو صدا

رد و بدل نشد و اون هم  نمونیب یحرف میدیبه مهد نرس یتا وقت گهید

 یشد و زنگ مهدو زد . نم ادهیپ عیسر

با محنا که  یفاضل یساعت روز بازن . وقت نیمهد کودکا هم تا ا دونستم

 شدیدستاش حمل م یخواب بود و رو

 تعجب کردم . یکل برگشت

شدم و در عقبو باز کردم تا محنا  ادهیبرسه زود پ نیبه ماش نکهیاز ا قبل

 بهم یاز سر قدر دان ینگاهرو بخوابونه . 

دوباره پشت فرمون قرار گرفت  یخم شد . وقت یو به سمت صندل انداخت

 : دمیپرس

بندن  یم رید نقدریخسته شده ... مهد کودکا چرا ا ادیز یحتما از باز _

 ؟
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 به جانبم انداخت و گفت : ینگاه مین یفاضل 

 ؟ یزن یم هیکنا یدار _

 گفتم : متعجب

 ؟ ینه ...واسه چ _

 دنبال دخترم ... رمیاالن م نکهیا یبرا _ یفاضل

 خب مگه االن چشه ؟ _

ببنده و همه هم بچه هاشونو  رهی... مهد داره م ستین شیزیچ _ یفاضل

 که هیبچه ا نیاخر شهیبردن . محنا هم هم

 ... رونیب رهیمهد م از

 ام گره زدم و گفتم : نهیس یرو دستامو

 ؟ هینجوریاونوقت چرا ا _

 گفت : یمونیبا پش یفاضل

 رسم زودتر برم دنبالش . ی... نم ادهیچون کارام ز _

 ؟ مثال مادرتون ؟ ارهیکه محنا رو ب ستین یا گهیکس د _

 خوام مزاحمشون بشم . ینم _ یفاضل
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 یبرا یمزخرف یتا اروم بشم واقعا که چه استداللها دمیکش یقیعم نفس 

 خودش داشت !

ارزشش رو داره . و  نیبه نظرم اگه به خاطر محنا مزاحم مادرتون بش _

 محنا رو بهش نکهیمطمئنم که مادرتون از ا

 کنه . یکنه و بهتر از شما هم ازش مراقبت م ینم یا گله نیبسپار

که  ینگاهش رو درک نکردم . مدت یبرگشت و نگاهم کرد . معن یفاضل

 پارک کرد و گفت : یگذشت کنار

 . میدیرس _

بشم  ادهیپ نکهیرفت ! قبل از ا یاز حرف زدن طفره م یکه ...چجور واقعا

 گفتم :

براتون روشن کنم  نیبزار یکنم ول حتتونیخوام نص ی، نم یفاضل یاقا _

 ده یکه نشون م یزیبچه از اون چ نیکه ا

با شما بمونه ...  یتو حسرت دوست ینجوریا نیتنهاست . نزار شتریب هم

 ی... نه از رو نیپدرش باش یواقع یبه معنا

 . اسم
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 یپنجره  یبرم ، خم شدم و از رو نکهیشدم و درو بستم . قبل از ا ادهیپ 

 گفتم : نیماش

.  رمیگیم نوی... خودم ماش نی. شما بر نیممنون که منو رسوند _

 خداحافظ .

رفت . دعا کردم  نیتکون داد و بعد از روشن کردن ماش یفقط سر یفاضل

 به یتکون هیموثر باشه و  یکه حرفام کم

 بده ... خودش

عاشق  شتریگذشت و من روز به روز ب یشرکت م یماه از استخدامم تو هی

 . واقعا شدمیماهم م یکارم و همکارا

 نابش بودم . طیشرکت و مح عاشق

.  میداشت ینرم افزار درخواست یبرا یطراح میجلسه با ت هیصبح  امروز

 ما اکثرا میبرعکس ت یطراح میت یاعضا

 ایو ثر یبودن . چهار تا مرد و دو تا زن . بعد از جلسه با فرناز و ساق مرد

 نرم یبرنامه  یتا درباره  میبه دفتر رفت

 . میصحبت کن افزار
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 ارهیبرامون ب ییرفت تا چا ایفک زدن و فسفر سوزوندن ، ثر یاز کم بعد 

 دونه هی یحت ی. شرکت به اون درندشت

 یخودش زحمتشو م دیخواست با یم ییچا یهم نداشت . هر ک یابدارچ

 خود ساخته ینجوری. خوب بود ا دیکش

 ! میشدیم

رو به فرناز  نیدر کنم واسه هم یکم خستگ هیخواستم  ایاز رفتن ثر بعد

 گفتم : یبا لحن متاثر یو ساق

 بچه ها ... _

 دوشون گفتن : ره

 ها ؟ _

 ... دمید یبیخواب عج هی شبیمن د _

 یعالقه  زایجور چ نیبود و به خواب و فال و ا یخرافات یلیکه خ یساق

 داشت با شوق گفت : یوافر

 ؟ ی؟ چه خواب یجد _



 

196 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

دونستم تا چه حد امپر  یکه خودم م یا افهیدهنمو قورت دادم و با ق اب 

 چسبونه گفتم : یادمو م یفضول

 تو ... ی... البته برا یخوب نبود ساق یلیراستش ... خ _

 گفت : یاروم یگرفت . با صدا یرنگ نگران یساق یچشما عیسر یلیخ

 شده ؟ یمگه ... مگه چ _

 گفتم : یخم شدم و مثل خودش با نگران زیم یرو

خونه اش  میاتاق بزرگ نشست هی یکه هممون تو دمیخواب د شبید _

 حرف یاز هر در می... داشت شناختمیرو نم

 دفعه در اتاق باز شد .... هیکه  میدیخند یو م میزد یم

در حال مردن بود نگاه کردم .  یکه از فضول یمکث کردم و به ساق نجایا

 خواست داستانو بشنوه یفرناز هم م یحت

... 

 با حرارت گفت : یساق

 اش ؟؟؟ هیخب ؟ بق _

 دادم : ادامه
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هم ابهت داشت اومد تو اتاق ... اونقدر  یلیادم سبز پوش که خ هیبعد  _ 

 پاش بلند شدن یمحترم بود که همه جلو

زد  یحرف م یو باهامون با مهربون دیکش یم . اونم رو سر هممون دست

 یبود ... اما وقت نیچقدر دلنش یدون ی. نم

 ... دیتو رس به

نبودم روزبه  یمرد ! اما به مرگش راض یداشت م یمکث کردم . ساق دباره

 ! شهیم وهیب

 یلینگات کنه از جلوت رد شد و رفت . خ نکهیبدون ا دیبه تو رس یوقت _

 ! من که ی... اصال شکست یجا خورد

 : دمیاشکاتو نداشتم ازش پرس طاقت

 ؟ یکن یم ینجوریاخه چرا باهاش ا _

 بهم گفت ؟ یچ یدون یم

 بغض کرده بود گفت : یبدجور گهیکه د یساق

 گفت ؟؟؟ یچ _
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 یباز یکول نیو همچن یاشک یهم اشکم دراومده بود ! با چشما خودم 

 منحصر به فردم گفتم :

 یکار کرد یتو چ یساق ی! وا دهی. رو زخمم نمک پاش.. یگفت ساق _

 ؟.... یرو کرد یکار نیچرا همچ ی؟؟؟ ساق

 یدیپاش ینمک نم ی... تو که رو زخم کس یتو که سنگ دل نبود اخه

 بود ؟! یخواب من چ نی... ا

 یکرد با صدا یکه مات و مبهوت بهم نگاه م یهق هق کردم ! ساق و

 گفت : یلرزون

 نکردم ... یاما من که کار _

 گفت : یلرزون یشد . با صدا ریاشکش سراز و

 یدونم اون ک یم ... اصال نمنکرد تیرو اذ یبه خدا قسم من کس هدای _

 ام یهست ... به جون خودم من ادم مومن

از اماما اومده تو خوابت و از دستم  یکی... نماز روزه هامم سر جاشه ! نکنه 

 به جون روزبه قسم هدایبوده ..!.  یشاک

 ام ! یادم خوب من
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ل نگاه به فرناز کردم . مث هیکرد !  یم دایپ خیداشت ب هیقض گهیاوه د اوه 

 بود کل خوابم چاخانه ! دهیفهم نکهیا

 شده گفت : کیبار یبا چشما نیهم واسه

 بوده ؟ یادمه ک نیا یدی، نفهم هدای _

 و گفتم : دمیباال کش موینیب

 ؟؟؟! نشیشناسیوا ؟ مگه شماها نم _

تکون داد . منم  یبه عالمت نف یشد و فرناز سر رهیبه دهنم خ یساق

 دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم :

 !!! ارسبزی! جناب خ گهیخب معلومه د _

کردن  ینگام م رهیخ رهیخ نطوریو فرناز اولش تو هنگ بودن و هم یساق

 فرناز بلند شد یخنده  یاما کم کم صدا

 گفت : و

 بدبخت سکته کنه ! نیبود ا کی! نزد هدای یشعوریب یلیخ _

ثابت مونده  میکردم که هنوز تو شوک بود ! نگاهش رو روسر نگاه یساق به

 بود . کم کم نگاهش باال اومد و به چشام



 

200 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 زد و زمزمه کرد : زل 

 سبز ؟! اریخ_

به دست اومد  ینیس ایخنده ... ثر ریو زدم ز رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 تو اتاق و گفت :

 ؟ نیخند یشده که م یچ _

رو  یدست دیخند یکه م یدر حال ایکرد و ثر فیرو براش تعر هیقض فرناز

 شونه ام زد و گفت :

 خدا عقلت بده دختر ... _

 برداشت و گفت : شوییچا یساق

 ؟! یدر نبود شوهرم سکته ام بد یخواست یم _

 یناز یعجب شوشو ییشدم صاحابش ! خدا یاره بعد از مرگت هم م _

 ! گرهیج یلی! خ یدار

 با دهان باز گفت : یساق

 !!هدا؟؟ی _

 بهش انداختم و گفتم : یا دهیترس نگاه
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 عرض کردم ! ینه نه ... اشتباه نشه ! به چشم برادر _ 

 نازک کرد و گفت : یپشت چشم یساق

به اقام نظر داشته  یخوام کس ینم یبرادر ریچه غ یچه چشم برادر _

 باشه ...

 تو سرش و گفتم : زدم

 شوهرت ! نیبرو گمشو! تو هم با ا _

دونستم که سه  یکرد . م یبه جر و بحثمون نگاه م یبا نگاه غمناک ایثر

 یقلب یسکته  هیشوهرش با  شیسال پ

همسرش  نکهیهفده ساله داشت و با ا یدو تا پسر دو قلو شده . فوت

 کار ایپولدار بوده بازم بعد از مرگ اون ، ثر

 دفعه گفت : هیکرده تا کمتر ذهنش مشغول بشه .  یم

خاطره براتون بگم ... بگم  هیمنم  نیحاال که سر صحبت باز شد بزار _

 اخرش هدایخواب ها هم مثل  یکه همه 

 ! ستین یارسبزیخ

 و اونم شروع کرد : میبه دهنش چشم دوخته بود منتظر
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رو  یکار چیه یناراحت بودم و حوصله  یلیمرگ شوهرم ، خ لیاوا _ 

 اخالقم بد شده بود . منتظر یلینداشتم . خ

 هیچشمت ابروئه و منم شروع کنم به دعوا کردن !  یبگه باال یکی بودم

 نگیاز پارک نویروز صبح که داشتم ماش

در خونه نشسته  یکه جلو ریمرد فق هیچشمم خورد به  ردماویم رونیب

 بود .

مودبانه بهم گفت که اگه ممکنه  یلیخ یتنش بود ول یمندرس یلباسا

 بکنم . منم رفتم هیته یصبحانه ا هیبراش 

وقت خودمون ازش  چیکه ه یتو ظرف ختمیدرست کردم و ر مروین هیو  تو

 . بردم دادم بهش و میکرد یاستفاده نم

 خورد و تشکر کرد و رفت . اونم

بهش  ی. هر چ هیشاک یلیکه شوهرم اومده و از دستم خ دمیخواب د شب

 داد . تا یشده و ... جوابمو نم یگفتم چ

 اصرار گفت : یبعد از کل باالخره

زنده  یبهم ؟ تا وقت یو داد یختیبود که توش غذا ر یاون چه ظرف _

 یزیکهنه چ لیاون ظرف است یبودم اصال تو
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 ...! یزاشتینم جلوم 

 دنیبا د ایکرد که گفتم نفسش گرفت ! ثر یهن هی دیشن نویتا ا یساق

 زد و گفت : یلبخند یساق

 ؟ یدیترس یلی؟ خ هیچ _

 گفتم : یخوردم و جد موییقلپ چا هی

 یاالن تنش داغه ها ... هم من قبال ترسوندمش هم تو م نیا ایثر _

 رو دست روزبه ها ! فتهیم شیترسون

 نیبود . من واقعا همچ قتیحق نیع نینکردم ... ا یمن شوخ یول _ ایثر

 وقتا هم روح یو بعض دمیرو د یخواب

 کنم ... یکنار خودم حس م وشوهرم

 گفت : ایثر یحرفا دییدر تا فرناز

تو که عاشق  هدای...  دمید ادیز زایچ نجوریکنم ... ا یاره منم باور م _

 دو تا روح ادما با هم یچجور ینیبب ینشد

 خوره ... یم گره
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خاتمه دادن بحث گفتم  یو برا دمیتو استکانو سر کش ییچا یمونده  ته 

: 

 رو ببرم ابدار خونه . ینیس رمیم _

فکر اشک نشست  نیاومدم . هه ، من عاشق نشدم ؟! با ا رونیاز دفتر ب و

 دادم و رفتم تو ریمس رییتو چشمام و تغ

 رهیبه خودم خ نهیا یابو باز کردم و تو ریش شهی. مثل هم ییدستشو

 نداشتم الیشدم . اب همچنان باز بود و من خ

ارامشم باشه  ی هیداشو بشنوم تا ماخواستم ص یدست بزنم . فقط م بهش

 ، نهیا یتو رمیکه گذشت به تصو ی. مدت

 زدم و گفتم : یپوزخند

 ی! سه سال دور ستمیکم مونده بود که بهم بگن عاشق ن نیواقعا هم _

 دنینرس یا جهیاز خاطراتت و اخر هم به نت

و  یالیخیتظاهر کردن به ب یتو نقدریا یعنی؟  ستیعشق ن ی نشونه

 خوشبخت بودن ، خوبم که فرناز باورش شده

 یانصاف ینداشتم ؟! ... خودم دارم به خودم ب میتو زندگ یتا حاال عشق من

 کنم ... خودم دارم باعث قضاوت یم
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کنم قلبم شکسته ... اصال خرد شده  یشم ... احساس م یمردم م ینابجا 

... 

اب بردم و  ریش ریگونه ام . دستمو ز یاشکم سر خورد رو یقطره  و

 نداشت ، دهی... فا ختمیبه صورتم ر یمشت اب

 یقطره ها یهنوز هم اشک از البه ال ی، دوباره ... بازم ... ول یبعد مشت

 یم دایصورتم ، راهشون رو پ یاب رو

و  دمیکش یقی... نفس عم دنیلغز یصورتم م یو سر خوران رو کردن

 به خودم تیدفعه با جد نیابو بستم . ا ریش

 کردم و گفتم : نگاه

 شهی، خوردم نم شکنهیکرد که شکسته ... قلب ادما اصال نم خودیقلبت ب _

 یگوشت یتلمبه  کهیت هی... قلب فقط 

اس که بهتره حاال حاالها تلنبه اشو بزنه ! هر وقت  نهیس یقفسه  وسط

 شکستن ، یتونه به جا یاومد م لیعزرائ

کردن و شکسته  هینه گر هیاالن وقت زندگ یله و لورده هم بشه ! ول یحت

 ؟! هدایشدن قلب ! خب 
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رو لبم نشوند و منو مصمم  یخوش صحبتم ، لبخند ی! عقل ناقص ول خب 

 حرف مردم بشم و الیخیب گهیکرد که د

،  یتو اوج بدبخت یتون ی! تو م هدای هیبکنم . اوهوم ... عال مویزندگ فقط

 ! یبازم ... خوشبخت باش

 زمزمه کرد : یخفه ا یبا صدا احساسم

 خوره ! یحالم از شعار دادن بهم م _

 رحمانه گفت : یب عقلم

 خب بخوره ! _

 یافسارمو دست عقلم سپرده بودم ، پا رو که دوباره یمنم در حال و

 رفتم . رونیب ییاحساسم گذاشتم و از دستشو

مکانه  نیشکر کردم ! چون فقط در هم ییرو به خاطر داشتن دستشو خدا

 سر جاش !!! ادیکه عقلم م

زنگ  میکردم که گوش یجمع و جور م لمویوقت بود و داشتم وسا یاخرا

 رهعکس محنا دا دمیزد . نگاه کردم د
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تماسو زدم و جواب  یکنه . با لبخند دکمه  یم ییتلفنم خودنما یرو 

 دادم :

 عروسک ؟ یبه به گل دختر من ... چطور مطور _

 : دیچیپ یمحنا تو گوش یشاد و پر انرژ یصدا

 مثل متورم ! _

 قربونت بشم من ! یا _

 جونم ... هدای _ محنا

خواد . با  یم یزیچ هیزنه حتما  یصدام م ینجوریا یدونستم وقت یم

 که ته خنده داشت گفتم : ییصدا

 ؟! یخوا یم یمحنا صاف و پوست کنده بگو چ _

 خودمو واست لوس کنم ؟! یزاریا ؟؟؟ چرا نم _ محنا

 یملوس یشینداره واسه من مثل پ یبازم فرق یتو خودتو هم لوس نکن _

 هیخوام برم خونه  ی... حاال کارتو بگو م

 بخوابم ... زهیر

 اش کمرنگ شد :صد یشاد
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 ؟ یخسته ا یلیخ _ 

 ناراحت نشه گفتم : نکهیترس ا از

 کارم داشته باشه ... یداره ک یخسته که نه ... بستگ _

 محتاطانه گفت : محنا

 ؟! یدنبال من ، بازم خسته ا ایحاال اگه من بگم ب _

داشتم  یینبود . منم فقط سر درد جز ادیز یلیشرکت تا مهد خ ی فاصله

 بود . یکه بخاطر کم خواب

حاضر  عیمثل تو خسته بودم ؟ زود ، تند ، سر یواسه دختر گل یمن ک _

 ... ااااااامیم شو که دارم

 : دیچیپ ینازش تو گوش یخنده  یصدا

 ... یدوست یماه یلیخ _

هم جمع کردم و از اتاقم  لمویوسا یباهاش ته مونده  یاز خداحافظ بعد

 که اکثر یاومدم . به خاطر اضافه کار رونیب

 . ومدمیم رونیاز شرکت ب هیتر از بق ریداشتم ، د یبرم اوقات
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و بهش خبر بدم که امروز  ثاقیم شیهتره برم پسالن به سرم زد که ب یتو 

 ماه اکثر هی نیا ی. تو برمیمن محنا رو م

با اصرار  ایما  یخونه  ومدیم یلیبه لطف ل ای.  دمیدیمحنا رو م اوقات

 زهره خانوم . یخونه  میرفتیخودش ، ما م

کردن معاشرتمون  ینم یو محنا جدا از زهره خانوم زندگ ثاقیم چون

 که یدیو بازد دیواسم سخت نبود و حاال با د

مثل گذشته به عنوان  گهیشناخته بودم . د ثاقویم شتریب میهم داشت با

 . ومدیاستاد بداخالقم ازش بدم نم

 نییرفتم . سرم پا ثاقیعوض کردم و به سمت اتاق م رمویراهرو مس یتو

 که دمیاتاقش شدم ، د کینزد یبود و وقت

کرده ... فکر کنم منتظر  کیو سرش رو به در نزد سادهیزن کنار در وا هی

 بود ... جلو رفتم و گفتم : یکس

 ... نیببخش _

کلمه من باعث شد که مثل فنر از جاش بپره و به سمتم بچرخه  هی نیهم

 ومدیو هفت ساله به نظر م ستیزن ب هی. 
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صال به صورت که ا یمشک یروشن و چشما یرنگ کرده  ی. با مو و ابرو 

 . با ومدیرنگ کرده اش نم یو موها دیسف

 داشت . با لبخند گفتم : یصورت قشنگ نحالیا

 رد شم ؟ شهیم _

 کنار رفت و گفت : عیسر

 سادمیوا نجایا دیهستم ببخش یکنم ...من منتظر کس یبله ... خواهش م _

. 

 کنم . ینه خواهش م _

نشسته بود و داشت  زیشت مپ نایبه در زدم و سرمو بردم تو . د یتقه ا و

 مسئول نای. د دیکش یناخناشو سوهان م

 . دادیرو اون انجام م ثاقیم فینصف وظا بایعامل بود و تقر ریمد دفتر

 هی نی. تو ا نهیبه دلم نش یلیخ شدیباعث م ییرویدونم چرا و چه ن ینم

 یلیکردم خ یشرکت کار م یکه تو یماه

هم برام دلچسب  کمونیکوچ یمالقاتها نیهم یول میهم برخورد نداشت با

 نبود .
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 گفت : ارهیسرشو باال ب نکهیشدم بدون ا کشینزد یوقت 

 دکتر جلسه دارن . یاقا _

حاال  نهیاصال برنگشت منو بب شعوریکنه . ب یدونستم داره چاخان م یم

 دکتر جلسه دارن . یکنه اقا یصدا نازک م

 یریکنه . خب ، تقص یحاج اقا چرا دخترشو جمع نم نی. من موندم ا هه

 زن مطلقه بود که هی نایهم نداره اخه د

از همسرش جدا  یتفاوق شی. دو سال پ بود شیدار زندگ اریاخت خودش

 کنه اما جور یشده بود که بره فرانسه زندگ

 مخشو بزنه ! ثاقیو نتونست بره . حاال هم نشسته ور دل م نشد

 هیکالس مالسا !  نیصبر نکردم بگه راه خروج از کدوم سمته و ا گهید

 فکر یو ب ثاقیراست رفتم سمت اتاق م

 دمید دمیبه سمت اتاق چرخ نکهیتو . هم دادم و رفتم نییرو پا رهیدستگ

 زیپشت م ثاقیکه سه تا مرد گنده کنار م

عالمه  یخاک هر چ یخورن . ا یو دارن با چشماشون منو م نشستن

 ! هدایوسط مغز سرت 
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من اول چشماش گرد شد بعد هم کم کم فکش منقبض  دنیبا د ثاقیم 

 دیبهم چفت شدش غر یدندونا یشد و از ال

 :_ 

 ... ایبهن مهندس

گفتنش بود  ایمهندس بهن نیداد بهتر از ا یاالن صد تا فحش بهم م اگه

 یم یکردم ول ی! با چشمام ازش عذر خواه

خوره ! در همون حال در اتاق  یبه درد عمه ام م یکه عذر خواه دونستم

 اومد تو و با ارامش و صد نایباز شد و د

 منحصر به فردش گفت : یعشوه  البته

 . جناب دکتر من ... ونیخوام اقا یذر مازتون ع _

 دستشو باال برد و گفت : ثاقیم

 . نیببر فیتشر نیتون ی. شما م یمیخانوم رح ستین حیالزم به توض _

و درو  رونیبرام نازک کرد و با گفتن با اجازه رفت ب یپشت چشم ناید

 . دیبهم کوب
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ادامه  یچشماشو رو هم فشار داد و رو به سه مرد با لحن دوستانه ا ثاقیم 

 داد :

برنامه  یطراح یرو برا ایمهندس بهن یمیخانوم رح نکهیخب ، مثل ا _

 در نظر گرفتن .

 یاشاره م یکه با دست به صندل یروشو به سمتم چرخوند و در حال بعد

 کرد گفت :

 مهندس ؟ نینیشیچرا نم _

 یکه درست روبه رو زیاخر م یصندل یجلو رفتم و رو نیسنگ ییقدمها با

 با لبخند ثاقیبود نشستم . م ثاقیم

 گفت : یکج

شرکت ما  یمهندسها نیکرده تر لیو تحص نیاز بهتر یکی شونیا _

 از دانشگاه استنفورد سانسیهستن ... فوق ل

نرم افزار ... مطمئنم  یسیبرنامه نو ی نهیمجرب در زم یلیو خ کایامر

 ... شهیکارشون مورد پسندتون واقع م

 یدونستم چ ی. منم که نم زاشتیبغل ما م ریداشت هندونه ز یه نیا

 گن مثل منگوال چشمام از صورت یدارن م
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از چه قراره دست به  هیقض دمیرفت . اخرم که نفهم یم یگریبه د یکی 

 لیخفن تحو یلیاخم خ هینشستم و  نهیس

 دادم . ثاقیم

کلمه حرف بزنم  هینگاه وحشتناک بهم فهموند که اگه  هیهم با  ثاقیم

 یتو صورتم ! باالخره بعد از کل ادیجفت پا م

هم در اتاق رو با  ثاقیرفتن و م رونیبه و چه چه سه تا مرد از اتاق ب به

 : دیبهم زد و بهم توپ یبلند یصدا

 ؟! یدر بزن یشیم ییوارد جا یبفهم یخوا یم یدونم شما ک یمن نم _

 سر جام بلند شدم و گفتم : از

صحبت  یاز طرف کس یریبگ ادی یخوا یم یدونم شما ک یمنم نم _

 ؟! ینکن

 و گفت : دیموهاش کش نیب یاشفته دست ثاقیم

مهم  یلیشرکت خ هیاز طرف  یدیکه االن د یونیاقا نیخانم ، ا هدای _

 قرار داد مهم تر . اخه چرا یاومده بودن برا

 ؟! یکن یهماهنگ نم نایتو با د یایب نکهیاز ا قبل
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 یرفت . دستمو تو هوا تکون دادم و با ب یداشت حوصله ام سر م گهید 

 که مخصوص خودم بود گفتم : یالیخ

 سمینرم افزارو بنو یمن برنامه  یخب بابا ... تو هم بهشون گفت لیخ _

 باالخره یگفت یچه نم یگفت یکه چه م

 حرص نداره که ... نقدریرو دوش من ... ا فتادیم

رفت  یم شیطرف صندلکه به  ینفسشو تو هوا فوت کرد و در حال ثاقیم

 گفت :

 ؟ یشده بود که اومد یحاال چ _

گفته بود برم دنبالش .  شیربع پ هیبدبخت افتادم که  یمحنا ادی تازه

 بلند یو با صدا میشونیرو پ دمیمحکم کوب

 : گفتم

 محنا ... یوا _

وقت ازش  چیکه ه یو با اضطراب دیپر شیصندل یمثل فنر از رو ثاقیم

 بودم گفت : دهیند

 شده ؟ شیشده ؟ طور یمحنا چ _
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که  یدردم گرفته بود ! در حال یزده بودم حساب میشونیبس محکم به پ از 

 دادم گفتم : یضربو مالش م یداشتم جا

 پاش جنگل امازون سبز شده ... رینشده که فقط ز شیزینه چ _

اش رو آزاد کرد  نهیس یافتاد و نفس محبوس تو شیشل رو صندل ثاقیم

 و گفت :

 سپرده بودم بره دنبالش ... نایمن که به م _

 سمت در رفتم و جواب دادم : به

 بهم زنگ زد و گفت من برم دنبالش . _

تو جاش  ثاقیم دمیرفتم و برگشتم تا درو ببندم که د رونیاتاق ب از

 در ی. سرمو از ال ادیشد تا دنبالم ب زیمخین

 تو و گفتم : اوردم

 حیبچه باهام تفر نیا قهیشو ... بزار دو دق نایتعارف و ا الیخیبه خدا ب _

 کنه و خوش بگذرونه . دلش تو اون مهد

بکشه . اگه  یو فقط نقاش نهیتونه بش ی. از صبح تا عصر که نم دیپوس

 دم . یمن م ید ینم تیشما بهش اهم
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 ادهیز زهیر هی دونمینکردم و درو بستم . م یتوجه نشیبه نگاه خشمگ و 

 هم بود . اخه ثاقیم ریتقص یکردم ول یرو

 ؟! ینزم افزار مل یطراح یپروژه  ایاش مهمتره  بچه

اومدم و به سمت  رونیزدم از شرکت ب یکه با خودم حرف م همونطور

 ینیلحظه بوق کشدار ماش هیرفتم .  ابونیخ

اسفالت  یشدن بازوم رو دهیو چند لحظه بعد با کش دیچیگوشم پ تو

 افتادم .

خش برداشته  ابونیبا خ دیگرفته بود و پوستم به خاطر برخورد شد نفسم

 رو شونه ام نشست و تکونم یبود . دست

 : داد

 ؟ یخانوم ... خوب _

سرمو باال  یبود تصادف کنم ...به سخت کیشوکه شده بودم . نزد یلیخ

 انداختم . ینگاه میاوردم و به صورت ناج

به روم زد و کمک  ی. لبخند دمشید ثاقیبود که دم در اتاق م یزن همون

 روش یکرد تا بلند بشم . هنوز جلو
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تا ازش تشکر کنم .  دیچرخ یکلمه ها تو دهنم نم یبودم و حت سادهیوا 

 در اورد یکرد و دستمال فشیک یت تودس

 بهم داد : و

 گونه ات زخم شده . _

. نتونستم دستمالو نگه دارم و رو  دیلرز یموقع دستمال گرفتن م دستم

 کردم . باز یافتاد . به زن نگاه نیزم

گونه  یاورد و خودش رو رونیب فشیاز ک یا گهیزد و دستمال د یلبخند

 . از سوزش صورتم ، ابروهام تو دیام کش

 لب گفتم . زن گفت : ریاخ ز هیرفت و  هم

 ریبه خ یول یبود تصادف کن کیحواست پرت بوده . نزد نکهیمثل ا _

 گذشتا ...

باال انداخت  ییکرد . نگاهمو به صورتش دوختم . ابرو یکوتاه یخنده  و

 گفت : یو با شوخ

 ؟! یازم تشکر کن یخوا ینم _
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مردم و االن  یچشمش م یداشت ! من داشتم جلو یدل خجسته ا چه 

 یهم حرف تو دهنم از شدت ترس نم

 ، حاال اون دنبال تشکره ؟! چرخه

رفت . برام  نمیو به طرف ماش دیگم ، دستمو کش ینم یزیچ دید یوقت

 دونست یتعجب داشت که چه طور م یجا

در  یرو یبود با فشردن دکمه  فمیتو ک چیی... چون سو هیمن چ نیماش

 کمک راننده ی، اونو باز کرد و منو رو صندل

 و گفت : نشوند

 باش تا برگردم . نجایهم _

رفت کم کم فاجعه برام روشن شد  یتکون بدم . وقت یتونستم سر فقط

 داره یبودن مرگ چه حس یقدم هی ی. تو

 ینایبوق ماش یکردم و پوست تنم دون دون شد . صدا خی... از ترس  ؟

 و رفت و امدشون حالمو بدتر ابونیخ یتو

تصادفم فکر کنم ...  خوام به یکرد ... دستمو رو گوشم گذاشتم . نم یم

 خوام یخوام به حالتم فکر کنم ... نم ینم
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 خوام .... بسه ... ااااااااااه ... یمرده ... نم ینجوریهم هم وسفی ادیب ادمی 

عذاب اور بود . هجوم خاطرات گذشته برام عذاب اور بود . فکر مرگ  برام

 هام ، ی... مردن خوش وسفیخودم و 

 مزخرفو بس کن ... یروزا یاداوریبس کن ...  ایشکنجه بود ... خدا مثل

باز شد و همون زن با  نیحال کلنجار رفتن با خودم بودم که در ماش در

 یجلوم ظاهر شد . نگاه وهیابم یقوط هی

 کرد گفت : یرو باز م یکه داشت در قوط یانداخت و در حال بهم

 ... یاز تصادف ندار یخوب یخاطره  نکهی... مثل ا یختیبهم ر یلیخ _

 باز شد : زبونم

داشته  یخوب یخاطره  ریتونه از تصادف و مرگ و م یکس نم چیه _

 باشه ...

 ارومت کرده باشم... یجور هیبله ... حق با توئه . فقط خواستم  _ زن

رو به سمتم گرفت  ی. به خنده اش نگاه کردم . قشنگ بود . قوط دیخند و

 و گفتم :

 دهنت کنم ؟ _
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 لبخند : با 

 دست نشدم ! ینه ب _

حالم بهتر شد زن دستشو  ی. وقت دمینفس سر کش هیرو  کویکوچ یقوط و

 جلو اورد و گفت :

 جون . هدایهستم . خوشبختم  یخان ایمن سن _

 تعجب دستش رو فشردم و گفتم : با

 ؟ یدون یتو اسم منو از کجا م _

 : دیخند

 نجایکه ا یمدت کم نی. تو ا ستین یهم کار سخت یلیشناختن تو خ _

 و همه یکرد شرفتیخوب پ یلیخ یبود

 . یشرکت ینایاز بهتر یکیزنن .  یات حرف م درباره

 زدم و جواب دادم : یخجول لبخند

 دهیسالن باال ند ی؟ تو یکدوم قسمت یتو تو ی... راست نیشما لطف دار _

 بودمت .

 . یازسنجین می. ت میهمکف یخب ، چون تو طبقه  _ ایسن
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 ؟ ی. تازه استخدام شد یاها ... موفق باش _ 

 جواب داد : کوتاه

 اره ... _

 شدم و روبه روش قرار گرفتم : ادهیپ نیماش از

 لهیوس ایتونم برسونمت  ی... م ونمیجون . بهت مد ایممنونم سن یلیخ _

 ؟ یدار

 کرد و گفت : یبانمک ی خنده

 ؟ ینجات جونتو با رسوندنم جبران کن یخوا یم _

 نه به خدا ... فقط تعارف کردم ! _

 ابروشو خاروند و گفت : یگوشه  ایسن

 کنم ... ینندازم قبول م نیکه روتو زم نیخب ، حاال به خاطر ا _

زدم  یدور م نویکه ماش یزدم و در حال یاز حدش لبخند شیب یراحت به

 گفتم :

 پس سوار شو . _
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اس دادم که بره  نایمحنا افتادم . زود به م ادیپشت فرمون نشستم  یوقت 

 از طرفم عذر یجور هیدنبال محنا و 

 ادمیشنوم . ب نشویغمگ یتونستم صدا یکنه چون خودم اصال نم یخواه

 دفعه رو واسش جبران کنم . نیباشه ا

شد و راحت سر  یمیباهام صم یلینشست خ نیتو ماش یاز وقت ایسن

 دمیبه خودم اومدم د یصحبتو باز کرد . وقت

دادم دست اون و اونم متقابال واسم از تجربه  مویکار یاز زندگ ینصف که

 کرد . یم فیتعر شیقبل یها

 ازم تشکر کرد و گفت : یدم خونه اش توقف کردم حساب یوقت

دا بود دست دا نمینوبت منه برسونمت . امروز هم ماش یبعد یدفعه  _

 و من عالف شدم ...

 دارم . نیمن خودم ماش یجون ول ایسن یلطف دار _

 باال انداخت و گفت : ییابرو ایسن

لگن  هیعروسک مال خودته بچه پولدار ... ما خودمون هم  نیدونم ا یم _

 خواد ی. فقط دلمون م میدار یقراضه ا
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 داره ؟ یبی. ع میبا هم بر فردا 

 بودم : یدو راه تو

 زحمتت ...اخه  _

 حرفمو کامل کنم : نزاشت

!  یمن امروز زحمت رو دوش تو بودم فردا تو رو دوش من هدای نیبب _

 اماده میدنبالت. ساعت هفت و ن امیپس م

 ! ی؟ بابا یاوک باش

و به سمت در بزرگ قهوه  نییجست پا نیبزتنم از ماش یتا بخوام حرف و

 کردم و یرنگ خونه اش رفت . خنده ا یا

 کشونیکوچ یتکون دادم و بعد از چرخوندن فرمون ، از کوچه  یسر

 اومدم . رونیب

***************** 

کردم . هم وقت ناهارو  یرفت و امد م ادیز ایکه با سن شدیم یروز چند

 ایاوقات رفت  یگذروند هم بعض یبا ما م
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 عیسر یلیخ یول ومدیبه نظر م یخوب یباهم بود . بچه  برگشتمون 

 د که اونم بد نبود .ش یم یمیصم

که واسه شرکت  یهمون نرم افزار مل یسورس کدها یداشتم رو امروز

 هویکردم که  یمهم بود کار م یلیخ

 نگاه کردم و گفتم : اهیس توریخاموش شد . با تعجب به مان وترمیکامپ

 شد ؟ ینجوریچرا ا _

خودشو به سمت  شیکرد با صندل یبرنامه کار م یکه با من رو روزبه

 کشوند و گفت : زمیم

 یکه من داشتم کار م روزیدونم چرا پر یمال توام خاموش شده ؟ نم _

 خاموش شد ... وترمیکامپ هویکردم 

 شده ... یروسینکنه و _

 گفت : شدیم ندوزیکه داشت وارد و همونطور

 اسکن بشه بعد دوباره ادامه بده ... هی. بزار  دیدونم شا ینم _

خودش برگشت . بعد از  زیگفتم و اونم دوباره سمت م یلب ریز ی باشه

 گذاشتم تا اسکن بشه و ندوزیباال اومدن و
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 بخورم . ییچا وانیل هیهم بلند شدم تا برم  خودم 

نشسته  زمیکه روزبه پشت م دمیدبش به اتاق برگشتم د ییچا هیاز  بعد

. 

 شده ؟ یزیچ _

 بهم انداخت و گفت : ینگاه مین

 خطرناکه . روسشی... و یعوض کن ندوزویو دیبا _

شد  وتریکامپ یها ویکردن درا یتکون دادم و اون هم مشغول خال سرمو

 کرد یکپ ید یو یچند تا د ی. همه رو تو

 گفت : و

با لپ تابت روش  یخوا یکنم ؟ م رهینرم افزارو تو فلشت ذخ یبرنامه  _

 ؟ یکار کن

 تکون دادم و گفتم : سرمو

 . ثاقیبدم به م دیتا پس فردا با زیاره اره حتما بر _

 گفت : طنتیباال اورد و با ش سرشو

 ! گهید یگیدکترو م _
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 رفتم و گفتم : یغره ا چشم 

 بله ، شما سرت به کارت گرم باشه ! _

 که بلند گفتم : دیخند یم زیر زیر

 تونیسر خونه زندگ یبر یریدست شوهرتو بگ یخوا یم ی، ک یساق _

 یشب عروس ینون و نوا هی؟ ما هم به 

 ! میبرس

 خنده و گفت : ریزد ز یساق

 کنم ! یتونم عروس یچون روزبه هنوز جهازش حاضر نشده نم _

به روزبه گفتم  یچونم گذاشتم و با همدل ریو دستامو ز زیمشدم رو  خم

: 

 یخوا یم ینه ؟! اگه پول و پله ا نیندار ی! استطاعت مال ی، ناز یاخ _

 ! من هستم ! اصال خودم ایتعارف نکن

 بهت ! دمیم جهازمو

چشاشو از  شی! روزبه به حالت ا یطانیش یشروع کردم به خنده ها و

 نازش به یصورتم گرفت و با همون صدا
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 گفت : یساق 

 خونه ! میری؟! باالخره که م یساق یندازیحاال خانومتو دست م _

نبود و من باهاش راحت نبودم ، محال بود  زهیم زهیروزبه اونقدر ر اگه

 دونم چه ینم یکنم ... ول یشوخ ینجوریا

همه جذبش  ینخواه یفنچول بود که خواه نیتو رفتار و حرکات ا یسر

 شدن . یم

داد و گفت که مواظبش باشم . منم سرمو تکون دادم و  لمیتحو فالشو

 گفتم :

 نیندار یبار یبرنامه بکارم کارخونه رو  رمیزودتر م "بچه ها من استثنا _

 ؟

 باش ! یکار یکه م ینه برو مواظب درخت _ فرناز

 لب گفتم : ریز

 ... ینمکن ! فعال با یمثل خودت ب اتمیشوخ _

رفتم تا  یمیگذاشتم و به اتاق مهندس رح فمیک یکنار پیتو ز فلشو

 یخونه ادامه  یکه تو رمیازش اجازه بگ
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 زی. در زدم و وارد دفتر مهندس شدم . سروناز پشت م سمیامو بنو برنامه 

 تو دفتر یزینشسته بود و داشت چ

شدم که سرشو باال گرفت و لبخند  کیکرد . بهش نزد یم ادداشتی

 و گفت : دیبه روم پاش یپرمهر

 ورا ؟ نیسالم مهندس خانوم ! چه خبر از ا _

 کسیدارم . ا نشسته ات ... مهندس هستن ؟ باهاشون کار یسالم به رو _

 کشه ! یطول م هیثان

 انداخت و گفت : یبه در اتاق مهندس نگاه سروناز

زود  کشهیتو اتاقه . حاال اگه کارت طول نم یدکتر فاضل یهستن ول _

 خب ؟ ایبرو و ب

 من رفتم . یاوک _

 دمیمهندسو شن نییبفرما یصدا یصاف کردم و در زدم . وقت شالمو

 رو چرخوندم و وارد اتاق شدم . رهیدستگ

دستشو به لبه  هیبود و  یمیمهندس رح یکه پشت صندل دمید ثاقویم

 یاش رو گهیگرفته بود و دست د یصندل ی
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 حیرو توض ییزایتورچیبود و خم شده بود طرف مهندس و داشت با مان زیم 

 من هر دو سرشونو باال یداد با صدا یم

 : اوردن

 ت ؟سالم مهندس ، اجازه هس _

و  ستادیتکون داد و راست ا یهم فقط سر ثاقیجوابمو داد و م مهندس

 یمینگام کرد . مهندس رح نهیدست به س

 : گفت

 ؟ ایمهندس بهن یداشت یکار _

 وترمیدونم چرا کامپ یمزاحم وقتتون شدم . راستش نم نیبله ببخش _

 ندوزویشده بود مجبور شدم و یروسیو

تا  ختمیفلش ر یرو هم رو ینرم افزار مل یکنم . سورس کدها عوض

 یببرم خونه کامل کنم ... از نظرتون مشکل

 ؟ هست

 زد و گفت : یلبخند مهندس
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 یکارت تمرکزکن یرو قیکن دق یخترم من بهت اعتماد دارم . سعنه د _ 

 . یبد لیبهم تحو یعال شهیو مثل هم

 چشم حتما . با اجازتون . _

 دهیخواستم ا یبه طرف در رفتم . نم عینگاه نکردم و سر ثاقیبه م گهید

 برنامه داشتم با گذر یکه واسه  ییها

راست رفتم تو اتاقم و از مامان  هیخونه ،  دمیرس یبره . وقت ادمی زمان

 یچیه یخواهش کردم اصال صدام نزنه . برا

خواستم با ارامش  ی. خودم آذوقمو بردم تو اتاق و درو قفل کردم . م

 کامل درخواست مهندسو اجرا کنم .

**************** 

 نیدونم ا یکردم . نم یاز مامان بابا خداحافظ عیبستم و سر فویک پیز

 یه بود که درست و حساببرنامه چش شد

به سمت  یاوردم و بدون معطل رونیب نگیاز پارک نویشد . ماش ینم اجرا

 مشکلمو به مهندس دیشرکت رفتم . با

 گفتم تا کمکم کنه . یم
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و زود خودمو به اتاق مهندس رسوندم .  دمیربع به شرکت رس هیاز  بعد 

 نشسته بود و داشت زیسروناز پشت م

مختصر  یسالم احوال پرس هیو رفتم و بعد از زد . جل یباد م خودشو

 گفتم :

 مهندس هست ؟ _

 ابرو باال انداخت و گفت : سروناز

 قرارداد رفته شاران . چطور ؟ هینه واسه  _

دلم جا بدم ؟ از شب تا صبح  یکجا نویحاال ا دمیکش میشونیرو پ دستمو

 هم یجور چیبرنامه بند بودم و ه نیبه ا

 اجرا نشد . سروناز صدام زد : یو حساب درست

 ؟ یی... کجا هدای _

 نگاش کردم : گنگ

 ؟ یگفت یزیها ؟ چ _

که نگاهشو  یاش قفل کرد و در حال نهیبا ارامش دستاشو رو س سروناز

 بهم دوخته بود گفت :
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 ؟ یتو فکر نقدهیاخه ؟ چرا ا ییبودم ! کجا واریپ ن پ ! با د _ 

 گفتم : کالفه

اجرا  یدونم کجا رو اشتباه کردم که درست و حساب یدونم ... نم ینم _

 ؟ یک شی... حاال من برم پ شهینم

 کمک بدن ؟ توننینم متونیت یخب ، بچه ها _ سروناز

 اشکال از کجاس ... دنیبهشون خبر دادم ... نفهم شبید _

 : دمیافتادم . با عجله پرس ثاقیم ادیلحظه  هی یتو

 اها ... دکتر که هست ؟ _

 اره هست ... تو اتاقشه ... _ سروناز

 قربون چشم و ابروت بشم من ! یا _

. بدون در  ثاقیبوس واسه سروناز فرستادم و بدو رفتم سمت اتاق م هی و

 نایکه د دمیزدن در اتاقو باز کردم و د

در  یکشه . با صدا یم ینشسته و محنا هم کنارش داره نقاش زیم پشت

 رهیهر دو سرشون رو باال اوردن و بهم خ

 سمتم : دیو دو نییجست پا یاز صندل دی. محنا تا منو د شدن
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 جونممممم ... اهدی _ 

دلم براش  یلیبلند اسممو گفت و خودشو پرت کرد تو بغلم . خ یصدا با

 که ازش شدیم یهفته ا هیتنگ شده بود . 

 دهیرو ند گهیهم د گهیکه بهش کردم د ینداشتم . بعد از بد قول خبر

 یکردم بهش زنگ بزنم ول یسع یلی. خ میبود

 باهام قهر بود ! مثال

 زدم گفتم : یچرخ کوتاه م هیکه  یلذت به خودم فشردمش و در حال با

 ؟! یوجب مین یکن یحاال با من قهر م _

 سهیشروع کردم به قلقلک دادنش . همونطور که تو بغلم بود از خنده ر و

 رفت و گفت :

 ؟! یچوندیخودت بود ! چرا منو پ ریتخص _

 ازش صدامو بچگونه کردم و گفتم : دیفشار دادم و به تقل دماغشو

 دنبالت ... امیخانوم خانوما ...گفتم که نتونستم ب چوندمیمن شوما رو نپ _

 ؟ یواسه چ _ محنا
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 ییجورا هیبه قول خودش  نیهم یخواستم نگرانش کنم برا ینم 

 ! چوندمشیپ

 تونستم ... یچون نم _

 و گفت : دیلب برچ محنا

 تونم قهر نباشم ! یخب منم نم _

به پهلوش  خونکیس هیزد و روشو برگردوند .  نهیتو بغلم دستاشو به س و

 زدم و گفتم :

 یدی... دهه چرا جواب نم یدی...! الو ... خانوم ... دخمل ... بانو ... ل یاو _

 ؟!

خودم شده بود  هیخورده شب هیکرد  یکه باهام معاشرت م یاز وقت محنا

 گفت : یبا بدجنس

 ! ادیصدا نم _

 ! یکنم که حظ کن یصدات م یها ؟ باشه االن جور ادیا ؟ که صدا نم _

و دستم خمش کردم و شروع کردم که بودم ر سادهیهمونطور که وا و

 یخنده  یو قلقلک دادنش . صدا دنیبوس
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، خندمون  ثاقیم یدفعه صدا هیکه  دیچیپ یمحنا و من تو اتاق م بلند 

 رو متوقف کرد :

 چه خبر شده ؟ _

. اوه اوه  سادهیروم وا یبرافروخته جلو یبا صورت دمیباال اوردم و د سرمو

 کنه تا یهاشم ! ادم وحشت م یقمر بن ای

رفته  ادشیباز  نیبندم ا ی! شرط م فتهیمردک ب نیبه چشم ا نگاهش

 گفتم ! از ی! چ یبزنه !!! وا شویامپول هار

،  ثاقیپر حرص م یرو لبم نشست که با صدا یخودم لبخند گشاد فکر

 محو شد : عیسر

تا خودم ننداختمت  رونیبرو ب نجایاز ا یهر هر بخند نکهیا یبه جا _

 ... رونیب

جرمه ؟ نا خوداگاه  دنیچش بود ؟! مگه خند نیتعجب نگاش کردم . ا با

 هم و جلوش جبهه یابروهام رفت تو

 : گرفتم

؟ مگه  یکن یم رونیمنو ب ی! به چه حق یکن یم خودیب یلیشما خ _

 جرمه ؟ دنیخند
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که هنوز نگاهش  یبه خون نشسته نگام کرد . در حال یبا چشما ثاقیم 

 گفت : نایمن بود خطاب به د یرو

 . نیکن ییراهنما رونیرو ب ای، مهندس بهن یمیخانوم رح _

که  ی. در حال شهیپررو تر م یه نیگم ا ینم یچیمن ه نکهیمثل ا نه

 نشسته بود دستمو میشونیهمون اخم رو پ

 گفتم : ثاقینشون دادم و رو به م نایبه د ستیاوردم و به حالت ا باال

 یضرور نجایاب دکتر . اگه اومدنم به اندارم جن ییبه راهنما یازیمن ن _

 . نجاینبود ، محال بود پامو بزارم ا

اومد که محنا شاهد بحث ما دو  ادمیاومد و من  رونیاروم محنا ب یصدا

 عینترسه ، سر شتریب نکهیا یتاست . برا

 کردم و گفتم : بغلش

 گلم . رونیب میبر ایب _

خون  یبود و چشما ثاقیدستشو دور گردنم حلقه کرد . پشتش به م محنا

 چشم من . از همون نگاه یجلو ثاقیبار م
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برم که با  ونریتا ب دمیوحشتناک معروفم بهش انداختم و چرخ یها 

 ستادنیشدن شونه ام ، مجبور به ا دهیکش

 محکم به محنا گفت : یلیخ ثاقی. م شدم

 . نییپا ایمحنا ب _

صورت پدرش . محنا  یبودم و صورت محنا جلو ثاقیمن پشت به م حاال

 گفت : یبا ناراحت

 جون باشم . هدایخوام با  یمن م یول _

 جواب داد : یعصب

 بگو چشم . زود باش . نییپا ایب گمیبهت م _

مردک چرا امروز  نیشونه ام حس کردم . ا یمحنا رو رو یچونه  لرزش

 شورشو در اورده . گهیکنه ؟ د یم نیهمچ

مرد مسن  دمیسمتش تا چند تا فحش جانانه نثارش کنم که د برگشتم

 ثاقیدرگاه اتاق م یتو یخوش پوش یول

 متشخص گفت : یلی. مرد خ سادهیوا

 . میزودتر بر دی؟ ما با نیارینم فیدکتر ، تشر جناب نیببخش _
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 هول شد و گفت : یهم به سمت مرد برگشت و کم ثاقیم 

 خدمتتون . امیداخل من االن م نییچرا چرا ... شما بفرما _

رفت داخل اتاق . تازه  نیسنگ یبهم رفت و با قدمها یچشم غره ا و

 یخنده  ی... مطمئنا صدا هیبه چ یچ دمیفهم

و جلسشونو بهم زده . سرخورده و  دهیرس یم ثاقیو محنا به اتاق م من

 یشدم . صدا رهیبا خجالت به در اتاق خ

 منو به خودم اورد : ناید

 ؟ نیفهم ینم واشتری گمیبهتون م یهر چ _

 تعجب جواب دادم : با

 ؟ ینه ، مگه تو صدام زد _

نشست  یم شیصندل یکه رو یتاسف تکون داد و در حال یاز رو یسر

 گفت :

 ! رهیتو گوشت نم هیبق یاز بس صدات بلنده صدا _

 یدم و تا مکرد . از فرصت استفاده کر یزیسرشو مشغول نوشتن چ و

 گهیبه من م شعوریخورد اداشو در اوردم ! ب
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 یکجاش بلنده ؟! قربونم بر یو خوشگل یفیلط نیبلنده ! صدا به ا صدات 

! 

و بهش نگاه کردم .  دمیمحنا دست از ناسزا گفتن کش نیف نیف یصدا با

 شونه ام بود به یهمونطور که سرش رو

 کرد ... یم هیصدا گر یشده بود و ب رهیخ یا نقطه

توپه ؟  یچرا به محنا م ثاقیم دمیبه درد اومد . اخه من بلند خند قلبم

 باشه هیگر یدنیبعد از هر خند دیاخه چرا با

 ادمو زهر کنه ... یهست که خوش یزیچ هی شهیهم ؟

تو اتاق رفتم و اروم  یکه محنا تو بغلم بود به سمت کاناپه  همونطور

 کرده هم قفل یگذاشتمش روش . دستاشو تو

 یت هیبلندش باز بود و  یموها شهیبود . مثل هم رهیو بهشون خ بود

 یشرت گشاد و دامن کوتاه با ساپورت مشک

و  دیپوش یگشاد م یبود . لباسها یشکل نیهم پشیت شهیبود . هم پاش

 . دیرس یرفت به خودش نم یکه م رونیب

 یداره لباسها تیکرد اونجا امن یبود که حس م یطیمح یتو یوقت یول

 کرد . یقشنگشو تن م
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تونست مثل همسن و ساالش لباس بپوشه .  یسوخت که نم یم دلم 

 ساله ، با لباس و شیش یمثل دختر بچه ها

 یبه رخ بکشه ... دلم م شوییبایپز بده و ز هیخوشگلش به بق یدامنها

 داریپا یشاد هیتونست  یسوخت که نم

مهربان ... مثل  شهیسوخت که محنا بود و هم یباشه ... دلم م داشته

 کرد زود یم یعذر خواه ثاقیاسمش ... و تا م

 شد ... یم نرم

 و اهسته صداش زدم : دمینرمش کش یموها یرو دستمو

 محنا.... _

 گفت : دیکش یکاناپه دراز م یکه رو یاروم پس زد و در حال دستمو

 خوام بخوابم ... یم _

 رهیبکنم . دو قدم عقب رفتم و با اندوه بهش خ یاعتراض دیکه نبا دمیفهم

 شدم .

گرفت ... اخه مگه محنا  یوقتا بهش سخت م یبعض ثاقیدونم چرا م ینم

 کنه ؟ یم نیپس چرا همچ ستیبچه اش ن
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به دخترش  شویخواد عشق پدر یدوستش نداره ؟ چرا هر وقت م چرا 

 یم دادیب دیابراز بده تو حرکاتش شک و ترد

 ؟ کنه

اومدم و به سمت  رونیاومدن چند مرد از افکارم ب رونیشدن در و ب باز با

 کی. به جز اون مرد مسن ،  دمیاونا چرخ

 یجوون و خوش چهره هم باهاشون بود . در حال حرف زدن بودن ول مرد

 و بهم دنیمن دست از حرف کش دنیبا د

 شدن . رهیخ

 یرو ادامه داد ول ثاقیاقا منشانه سالم کرد و حرفش با م یلیمسن خ مرد

 رهیکه باهاشون بود نگاه خ یمرد جوون

ودم . سرمو با ور رفتن و معذب ب ومدیروم داشت . از نگاهش خوشم نم یا

 دوباره یوقت یگرم کردم ول فمیبا ک

 سادهیراحت وا یلیخ شعوریاس . ب رهیکه بازم بهم خ دمیباال اوردم د سرمو

 کرد . یبود و بر بر منو نگاه م

تونستم نگاه ناپاک  یم گهی. د دمیفهم یخوب م یلینگاهش رو خ یمعن

 نگاه کردم ثاقیبدم . به م صیرو تشخ



 

243 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

نه که  ایکنه  ینشست و برخاست م ایهست که با ک انیدر جر نمیبب 

 دهیمرد مسن گوش م یداره به حرفا دمید

سرشو  یالک ی. فقط الک ستیکامال معلوم بود که حواسش به اون ن یول

 داد وگرنه یبله تکون م یبه نشونه 

 من و اون مرد جوون در حال حرکت بود . نیهمش ب چشمش

 ختیوجودم ر یتو یقیکارش انگار ارامش عم نیبا ا یدونم چرا ول ینم

 زدم . یانداختم و لبخند محو نیی. سرمو پا

دونستم که دوست نداره  یحواسش بهم هست م نکهیبودم از ا خوشحال

 سمیمردک وا نیچشم ا یمن اونجا جلو

مرد جوون رو به روم  دمیبرم که د رونیسرمو باال اوردم تا ب نیهم یبرا

 شد و ریلبخند من ش دنی. با د سادهیوا

 : گفت

 خوشبختم خانوم ..ِ. یلیهستم ... خ یسالم من سامان لطف _

دستش که به سمتم دراز شده بود سر خورد .  یکردم و نگاهم رو اخم

 جوابشو بدم نکهیشد و بدون ا قتریاخمم عم
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رفتم . قبل از داخل شدن رو  ثاقیکنارش رد شدم و به سمت اتاق م از 

 گفتم : ثاقیبه م

 دکتر من تو اتاق منتظرتونم . نیببخش _

که دوباره سرشو به سمت  یکوتاه بهم نگاه کرد و در حال یلیخ ثاقیم

 لب گفت ریز یچرخوند باشه ا یمرد مسن م

. 

ها رو عقب  یاز صندل یکیبزرگ تو اتاق گذاشتم و  زیم یتابمو رو لپ

 و روش نشستم . برنامه رو باز کردم دمیکش

قدم تو اتاق  ثاقیدر باز شد و م نکهینم مرور کردم تا ااشکاالتمو تو ذه و

 گذاشت .

رفت ، کتشو در اورد و  یم زشیکه به سمت م ینگاه من ، در حال ریز

 کت اسپرتش ریکرد . ز زونیاو یپشت صندل

خورد  زشیرو م وانیقلپ اب از ل هیبود .  دهیپوش یشرت خاکستر یت هی

 گفت : ومدیو همونطور که به سمتم م

 مهندس ؟ یخب ، کارم داشت _



 

245 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

دونم چرا درست  ی... نم نیبنداز نیبه ا ینگاه نیلطف کن شهیبله م _ 

 ... شهیاجرا نم

 قهی، به طرف لپ تاپ خم شد و بعد از چند دق ستادهیهمونطور ا ثاقیم

 کار کردن باهاش گفت :

نرم افزار  یهمون برنامه  نی... ا یبرنامه مشکل دار یتوابع اجرا یتو _

 ؟ گهید هیلم

شه  یروش کار کردم ... االن که تموم شده خوب اجرا نم شبیبله ... د _

... 

دادن در مورد مشکلم  حیلب گفت و شروع کرد به توض ریاها ز هی ثاقیم

 لحظه احساس کردم که باز هی ی. برا

رومه و داره بهم درس  یاخالق جلو یب یبا سواد ول هیاستاد فاضل همون

 مییخاطرات دانشجو یاور ادیده ! با  یم

 رو صورتم نشست ... یمحو لبخند

در لپ تاپمو بستم و از تموم شدن اشکاالتم و کامل کردن برنامه ،  بعد

 گفتم : ثاقیرو به م

 ... نیممنون که کمکم کرد یلیخ _
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 از اون خورد و گفت : یاب کنار دستشو برداشت و کم یبطر 

 نداشت . یقابل _

 اینه ... اخر هم دلمو به در ایبکنم  یبودم که بابت امروز عذر خواه مردد

 زدم و گفتم :

 بهتون بدهکارم ... یعذرخواه هیراستش من  _

 یم یعذر خواه یچ یبپرسه برا نکهیاز جاش بلند شد و بدون ا ثاقیم

 کنم گفت :

 اشکال نداره ... _

 گهیکردم د یخوشحال شدم . سع اوردیکارمو به روم ن نکهیاز ا یلیخ

 جمع کردم و خواستم لموینگم . وسا یزیچ

 گفت : ثاقیبزارم که م فمیتاپمو تو ک لپ

 یمیواسه مهندس رح یکه نوشت ییاپ از سورس کدها نسخه بک هی _

 ببر ...

 چشم ... _

 مشغول شدم که صداش بلند شد : دوباره
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 تو فلش ببر براشون . زیاالن بر نیهم _ 

 باال اوردم : سرمو

 نداشتن ... فیرفته بودم اتاقشون ، تشر نجایا امیب نکهیقبل از ا _

از اتاقش خارج  نکهیل از اسرشو تکون داد و مشغول کارش شد . قب ثاقیم

 محنا افتادم . زود برگشتم ادیبشم 

 و گفتم : ثاقیم سمت

 ... یراست _

 ایده  یدونستم اجازه م یسرشو باال اورد و منتظرانه نگام کرد . نم ثاقیم

 در خواستمو گفتم : نحالیبا ا ینه ول

 محنا رو ببرم پارک ؟ دلش گرفته ... شهیم _

 نگفت . ادامه دادم : یزیچ یاخم کرد ول یکم ثاقیم

باهاش مهربون  ستیبرخورد شما هم که کامل دپرسش کرد ... بهتر ن _

 ؟ نیورد کنتر برخ

 جواب داد : یعصب ثاقیم
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 یچجور ومدیبعد از اون همه خنده که صداش تا اتاقم م یانتظار دار _ 

 برخورد کنم ؟

دختر  هیالزم نبود که خشمتونو سر  یدونم اشتباه از من بوده ول یم _

 و اشکشو نیکن یساله خال شیش یبچه 

 ... نیاریدرب

بلند به سمتم  یکالفه از جاش بلند شد و کتشو برداشت . با قدمها ثاقیم

 اروم و نگران که تا حاال یاومد و با لحن

 بودم گفت : دهیند ازش

 ناراحت شد ؟ یلیخ _

به ساعت  یشد . نگاه شتریچشماش ب یکردم . نگران قیافسوس تصد با

 انداخت و گفت : شیمچ

.  ارمیپارک از دلش درب برمیاالن وقت ناهاره ... من خودم محنا رو م _

 سر کارت ... یبر یتونیم شمیمزاحمت نم

کردم پررو پررو  یرو دوشم انداختم و همونطور که درو باز م فمویک بند

 گفتم :
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 ام . ینرفته که مرخص ادتونی...  امیمنم م _ 

 یم یخط خط شوینقاش مبل نشسته بود و داشت یمحنا که رو دنید با

 . کشیکرد نتونست جوابمو بده و رفت نزد

 خودمو بهش رسوندم . منم

 یو همچنان مشغول نقاش اوردیسرشو باال ن یشد ول ثاقیمتوجه م محنا

 تر کیبهش نزد یکم ثاقیکردن شد . م

دفعه وا رفت و  هینگاه کرد . اما  شیبگه به نقاش یزیچ نکهیو بدون ا شد

 مبل نشست . کنجکاو شدم و سرمو یرو

 محنا خم کردم . یسمت نقاش به

 نیا یوا رفته ... حق هم داشت . ول ثاقیچرا م دمیباز موند . فهم دهنم

 یحقش بود . محنا که قبال نقاش ینقاش

خط  ثاقویعکس م اهیبود حاال داشت با مداد س دهیکش ثاقویو م خودش

 سیهم خ شیکرد ... کاغذ نقاش یم یخط

 . ختهیچروک شده بود . معلوم بود اشکاش روش ر و
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محنا متوجه بشه با  نکهیشده بود . بدون ا رهیبا تاسف به محنا خ ثاقیم 

 یچشم و ابرو صداش زدم . اما مگه م

 خفه گفتم : یمحنا شده بود . با صدا خی! مد؟یفهم

 ... ثاقیم _

 ؟! یبابا ! مگه کر ی. ا دیهم نفهم باز

محنا رو برداشتم و تو شونه اش فرو کردم که سرشو باال  یمداد رنگ ناچار

 شد . نه ... مثل رهیاورد و پرسشگرانه خ

 چیاگه ه دمیداده ! پررو ! د یسر م یگوش کر یول دهیفهم یم نکهیا

 مینیبش نجایتا عصر هم مینکنه مجبور یکار

 لب گفتم : ری. ز میمحنا رو تماشا کن و

 ... گهیپاشو ببرش د _

 خودم جواب داد : مثل

 ؟ یچه جور _

 با شعف به محنا گفتم : نی. واسه هم ادیدر نم یبخار نیاز ا دمید

 ؟ میکن یپارک باز میبر یخوا یم ییمحنا _
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اب و تاب  نی. واسه هم دمیچشماش د یرو تو یلحظه برق شاد هی 

 میشد تا بر یکردم و اخر سر راض ادیحرفامو ز

 زد . یالم تا کام حرف نم ثاقیبا م یول

 ثاقیو داد راه انداختم و م غیکردم و ج یعالمه با محنا باز هی نیماش تو

 کردم اونم یم کیشر امیرو هم تو باز

 نیسر سنگ ثاقیمحنا با م یزد ول یمن لبخند م یایبچه باز نیبه ا همش

 بود .

 یپارک فقط وقت میدیرس یک دمیبس سرم با محنا گرم بود اصال نفهم از

 از ینگاه دیرو کش یترمز دست ثاقیم

 حبس شد .... نهیانداختم و نفسم تو س رونیبه ب شهیش

 یکردم . سخت یبرفو حس م ی... سرد دیچیپ یسرم م یخنده تو یصدا

 یبدنم ... دستکشا ریز یفلز مکتیاون ن

 یم یچشمام بهم دهن کج یروش ... همه و همه جلو یبا گل ها یبافتن

 کردن .

تلخش  انیپارک ، به سمت خاطرات خوب گذشته ام با پا نیا دنید با

 نجایتونستم از ا یپرت شدم ... آه کاش م
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 نجایکرد تا ا یو مجبورم نم دیکش یکنم ... کاش محنا دستمو نم فرار 

 اوردیمنو نم ثاقیکنم .... کاش م یباهاش باز

وجود نداشت ...  میتو زندگ وسفیبه اسم  ی... کاش ... کاش کس نجایا

 یتا با رفتنش روحم تو ومدیکاش از اول نم

 ... نجاینکنه و جسمم ا ریس خاطراتش

... داشت  دیکش رونیافکارم ب یمحنا منو از تو نیدلنش یخنده ها یصدا

 هم ثاقیکرد و م یم یبا لذت تاب باز

 ثاقیم یاالن زنده بود ، جا وسفیداد ... اگه  یبه لب هلش م لبخند

 خودمون رو هل یبود و داشت بچه  سادهیوا

 داد ... یم

کنم  یبس کن ... خواهش م ایدو طرف سرم گذاشتم . خدا دستامو

 ... کاش شهیتمومش کن ... االن سرم منفجر م

چند ساعت بخوابم و  یارام بخش داشتم تا برا هیبود ... کاش  نجایا یلیل

 از دست گذشته خالص بشم ...

 : ارمیبه گوشم خورد و باعث شد سرمو باال ب ثاقیم یصدا
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 ؟ ستیحالت خوب ن _ 

 ثاقیکنم ... م هیروش گر یخواستم جلو یدوختم . نم نیبه زم چشمامو

 نشست و گفت : مکتیکنارم رو ن

 ... ینگفت _

خالص شدن از دستش  یبره ... برا نجایداد ... کاش از ا ینم ریبهم گ کاش

 زمزمه کردم :

 خوبم ... _

 فرستاد و گفت : رونیب یبا نفس بلند اهشو

 ... دیکردم منو بخش یکه فکر م یممنون از کمکت ... راحتتر از اون _

 یارامش خاص نباریا یسرمو تکون دادم . دوباره صداش دراومد . ول فقط

 زد : یتوش موج م

 ؟ یدار یخاطره ا نجای؟ از ا یگرفته ا میاومد یچرا از وقت _

 از درد نداشتن هم زبون بود ... دیدونم چرا جواب دادم ... شا ینم

 اره ... _

 خالف انتظارم گفت : بر
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 نامزدت ؟! _ 

کرد . نور  یداشت نگاهم م تیسرمو طرفش چرخوندم . با جد عیسر

 افتاب کامال صورتش رو روشن کرده بود ...

 رنگش رو ... لبام از هم باز شد : یماش یچشما نیهمچن

 اره ... _

 هم برداشته بشه ، گفت : یکدوممون از رو چینگاه ه نکهیا بدون

بهم  یسر کالس و گفتن عروس یایچرا نم دمیاز دوستات پرس یوقت _

 ینجوریمتعجب شدم ... چرا ا یلیخورده خ

 ؟ شد

 رو لبم نشست : یخوداگاه پوزخند تلخ نا

 جالبه ... یلینگفت ؟ خ لشویبهم خورد دل یکه بهت گفت عروس یاون _

 نه ... _ ثاقیم

بخوام  نکهیچشماش خوندم . بدون ا یپرسشو از تو یچرا ول دینپرس

 کلمات از دهنم خارج و بالفاصله پس از اون ،

 از اشک لبالب شد.... چشمام
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 تصادف کرد ... یداماد روز عروس _ 

دوختم .  نی... نگاهمو به زم نمیصبر نکردم تا عکس العملش رو بب گهید

 کردم یسرم خم شده بود . هق هق نم

صورتمو  نکهیاشک بدون ا یا. دونه ه ختمیر یصدا اشک م یب فقط

 یم زونیبلندم او یکنن ، از مژه ها سیخ

 محنا اومد : یرفتن . صدا یخاک فرو م یو تو شدن

 خوام ... یم نای... من از ا ییبابا ... بابا _

 بلند شد و گفت : مکتین یاز رو یقیبا نفس عم ثاقیم

 ... شمونیپ ایب یکنم ... هر وقت بهتر شد یباز رمیمن با محنا م _

 از چند لحظه مکث ادامه داد : بعد

 .... یاگه خواست _

 یبرا یرفت هم تالش یبود وقت نیی، سرم پا زدیکه حرف م یمدت تمام

 قهیبلند کردن سرم نکردم . بعد از چند دق

 کندم : نیشاد محنا نگاهمو از زم یکردن ، با صدا هیگر

 ... فتمی... االن م ییبابا _
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 گرفتمت ... نیبب نه گلم ... _ ثاقیم 

هوا ... با هر باز پرواز  نداختشیبغلش گرفته بود و م یمحنا رو تو ثاقیم

 در هم یو خنده  غیج یکردن محنا ، صدا

 ... شدیاش هم به هوا بلند م ختهیام

 نیا یجا یجا یخواستم بلند بشم و بهشون ملحق شم ول یبار چند

 خواستم با یپارک برام پر از خاطره بود ... نم

 . فتمیب وسفی یچشما یسبز ادیهر درختش ،  یکردن به سبز نگاه

بلند شدم و به  مکتین یبگم ، آروم از رو ثاقیبه م یزیچ نکهیا بدون

 یتاکس هیرفتم ... با گرفتن  ابونیسمت خ

 برداشتم . نمویبه شرکت رسوندم و ماش خودمو

برنامه رو وقتشه  گهیکارامو انجام بدم ... د عتریبرم خونه تا سر بهتره

 یمهندس بدم . ذهنمو پر از برنامه ها لیتحو

، به سمت خونه روندم  شیکردم و بدون فکر کردن به چند لحظه پ میآت

. 
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بودم و داشتم به سمت  ختهیفلش ر یبرنامه رو تو یاصل یکدها تمام 

 چیپ یکه تو رفتمیم یمیاتاق مهندس رح

شد . چون درش  دهیکش فمیبرخورد کردم و بند ک یکیمحکم به  راهرو

 دهیپاش نیزم یتوش بود رو یباز بود هر چ

نشسته و داره تند تند  نیزم یرو ایسن دمیبه خودم اومدم د ی... وقت شد

 کنه ... کنارش یجمع م فمویک لیوسا

 زدم و گفتم : زانو

 کنم ... یخودم جمع م ایسن یمرس _

 به روم زد و گفت : یلبخند

 ازت استقبال کردم . ینجوریا یببخش به خدا بعد چند روز برگشت _

 شونه اش و گفتم : یرو زدم

 .... ستیتو که ن ریبرو بابا توهم ... تقص _

 به دستم داد و گفت : فمویک

 مهندس ؟ شیپ یریم ی... االن دار ایب _

 تکون دادم : سرمو
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 ؟ یایاره ... تو از اونجا م _ 

 واسه سفر ... رمیبگ یاره ... رفتم مرخص _ ایسن

 کجا ؟ یبه سالمت _

 عوض کنم . ییاب و هوا هی شیک رمیم _ ایسن

 تو هم گفتم : یا افهیو با ق رونیپوف کردم ب نفسمو

؟!  یجنوب اب و هوا عوض کن یریتابستون م یاوووووووف تو گرما _

 ! رهیگیکنم نفسم م یفکرشم که م

 شد گفت : یکه از کنارم رد م همونطور

 دختر ... من رفتم . تا بعد . یهست ییچقدر گرما _

 . یخوش بگذره ... با _

زنه . با  یحرف م یسروناز داره با گوش دمیبه در اتاق زدم و د یا تقه

 دست اشاره کردم تو ادامه بده من خودم

تو اتاق مهندس ! و بعد از در زدن و کسب اجازه وارد اتاق مهندس  رمیم

 شدم . یمیرح
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 ریبود و داشت ز سادهیشرکت وا یاز نمودار ها یکی یرو به رو مهندس 

 زد . جلو رفتم و یلب با خودش حرف م

 گفت : یاز سالم کردن و احوال پرس بعد

 ؟ ی... االن اورد ینرم افزارو تموم کرد یکارا دمیخب ، از دکتر شن _

 کردم گفتم : یباز م پشویکه ز یرو به روم گرفتم و در حال فمویک

 تو فلش ... ختمیاره ... ر _

 رفت گفت : یم زشیکه به سمت م یدر حال مهندس

 کنم ... شیبده من بررس اریب _

 ینم دایدونم چرا پ یو رو کردم . نم ریز فمویلب گفتم و ک ریز یچشم

 زیرو م ختمیبود رو ر فمیتو ک یشد ... هر چ

 ی... صدا نیانگار اب شده بود و رفته بود تو زم یکنم ول داشیراحتتر پ تا

 مهندس اومد :

 شد ؟ یچ _

 سرمو باال اوردم و گفتم : یکالفگ با

 ... ستشیدونم چرا ن ینم _
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 و گفت : دیدر هم کش ابرو 

 ؟ یچ یعنی؟!  ستین _

 یپهایز یبلند شد و به کمکم اومد . خودش هم چند بار زیاز پشت م و

 و رو کرد و گفت : ریز فویک

 ؟ شیاورد یمطمئن _

 ... نجایبله ... خودم گذاشتمش ا _

دونستم  یاشاره کردم ... مغزم قفل شده بود ... نم فمیک یپشت پیبه ز و

 کجا رفته ... مهندس با همون اخمش گفت

 :_ 

اون  ی... تو اریلپ تاپتو ب ینداره دخترم . فردا حتما اول ساعت کار بیع

 که هست ؟

 کردم ... وشیه سبل _

 به ساعتش انداخت و گفت : ینگاه مهندس

حتما دنبال فلشت  ی... اگه وقت دار شهیم لیشرکت تعط گهیاالن د _

 گم بشه ... یبزار دیبگرد ... نبا
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 گفتم : یتکون دادم و با شرمندگ سرمو 

 خواستم گمش کنم ... یبه خدا ... من نم نیببخش _

 . یبر یتون ینداره ... م بینه ع _ مهندس

خواست  یمهندس نم یداره ول بیع یلیدونستم گم شدن فلشم خ یم

 بهم کمک یلیخ نیکنه و ا یته دلمو خال

 یو رو کردم . از تموم اتاقها ریبرگشتم خونه همه جا رو ز ی. وقت کرد

 و اطیو ح ونیخونه گرفته تا اشپزخونه و پاس

 ستین یشدن دایپ گهیفلش د نیدونستم که ا یم ی! ول ییو دستشو حمام

.... 

سر کارم  شهیبرنامه ام گذشته بود و من مثل هم یاز ارائه  یوقت چند

 توریمان ینگاهمو از رو ایثر یبودم . با صدا

 و بهش دوختم که گفت : گرفتم

 کارت داره ... یچ نیسروناز بهم گفت صدات کنم ... برو بب _

 دمیگفتم و از جام بلند شدم و به سمت اتاق مهندس رفتم . د یا باشه

 که من گهیمرد د هیو  دیهم با من رس ثاقیم
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کرد و روشو  یقیاخم عم دنمیشناختمش پشت سرش بود . مرد با د ینم 

 چشه ؟ که نیبرگردوند . با خودم گفتم ا

 گفت : ثاقیم

 داخل مهندس ... نیبر _

کنم .  یو دارم بر بر نگاشون م سادمیدر وا یجلو نطوریاومد هم ادمی

 یاز رو دنمونیرفتم تو و سروناز با د عیسر

صورتش گرفته اس . با دست به  یبلند شد . احساس کردم کم یصندل

 دس اشاره کرد و گفت :در اتاق مهن

 تو ... منتظرتون هستن . نییبفرما_

از اون دوتا جلو رفتم و بعد از در زدن وارد اتاق شدم . مهندس  زودتر

 نشسته بود و با دستاش یصندل یرو

کنه . برگشتم و پرسشگرانه  یگرفته بود . فکر کردم سرش درد م صورتشو

 نگاه کردم که با نگاهش ثاقیبه م

امروز  ایکرد . خدا یچشمام نگاه م یداشت تو یجور هید . کر رمیغافلگ

 چشونه ؟! نایا
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کارش  زیگرفتم . از پشت م ثاقینگاهمو از م یمیمهندس رح یصدا با 

 بزرگ جلسه زیم یبلند شده بود و جلو

بگه نتونستم  یزیچ نکهیبود . چشماش قرمز بود . قبل از ا سادهیوا

 : دمیمهار کنم و پرس مویکنجکاو

 کنه ؟ یمهندس سرتون درد م _

چند لحظه فقط بهم نگاه کرد .  یسرشو به سمتم چرخوند و برا مهندس

 خوان صداقت رو از یکه م یکس هیمثل 

 ... ثاقیمظنون ... مثل نگاه م هیصورتش بخونن ... مثل  یتو

 . نینی... بش ستین یزینه چ _ یمیرح مهندس

بعد از صاف کردن  یمیحو مهندس ر میگرفت یجا زیبا هم پشت م همه

 صداش رو به من گفت :

 هستن ... یمهندس واعظ شونیا _

بهش انداختم و  ینگاه میبا دست به اون مرد اخمو اشاره کرد . ن و

 ادامه داد : یمیمهندس رح

 اون شرکتن ... یما تو یعضو نفوذ شونی... ا هیدیاز شرکت ام _
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. اونم  یسمت واعظ دیحرف سرم صد و هشتاد درجه چرخ نیا نیشن با 

 زد و گفت : ینگام پوزخند دنیهم با د

شرکت ما هستن ...  یتو هیدیشرکت ام یهم عضو نفوذ ایو خانم بهن _

 خانوم ؟! گمیدرست م

چه  گهید یگفتن ؟ عضو نفوذ یم یچ نایاز تعجب باز مونده بود . ا دهنم

 ؟! مهندس گهیداره م یچ نی؟! ا هیا غهیص

کرد . به  یبازجو بهم نگاه م هیساکت بودن و اونم مثل  ثاقیو م یمیرح

 که ییخودم اومدم و دهنمو بستم و با صدا

 گفتم : دیلرز یزور خشم م از

 ؟ یچ یعنی ی؟ عضو نفوذ نیگیم نیدار یچ _

 سر جاش بلند شد و گفت : از

...  نیکه شما کرد یکار یعنیاطالعات ...  یجاسوس یعنی یعضو نفوذ _

 یبرنامه  یفروختن سورس کدها یعنی

نوشتنش متقبل شده  یبرا یهنگفت ی نهیشرکت با چه هز نیکه ا یمل

 یبا جرم دزد میتون یکه م نیدون یبود ... م
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 ؟! میمحکوم به حبستون کن اطالعات 

 دیلرز یبند بند وجودم م گهیمثل خودش از سر جام بلند شدم . د منم

 بزنم تو اون دهنش که یخواستم جور یم

 سرم انداختم : یتو حلقش . صدامو باال زهیدندوناش بر تموم

 یکنم که نم یخواستم جاسوس یمن اگه م یجناب مهندس واعظ _

 مهم یبرنامه  نیوقتمو صرف نوشتن ارفتم 

 ؟ نیفکر نکرد نی... تا حاال به ا بکنم

شد و گفت  رهیشده بهم خ زیر ییکرد و با چشمها هیتک زیدستاش به م با

: 

 دیسوال بردن اسم شرکت سماس ... با ریکه هدف شما ز میدون یما م _

 نیا یکه فقط شما رو نیدر نظر داشته باش

هدر  یعنیمهممون  بیرق یشما واسه  ی... جاسوس نیافزار کار نکرد نرم

 کل کارکنان شرکت یدادن تموم زحمتها

... 

 گفت : یمیرو به مهندس رح بعد
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 خبر کنم ... سویپل نید یاگه اجازه م سییجناب ر _ 

مردک باز مونده بود ... اصال اجازه  نیاز حد ا شیب ییدهنم از پررو نباریا

 من اصالنداد من از خودم دفاع کنم ... 

تونستن به عنوان جاسوس  یبه گوشم نخورده چطور م هیدیشرکت ام اسم

 نیا ایبازداشتم کنن ؟ خدا یصنعت

 ؟... میتو زندگ یبود نازل کرد یا یچه بدبخت گهید

قرار گرفته بود .  یواعظ یحرفا ریکه خوب تحت تاث یمیرح مهندس

 چشماشو بست و سرشو به عالمت اره تکون

گرفتم  یصندل یرفت . زود دستمو به پشت یاهیجلو چشمم س ای. دن داد

 ... دمیو نال

 مهندس ... _

 حاج عمو ... _ ثاقیم

که با من مهندسو صدا زد باعث شد به سمتش برگردم .  ثاقیم یصدا

 به صورت ی. نگاه ومدیمصمم به نظر م یلیخ

 کرد و گفت : نگرانم
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 ... نیبد یفرصت هیلطفا  _ 

 حال چشماشو باز کرد و گفت : یب مهندس

سوال ؟  ریببرن ز مویهست ی؟ فرصت بدم تا دوباره همه  یچه فرصت _

 گرفتن شرکت پا یکه برا ییتموم زحمتا

... حاال تو  رهیداره برباد فنا م ایمهندس بهن یحرکت نابه جا هیبا  کردم

 بشه ؟ از اعتماد یفرصت بدم که چ یگیم

 ام سواستفاده بشه ؟... دوباره

تو  یبغض بد شینیبود ... از سنگ نیسنگ یلیمهندس برام خ یحرفا

 به دنیبار یاجازه  یگلوم لونه کرد ول

که دوباره  هیگر ریبزنم ز یواعظ یخواست جلو یندادم . دلم نم چشمامو

 یم قی... تند تند نفس عم ارهیدبه درب

 بگم : شدیکه بهم وارد م ییتنها تونستم دربرابر تهمتها یول دمیکش

 حاج اقا ... ستمیمن دزد ن _

همه ضعفم فحش دادم ... چرا  نیلب به ا ری. ز دیلرز یم یبدجور صدام

 ی... چرا دار ایبشه ... خدا یرنجویا دیبا
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 ؟ یاریبال رو سرم م نیا 

 ؟ یثابت بشه چ شیگناه یاگه ب _ ثاقیم

که از خوب بودن مهندس مطمئن  شمیخوشحال م _ یمیرح مهندس

 هیدیپروژه رو زودتر از ام دیما با یبشم... ول

 که نرفته ؟ ادتی...  میبد لیشاران تحو به

کرده  یکه کشف مهم یمکث کرد و چند لحظه بعد مثل کس یکم ثاقیم

 باشه گفت :

 یبدن چ لیتحو دویجد یسورس کدها ایاگه تا اخر هفته مهندس بهن _

 ؟ نیکن ی؟ قبول م

تو  یسمتش که حس کردم گردنم رگ به رگ شد ! ا دمیچرخ یجور

 هی! چرا از خودت ما ثاقیاون روحت م

 ! شمیکچل م نیا یفایتکل نییمرد ؟! من اخرش از دست تع یزارینم

 استفاده کرد و با تمسخر گفت : یمیاز سکوت مهندس رح یواعظ

 یتو سه روز سورس کدها رو طراح تونهیم شونیا یبگ یخوایم یعنی _

 یو بهتر از قبل تریکنه ؟! اونم به مراتب قو
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 !؟ 

ب بده که مهندس خواست جوا دیکش یقیو نفس عم ستادیراست ا ثاقیم

 شتریموافقتشو اعالم کرد و من ب یمیرح

 زبون نفهم شدم : ثاقیم نیخون ا یقبل تشنه  از

 فقط تا اخر هفته ... یخوب ، ول اریبس _

 و گفت : دیحرف مهندس دو نیمعترض ب یواعظ

رو  نیزاریمهندس م یکه به عهده  یدیجد یبرنامه  تیامن یک یول _

 که نره و میکنه ؟! از کجا بفهم یم نیتضم

 نفروشه ؟! یا گهیرو به شرکت د یکی نیا

 بلند گفت : یبا صدا ثاقیم

 کنم ! یم نیمن تضم _

 قربون صدقه رفتنم : نیب دیپر یبون جفت چشات ! واعظقر یا

نظر داشته  ریز شونویکه سه روز کامال ا نیکن یشما قبول م یعنی _

 ؟! نیتلفناشون رو هم چک کن ی؟ حت نیباش
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بزن پس  ایب اینکنه بگه غلط کردم ! خدا ینگام کرد .... وا زهیر هی ثاقیم 

 سرش قبول کنه ..!. اصال تو سه روز که

دم ...  یمهندس م لیتحو یمشت یبرنامه  هیظرف سه ساعت  یچیه

 جون ما !

 محکم جواب داد : ثاقیم

 بله . _

 گردنشو کج کرد : نهیزد و دست به س یپوزخند صدا دار یواعظ

 ؟! ی... اونوقت چطور نیببخش _

.  میبلند شد . هر سه بهش نگاه کرد شیصندل یاز رو یمیرح مهندس

 کمون زل زد وتک ت یتو چشما تیبا جد

 گفت : ثاقیاز چند لحظه سکوت به من و م بعد

...  یریگ یسه روز تحت نظر م نیا یرو تو ای، تو مهندس بهن ثاقیم _

 ... شهیشرکت نوشته م نیهم یبرنامه تو

موضوع خبر  نیهم از ا ی... کس نییپا یطبقه  نیریم شتریب تیامن یبرا

 . شهیدار نم



 

271 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ایمدت اصال بهش برنخورده بودم ... خدا نیکجا بود ؟! تو ا نییپا ی طبقه 

 ؟! من از نیزم رینخوان منو بندازن تو ز

 متنفرم ! موش

********** 

تا شب خودمو تو اتاقم حبس کردم ...  رونیاز شرکت رفتم ب نکهیاز ا بعد

 کردم . به برنامه ، یهمش داشتم فکر م

اسمش هم به گوشم  یامروز حت که تا به هیدیهمکارام ، به شرکت ام به

 شینخورده بود و شده بودم جاسوس صنعت

! 

موهامو با  نییبلند بافته شده ام و کش پا یدست کردم تو موها یعصب

 یحرص از موهام کندم و باال تنه ام رو رو

 خوابوندم . تخت

ام و از  دهیکش یخورده ام م چیدر هم پ یموها نیکه دست ب همونطور

 کردم با خودم فکر کردم : یهم بازشون م
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؟! مگه تخته ام کمه ؟!  سمیبنو دیجد یبرنامه  هیحاال من پاشم برم  _ 

 بند بودم اخرم تو اجراش هیهفته به قبل هی

فرق سرم  زمیبر یسه روز چه خاک خوشرنگ یاومد حاال تو شیپ مشکل

 ؟! ااااااه تو روحت ...

 یخوام ب یشدم رفت ! فقط م وونهی؟! خوشحالما ! رسما د یروح ک تو

 دونم و اون یثابت بشه اونوقت من م میگناه

 ! ختیر یکنم ! ب یتو چشاش خرد م نکشوی! ع یواعظ کهیمرت

خونه  امیزارن ب یبکنم ؟ شبا هم که نم یسه روزو چه غلط نیا حاال

 تونم یکار م نهمهیبخوابم ... حاال چقدرم با ا

 ! بخوابم

؟! بگم  ارمیواسه مامان بابا ب یزدم و پاهامو دراز کردم ... چه بهونه ا یغلت

 ؟ تیجا ؟! مامورک رمیسه روز دارم م نیا

نگرانشون کنم .  یخودیب ستیبگم ... الزم ن نوی... اره بهتره هم

 دلواپسم هستن ... ینجوریهم

تک داده بود ...  یلیبلند شد . ل میگوش یافکارم غرق بودم که صدا یتو

 یحال جوابشو دادم و تا خواستم گوش یب
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 یچشما دنیفعال شد و اشک با د ورشیس نیخاموش کنم ، اسکر رو 

 لب با بغض ری... ز دیتو چشمام جوش وسفی

 کردم : زمزمه

من به خاطر توئه ؟ ... اونقدر واسه دور  یایبدبخت یکه همه  یدون یم _

 بودن ازت خودمو تو کار غرق کردم که

 ... یگرفتار نیا یتو افتادم

به احساساتمو نداد . در  شتریاجازه جوالن ب یپر شر و شور حام یصدا

 باز کرد که در محکم خورد به یراتاقو جو

رفته  یبچه به ک نیدرد گرفت ! موندم ا واری... من که تنم جا د وارید

 که به سمتم یدر حال یزور داره ؟! حام نهمهیا

 با لحن بچگونه اش گفت : دیدو یم

 !!! یخال _

رفته هم  ایبه مح شیتونه درست بگه ! همه چ یرو نم یاسون نیبه ا اسم

 ر ذهن !خر زوره هم خ
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 زونیتپلش چنگ زد به لباسامو خودشو بهم او یرو تختم و با دستا دیپر 

 دمیکرد . تا اومدم قربون صدقه اش برم د

پر از تف کوچولوش نشست رو صورتم . بعد از  یو لبها فیصورت کث اون

 تازه تونستم سر یحام یاحساس یبوسه 

 بنفش بکشم ! غیج هی دنشیو با د نمیشکلشو بب و

تو  فتهیدرمون ب یدرد ب ایمح یدستاش و لبش پر از پفک بود ! ا تموم

 ونمویبچه ات ! کل دکوراس نیجونت با ا

 بهم ! ختیر

دست بلندش کردم و تند تند از پله  هیانداختم و با  یبغل حام ریز دست

 پله ها نییپا ی. وقت نییها اومدم پا

ن موندم . م رمیجون بگ یبکشم تا کم قینفس عم هیتونستم  دمیرس

 وییلویک ستیوزنه دو نیا یچجور ایمح

 !!! دییزا

رفتم با کمک  یکتک کار یتو بغل ننه اش و کل یاز پرت کردن حام بعد

 . نمیواسه شام بچ زویاکرم خانوم م
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به مامان  یکردم چجور یبا خودم فکر م دمیچ یم زویکه م ینیح در 

 یرم ... حساب یبابا بگم که تا اخر هفته کجا م

 : دیچیتو اشپزخونه پ ایبلند مح یخودم غرق بودم که صدا تو

 شام ؟ نیشد ا یپس چ _

 م :گفت یبه کمر شدم و با طلبکار دست

؟ مگه خونه  نجایا یای! تو فقط واسه خورد و خوراکت م یدورم بگرد _

 مادرت رستورانه ؟!

که بهشون حمله شده نگام کرد بعد اروم عقب  ییخرده مثل اونا هی ایمح

 عقب رفت و به اکرم خانوم که پشت سرم

 گفت : دیکشیداشت خورشت رو تو ظرف م من

 ینخور هدای... از گوشه موشه ها رد شو که به  نطرفیا ایاکرم خانوم ب _

 کنه ! یجر واجرت م هوی! اعصاب نداره 

 گفت : دیخندیکه م یخانوم در حال اکرم

خانم ، دخترم فقط خسته اس ... از صبح تا حاال سر کار بوده  اینه مح _

 نینیبش نیای... ب شهی... غذا بخوره بهتر م
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 رو هم صدا کنم ... هیمن بق زیم سر 

 نیاومد و دورتر اطیکرد با احت یبهم نگاه م یکه چارچشم یدر حال ایمح

 از منو انتخاب کرد و نشست . با یصندل

 گفتم : یحوصلگ یب

بهت  دمیپر یدید هویندارما ...  اتویامروز اصال حوصله لوس باز ایمح _

 بهم نگاه زادی! مثل ادم ختیپرات ر یهمه 

 ! کن

 نازک کرد و گفت : یپشت چشم ایمح

 کرد ! یبا تو شوخ شهیاصال نم _

 ! یکن یمجبورت نکردن که شوخ شهینم ینیبیم یخب وقت _

 الیخ یب نیهم یکه امروز نه حوصله دارم نه اعصاب برا دیفهم ایمح

 سرگرم یبحث اضافه شد و خودشو با حام

کردم  یمنگاه به مامان  هی زیکه مامان بابا اومدن سر م ی. منم از وقت کرد

 یچ دمینگاه به بابا ... اصال نفهم هی

 ... خوردم
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 دیبه جونم افتاده بعد از غذا پرس یمشکل هی دیکه از بدو ورودش فهم بابا 

: 

 که رو به راهه ؟ یهمه چ هدای _

 گفتم : اریاخت یو ب دمینفس سر کش هیدوغمو  وانیل

 نه ! _

گفت  یادیز یمنو بهش داده با نگران ریخبر مرگ و م یکیکه انگار  مامانم

: 

 ی؟! م ستنین یافتاده ؟ از کارت راض یشده ؟ اتفاق ینه ؟! مگه چ _

 رهیمادرت بم یخوان اخراجت کنن ؟! وااااا

!  یهمه اش تو خودت یشده از عصر تا حاال که اومد یچ گمی! م برات

 خوان اخراجت کنن ؟! یاخه چرا م

مامان زودتر از حاج اقا منو اخراج کرد و مدارکمو زد  نکهی! مثل ا رینخ

 مامان رو دی! بابا که د یبغلم و گفت هر ریز

ده ، با لحن  ینم هیبه خودشو بق دنینفس کش یتنده و اصال اجازه  دور

 گفت : یارامش بخش
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خودش  هدایکه نشده خانوم ... االن  یاروم باش فاطمه جون ... طور _ 

 اومده ... شیبراش پ یچه مشکل گهیم

رفت رو حالت سکوت و زل زد به من تا اگه گفتم اخراج شدم  مامان

 یکنه ! حوصله  شروع شویدوباره روضه خون

 کوتاه به جمع گفتم : یلیخ نیهم یمامانو نداشتم برا یو عزادار روضه

 سه روزه . تیمامور رمیمن فردا م _

!  میدیعادل زبون وا کرد . ماشاال ! دو کلمه هم از مادر عروس شن نباریا

 تو همه جا ساکت ِساکت بود و فقط شهیهم

 داد . یم گوش

 از شهر ؟ ونری؟ کجا ؟ ب تیمامور _ عادل

خونه  امیشب و روز تو شرکت باشم و نم دیسه روز با نیدونستم که ا یم

 هم با خودم لموی. فکر کنم نتونم موبا

خبر  هیدیبه شرکت ام لیبا موبا یخواست یبگه م ی. ممکنه واعظ ببرم

 ! یبکن یچه غلط یخوا یم یبد
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که قرار  ینجوریاالن برام بپا نزاشته بودن ؟! هم نیاز کجا معلوم هم اصال 

 ولم کنن برم خونه ... مطمئنا بعد ستین

 یرشته  ایمح یکرده ... صدا بمیتعق یکیاومدم  رونیاز شرکت ب نهیا از

 افکارمو پاره کرد :

 ؟! یدیچرا جواب نم یاووووو _

جواب دادم  شدمیم نهیکه دست به س یو در حال دمیتو هم کش اخمامو

: 

 چه طرز حرف زدنه ؟! نیتو کالت ! ا یاو _

 گفت : زونیاو یشوهرشو نگاه کرد و با لب و لوچه ا تیبا مظلوم ایمح

 پره بهم ! یدونستم اخرش امشب م یم _

 گرفتم و به بابا گفتم : ایچشامو از مح شیا با

 شبکه ... یبررس یاطراف ... برا یده ها میریم _

ام...  یسیبرنامه نو مینبود از کجام دراوردم و گفتم ! اخه من تو ت معلوم

 داره ؟! یکارم به شبکه چه ربط
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 ریشب بخ هیا بگن از جام بلند شدم و ب یزیمامان و بابا چ نکهیاز ا قبل 

 اومدم . کاش رونیکوتاه از اشپزخونه ب

خودم رو هم  یحوصله بخرم ! اصال حوصله  یجا کم هیاز  تونستمیم

 نداشتم .

که مجبور بودم ظرف  یبرنامه ا یبرا یشده بود و حت یخال یخال ذهنم

 نداشتم یا دهیا چیسه روز اماده اش کنم ه

 کنه ... ری... خدا اخر عاقبتمو به خ

************ 

شدم و بعد از شستن دست  داریاز خواب ب روزیگند تر از د یبا اخالق صبح

 مختصر خوردم . یصبحونه  هیو صورتم 

 قهوه بود . ریش وانیل هیو  تییسکویام تنها دو تا ب صبحونه

بابا از در اومد  دمیبلند شدم تا حاضر بشم که د زیاز سر م قهیپنج دق سر

 ریتازه دستشه . ز یتو و دو تا نون بربر

 دمیپله ها که رس کیگفتم و اونم با تعجب جوابمو داد . نزد یسالم لب

 صداش متوقفم کرد :
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 بابا ؟ یخوریصبحونه نم _ 

 برگردم : نکهیا بدون

 شده ... رمیحاضر بشم ... د رمیخوردم . م _

گرم  یو زودتر خودمو به اتاقم رسوندم . چون هوا دمینشن یاعتراض گهید

 هیکرد ، فقط  یخورد م شتریاعصابمو ب

توش گم  بایقبل از سفرم بود و تقر یکهنه و گشاد که برا ینخ یمانتو

 . دمیرو پوش شدمیم

 هیدامن بود رو پا کردم و  هیشب شتریب یکه از گشاد یشلوار گشاد نخ هی

 رو هم سر کردم و دنباله اش یشال نخ

به دست از  چییجا گذاشتم و سو لمویرو شونه ام انداختم . از عمد موبا رو

 اتاق خارج شدم .

و  ی. دست خال تیمامور رمیافتاد گفتم م ادمیتو راهرو بودم که  هنوز

 تونستم برم . ناچار یکه نم لیبدون بار و بند

 رونیاز کمدم برداشتم و زدم ب یساک خال هیگرد کردم تو اتاقم و  عقب

. 
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 پله بلند گفتم : نیاخر یاومدم و تو نییتند از پله ها پا تند 

 من رفتم خداحافظ ... _

 رفتم . رونیاز خونه ب عیمنتظر جواب نشدم و سر و

 یرنگ یمشک  یپژو یاوردم تازه متوجه  رونیب نگیاز پارک نویماش یوقت

 شدم که به محض حرکت کردن من

راه همچنان دنبالم بود . اما  ی مهیاستارت زد و دنبالم اومد . تا ن اونم

 شرکت از پشت نگیتو پارک دمیچیپ یقتو

 یحاج اقا فکر م یدرباره  یرو لبم نشست ... چ یرد شد . پوزخند سرم

 شد ! یکردم چ

که رفتارش  دمیاون د یلحظه خودمو گذاشتم جا هی یبرا یوقت اما

 اگه منم واسه پا یعنیبدم نبود ...  نیهمچ

 یاعتماد م یکیو به  دمیکش یاون زحمت م یشرکتم اندازه  گرفتن

 که جاسوسه ، مطمئنا دمیفهم یکردم و بعد م

 زندان . نداختمشیم
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 نیا یبدن ول سمیپل لیتونستن تحو یمن مدرک داشتن و م هیعل اونا 

 فرصت دوباره بهم هیکارو نکردن ... درعوض 

حاج  نیفرصت دوباره قراره ذره ذره منو اب کنه ! اخه ا نیا ی... ول دادن

 ثاقویم شنهادیاقا مگه مغز خر خورده که پ

 سمیتونم بنو یچهارم برنامه رو هم نم کیسه روز  نیکنه ؟! من تو ا قبول

 بدم ؟! لیکلشو تحو یحاال چجور

 ثاقیم دمیباز شد و د میکنار نی، در ماش نمیبا باز کردن در ماش همزمان

 سر و دنیاومد . با د رونیب نشیاز ماش

سر کار  شهیلنگه ابروش رفت باال . حق هم داشت . من هم هی وضعم

 ساتن یمانتو شلوارهامو با روسر نیتر یرسم

امروزم انگار اومده بودم  پیبا ت یبود ول یادار شهیهم پمیکردم . ت یم سر

 یبود که حت نجایا شی! جالب کین کیپ

 بودم .... دهیپوش دیصندل سف هینبود .  یهم درست و حساب کفشم

 یاما با نگاه کردن به لباسها دمیکش یکم داشتم از خودم خجالت م کم

 از اعتماد به نفسم برگشت ... یکم ثاقیم
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 یم یخوش دوخت یتو شرکت کت و شلوار ها شهیمثل من هم اونم 

 هندونه شدیشلوارش م یکه با خط اتو دیپوش

 کرد ! قاچ

اسپرت بود . کت و  پشیت یبود ول دهیکت و شلوار پوش نکهیامروز با ا اما

 رهنیپ هیرنگ اسپرت با  یشلوار نخود

 ومدیم دشیکمرنگ . به پوست سف یو نارنج دیسف یچارخونه  ی مردونه

 به من چه نیا پی، ت نمیبب اسی... وا

 ؟! مربوطه

 ریو بعد از سالم ز دمیفکر از ذهنم ، اخمامو تو هم کش نیگذشتن ا با

 و دکمه دمیبهم کوب نویکه دادم ، در ماش یلب

دور زدم و  نویانداختم . ماش فمیتو ک چوییدرو فشار دادم و سو یرو ی

 یخواستم برم طرف اسانسور که صدا

 متوقفم کرد : ثاقیم

 سمت ... نیخانم مهندس ، از ا _
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که تا به حال متوجه  کیدر کوچ هیبا دست به  دمیسمتش که د برگشتم 

 دید یکنه . وقت یاش نشده بودم اشاره م

 کنم ادامه داد : ینم یحرکت

 . نیرزمیز میبر دیکه نرفته با ادتی _

 ومدیخوشم نم چیبشم ه گهید یموشها و جونوارها نیهمنش دیبا نکهیا از

 و ناچار دنبالش دمی. ابروهامو تو هم کش

 . رفتم

قفلو باز کرد و درو هل داد . بعد  دیو اونم با کل سادمیدر کنارش وا پشت

 نگاهش یتا اول من برم تو . کم ستادیهم ا

تشکر کوتاه رفتم داخل . همزمان با قدم گذاشتن من  هیو بعد از  کردم

 کنار گوشم بلند یکیت یداخل اتاق ، صدا

 نیرزمی، فکم رفت تو ز دمید یکه م یزیو کل سالن روشن شد . از چ شد

 پس فکم فقط نمیرزمی! نه االن که تو ز

 شد ! نیزم پخش
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کردم  یشرکت م کینمور و تار نیرزمیز یدرباره  ییباش ! چه فکرا منو 

 ! سقف بلند سالن پر از نمیبیم یو االن چ

 زیم هیشده بود .  ینقاش دیبا رنگ سف وارهایبود و د متیگرون ق یچراغا

 بزرگ جلسه هم وسط اتاق قرار داشت

 نیهم دو تا از مدرن تر زیم یدو طرفش بود . رو یفقط دو تا صندل یول

 روزو گذاشته بودن . یلپ تاپها

 از کنارم رد شد و گفت : ثاقیم

 ... میهر چه زودتر کارو شروع کن دی، با نینیبش نیایب _

 ی. در حال دیها رو عقب کش یاز صندل یکیگذاشت و  زیم یرو فشویک و

 کرد کتشو در اورد و یکه به من نگاه م

 : دیکرد . پرس زونیاو یعادتش پشت صندل طبق

 ؟ نیایپس چرا نم _

به سرتاسر سالن انداختم  یا گهید یاز جواب دادن بهش ، نگاه اجمال قبل

 مدار بسته در نیو متوجه چهار تا دورب
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ترسن  یبود ؟ م یچ یبرا نیهمه دورب نیسالن شدم . ا ی چهارگوشه 

 یکه چهار چشم ارمیب ثاقیسر م ییمن بال

 هستن ؟! مواظبم

 میفرستادم و همونطور که به سمت صندل رونیب یبا پوف بلند نفسمو

 : دمیشن ثاقویم یصدا رفتمیم

 ؟ یخب ، حاضر _

 فشویک ثاقیم دمینشستم د زیپشت م ی! وقت یبعد بگو حاضر نمیبش بزار

 اورده و رونیباز کرده و چند تا پرونده ب

 کنه . یم یدگیبهشون رس داره

کمکم  نجایا ادیکردم م یکه فکر م المی! من خرو باش ! چه خوش خ هه

 کس نخارد پشت من جز ناخون رینخ ی! ول

برنامتو  نهیبش ستیکه نوکر بابات ن شونیجون ! ا هدایمن ! بله  انگشت

 مثل خر کار ینیبش دی! خودت با سهیبنو

 ! رونیو پرتت کنن ب یو اخرشم بهت بگن جاسوس یکن
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ادا در اوردم و شروع کردم به نوشتن ... چون عاشق  ثاقیدلم واسه م تو 

 خورد کم کم بوریکارم بودم تا دستم به ک

گذر زمانو حس نکردم . فقط  شهیشد و مثل هم فیتو ذهنم رد یچ همه

 دمیگرفتم د توریچشامو از مان یوقت

کجاست که  نمیسرمو به اطراف چرخوندم بب عی. سر ستیجلوم ن ثاقیم

 رفت .گردنم بدجور گ

گذاشتم . دستم به  زیم یاخ ... معلولم شدم ! از درد گردن سرمو رو اخ

 دادم که یگردنم بود و داشتم ماساژش م

 سرم اومد : یاز باال ثاقیم یصدا

 شده ؟ یزیچ _

دستشه . نگاهش نگران بود  سهیک هیکه  دمیچشمامو باز کردم و د یال

 واسه ستی.... مطمئنا واسه من نگران ن

 مهندس نگرانه ... اروم جواب دادم : شیو اعتبارش پ خودش

 ..... فقط گردنم گرفت . ستین یزینه چ _
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 چیساندو هیرو باز کرد .  سهیتکون داد و نشست سر جاش و ک یسر 

 اورد و به طرفم گرفت . رونیبزرگ از توش ب

تشکر  ی... واقعا عاشقشم ... از زور گشنگ ریهات داگ با پن هووومممم

 رفت و هات داگو گرفتم و افتادم به ادمی

 یدرد گردنم واسه گشنگ دمی. کم کم گردنم هم بهتر شد و فهم جونش

 بوده !

بلند شد . تازه  ثاقیم لیموبا یغرق بودم که صدا چمیتو ساندو یحساب

 یم یاون داره چ نمیسرمو بلند کردم بب

حواسش به خودش هست  نیهمبرگر دستشه .... خب ، ا هی دمی. د خوره

 ! دوباره به هات داگم حمله ور شدم که

 بلند شد : صداش

 .... ییجانم بابا _ ثاقیم

 محناس ! قربونش برم چقدر دلم براش تنگ شده .... یآخ

 ...._ 

 ... ارمیبرگشتم حتما برات م یبله دختر گلم وقت _ ثاقیم
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  ...._ 

 پرسه ... یمحنا داره از من م دمیبه جانبم انداخت . فهم ینگاه مین

 دخترم ... تهیاونم با من تو مامور _ ثاقیم

 ....._ 

تونه صحبت کنه  ی... نم دهی... داره کارشو انجام م که شهینه نم _ ثاقیم

... 

از  ویول کردم و پررو پررو جلو رفتم و گوش زیگفت هات داگو رو م نویا تا

 باشه از طرف نی. تا ا دمیدستش کش

 رو گوشم چسبوندم وبا حرارت گفتم : ویجواب نده ! گوش یکس

 ؟ یسالم گل دختر من ! حالت چطوره ؟ خوب _

 و گفت : دیچیپ یمحنا تو گوش غیج یصدا

کارتو  ی؟ بابا که گفت دار یجونم ... خوبم تو خوب هدایسالم  یواااااااااا _

 ... یحرف بزن یتون ینم یدیانجام م

کرد و جواب  یرفتم که داشت با تعجب نگام م ثاقیبه م یغره ا چشم

 دادم :
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 نه گلم بابات اشتباه کرد ... کارم تموم شده ... چه خبرا ؟ _ 

 گفت : یالوصف دیزا یبا شاد محنا

 دندونم ترک ورداشته ! _

 گفتم : ینگران با

 ؟ یکار کرد یشده ؟ ترک برداشته ؟ اخه چرا ؟ مگه چ یچ _

ترک برداشت .. االن که زبونمو  هویخوردم بعد  یم بیداشتم س _ محنا

 ! نیخوره ! بب یکنم تکون م یم رشیز

 خنده گفتم : با

 ندفعهیگلم ... دندونتم ترک برنداشته لق شده ! ا نمیتونم بب یمن که نم _

 س بهدرست خبر بده که ادمو از تر

 ! یننداز سکته

 یکنم ... بابا یباز نایجونم ... من برم با عمه م هدایباشه  _ محنا

 دوستـــــــــم ...

 عشق جواب دادم : با

 . زمیخداحافظ عز_
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بود رو  دهیعکس از محنا که خواب هینگاه کردم . رو صفحه  یبه گوش و 

 شد ... یگذاشته بود ... چقدر تو خواب ناز م

کرد .  یداشت نگام م نهیگرفتم . دست به س ثاقیرو به سمت م یگوش

 ییو با ابرو دیرو از دستم کش یاروم گوش

 انداخته شده گفت : باال

 ! ستین یبد زیاجازه چ _

 خودش جواب دادم : مثل

 ! ستین یبد زیهم حرف نزدن چ یاز طرف کس _

به چشمش  نکشویکه ع یپررو شده بودم ! در حال یلیبه جونم خ ماشاال

 زد گفت : یم

 ... یبا تلفن خودت بهش زنگ بزن یتونست یم _

که نخوردم ! خودم بهترشو دارم  توی! حاال گوش نیا سهیکه چقدر خس اخ

 از مال نیا ینه صبر کن ، مدل گوش ی! ول

 باالتره ... هست که هست به من چه ؟! من
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 یو با برنامه ام ور رفتم . هر از گاه زیندادم و دوباره نشستم پشت م جواب 

 بزرگم که هنوز تموم چیگاز به ساندو هی

کاغذ رفت تو  کهیت هی دمیزدم . تو خودم غرق بودم که د یبود م نشده

 دمیبه دستم نگاه کردم د یدهنم . وقت

 ! خورمیحواس دارم م یکاغذ هات داگ تو دستمه و ب فقط

باشه تا چه حد  دهیکردم نفهم یانداختم . دعا م ثاقینگاه به م هی عیسر

 یزده ام که متاسفانه داشت نگام م یقحط

و هنوز داده بود  هیتک یصندل یبه پشت یکیش یلی... با ژست خ کرد

 خوشگتر نکیرو چشمش بود . با ع نکشیع

وقت خوشگل نبوده ! خود مختارِ  چیبشر ه نیا یشد . غلط کرد یم

 ! پیبد اخالق ِ خوشت کتاتورِید

 ... ارنیاگه هنوز گرسنته بگم برات غذا ب _ ثاقیم

 خجالت کاغذو تو دستم مچاله کردم و گفتم : با

 شدم ... ریس گهینه د _

 متوقفم کرد : ثاقیم یردم سمت لپ تاپم که صداباز برگ خواستم
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 ؟! یهست یمیبا محنا صم نقدریچرا ا _ 

که  رمیگیبود ؟! بده دارم با دخترت گرم م یچه سوال گهید نی؟! ا جان

 جواب دید یوقت ثاقیبهتر بشه ؟! م خردهی

 دم ، ادامه داد : ینم

سوزه  ی، چون دلت براش م انایبدونم ... اح تویاصل لیخوام دل یم _

 ؟ یشد یمیباهاش صم

محنا بهم بگه ازش خوشم  یدرباره  یلیل نکهینه نه اصال ، من قبل از ا _

 ... و هینیریدختر ش یلیاومده بود ... خ

 رونشیب ی... چون تنهاست خواستم از افسردگ دهیکش یهم سخت یلیخ

 ... ارمیب

وقته تو ذهنم  یلیکه خ یکردم سوال یفقط مات نگام کرد . سع ثاقیم

 دایبراش پ یجواب چیخوره و ه یداره وول م

بتونم جلومو  نکهیموفق نشدم و قبل از ا یکنم رو مطرح نکنم ول ینم

 : رونیب دیپر رمیبگ

 ؟! یکن یم یشما چرا با محنا بدرفتار _
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!  هدایخاک وسط مخچه ات  ی. ا دمیوضوح گرد شدن چشماشو د به 

 ؟! یبد بروز تویمثل ادم کنجکاو یریمیم

 کرد و گفت : یتلخ یخنده  تک

؟! فکر کنم  یدیرس جهینت نیبه ا یکنم ؟! چجور یم یمن بدرفتار _

 و گلم و دخترم زمیفرهنگ لغت ، عز یتو

 بدن ... یخوب یها یمعن

 حرفمو اصالح کردم : عیسر ارمیب رونشیاز سوتفاهم ب نکهیا یبرا

 یباباها برخورد نم ی هیکه ... چطور بگم ... مثال مثل بق نهیمنظورم ا _

 ... مثال ... اها اونروز تو دفترت که نیکن

 ؟ یمحنا رو دعوا کرد ... مقصر من بودم چرا نیکرد دعوامون

 کرد و گفت : یقیعم اخم

کنم اون مسئله حل شده است ... شما کارت اشتباه بود و  یفکر م _

 یکار اشتباهتو به دختر من منتقل م یداشت

 نه ؟ ایکردم  یبا هر دوتون برخورد م دی... با یکرد

 نداره ... یکه مشکل دنیاخه خند _
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هر کس ... اوال که  دنینه هر جا و نه خند ینداره ول یبله مشکل _ ثاقیم 

 یتوجه خوش م یب یکه شما داشت ییجا

 یدیبود و مردا هم رفت و امد داشتن و د یمکان کامال ادار هی،  یگذروند

 نبودن ... یدرست یادما اشونیکه بعض

 ، یثان در

 یحرفش بودم ول ی.... منتظر ادامه  دیمکث کرد و نگاهشو ازم دزد یکم

 گفتم : یرد ... با فضولحرفشو خو

 ؟! یچ یدر ثان _

 گفت : یجد یلیبود خ نییکه سرش پا همونطور

 کنه ... به خاطر صداتون . یجلب توجه م یلیخ دنتیخند _

به خنده ام داره ؟! رفتم  یجست باال ! چه حرفا ! صدام چه ربط ابروهام

 دمیخند یاومد هر وقت م ادمیتو فکر ... 

اومد رو  یلبخند گل و گشاد م هیشدن بعد  یمسخ صورتم م همه

 صورتشون ...
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هم بهم گفته  ایبودم که خنده ام چقدر قشنگه . مح دهیهم شن ایلیخ از 

 گاد ! یبود خنده هام مستانه اس ! اوه ما

تر تر بخندم آمار تلفات  رمیباشه هر جا م ادمیدفعه  نی! ا رهیمنو بگ یکی

 بره باال !!!

 دیزاشت . من االن با یصحه م ایشت رو حرف محهم دا ثاقیاالن م یول

 کار کنم ؟ خب ، معموال همه خجالت یچ

که من  ییاز اونجا یشه ! ول یقند اب م لویک لویکشن و تو دلشون ک یم

 ندارم ابروهامو مثل یشباهت زادیکال به ادم

 یام نشسته ام رو صندل نهیتو هم و با صاف کردن س دمیبز کش ی پاچه

 کردم ذهنمو رو کارم متمرکز کنم . یو سع

 نیندادم ... اخرشم با ا یتیاهم یحس کردم ول ثاقوینگاه م ینیسنگ

 و نگفت چه مرگشه که چوندیحرفش منو پ

 پره به محنا ! یوقتا م یبعض

خواب  یچرم یاون صندل یداشت باسنم رو گهینشسته بودم که د اونقدر

 خودمو جا به جا کردم که یرفت ! کم یم
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 رمیبگ توریمان ینگاهمو از رو نکهیهم در اومد ! بدون ا یصندل یصدا 

 درازمو یو دستا دمیکش یبلند ی ازهیخم

 ی! چقدر صدا ی. اخـــــــــ دمیخودمو کش یسرم اوردم و حساب یباال

 !!! نهیترق ترق استخونا دلنش

 یآخ هیرو هم کج کردم تا خوب استخوناش جابه جا بشه و بعد از  گردنم

 نگاه یبلند چشمامو باز کردم و نگاهم تو

.... اوه ! پس تمام حرکات نجاسیکه ا نیگره خورد ... اِ ؟ ا ثاقیم خندون

 مهم ادینه ؟! خب ، ز دهیمنو د یکشش

 ! میداد یبشر سوت نیا یجلو نایاز ا شتری! ما ب ستین

کلمو تو لپ تاپ  یجد یا افهیخودمو صاف کردم و با ق لکسیر یلیخ

 رو ثاقیم یخنده  یخفه  یکردم . صدا

!  هیوبه اچه اعج گهید نیا گهی... حق هم داره .... با خودش م دمیشن

 من دهنشو مثل غار وا کرده تا یجلو

 ! رهیگیم افهیق دهیمنو د یشده حاال وقت دایاش پ لوزالمعده

منحرف کردم و دادم به برنامه ... چون تابع تابع نوشته  ثاقیاز م فکرمو

 یکردم . ول یبودم ، هر کدومو جدا اجرا م
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ساعت کار  ستیدونم چش شده بود ... بعد از ب یاجرا نشد ... نم درست 

 دونم و یمن م ارهیدرب یاگه بخواد ننر باز

 ؟! دهـــــــه ! شهی... چرا اجرا نم نایا

 دراومد : ثاقیم یشده بود که صدا یدونم صورتم چه شکل ینم

 تو برنامته ؟ یمشکل _

 باال اوردن سرم جواب دادم : بدون

 ... شهیتابع اول درست اجرا نم _

زد . همونطور که  نکشویت خودش و عدست لپ تاپو برگردوند سم با

 کرد گفت : یباهاش کار م

 برنامه ات تو دور افتاده ... _

 شیدور زدم و رفتم پشت صندل عیسر زویکوچولو گفتم و م یوا هی

 خم شدم . زیو به سمت م سادمیوا

 اشکال از کجاشه ؟ _

از بس غرق کار بود متوجه حرفم نشد ... همچنان انگشتاش رو  ثاقیم

 دمیخورد ... دوباره ازش پرس یم بوردیک
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ده ؟! با  یچرا جواب نم نیبازم حواسش نبود . حرصم دراومد ... ا یول 

 یکه پشت یدست محکم زدم پشت صندل

حواسش به  یکه صاف نشسته بود و همه  ثاقیرفت تو کمر م راست

 خورد بهش سرشو یصندل یبرنامه بود ... وقت

وش نگاه کرد ... بعدم اروم اروم سرشو اورد و چند لحظه به روبه ر باال

 پرسش بار بهم یچرخوند سمتم و با نگاه

 شد : رهیخ

 تو کمرم ؟ یتو زد _

 جواب دادم : یطلبکار با

 ادیمن م یگم ... ! اصال صدا یم یچ یکه بفهم تیزدم تو صندل رینخ _

 ؟! الو ... !

 گنگ گفت : ثاقیم

 ؟! ادیچرا ن _

 حرص گفتم : با

 ؟! یدیچرا جواب نم ادیاگه م _
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 گفت : یبا همون سردرگم ثاقیم 

 ؟! یمگه صدام زد _

 نمیشیم یوقت گفتیخودم ! فرناز هم بهم م یلنگه  هیکی نمی! ا رینخ

 و هر شمیو زمان غافل م نیپشت برنامه از زم

غرق شدن فقط مختص من  نیا نکهیفهمم ... مثل ا یصدام کنه نم یک

 ! ستین

 خواستم بپرسم اشکال از کجاشه ؟ یم _

که از دقتش نشات گرفته بود ، برگشت سمت لپ تاپ و  یبا اخم ثاقیم

 گفت :

!  یریگینم ادی نویوقت ا چیدونم چرا ه یاز حلقه ها ... من نم یکیتو  _

 یکنیغلط رفته تو ذهنت ، درستش هم نم

! 

 نیببخش هیو  نییمعلمم سرزنشم کرده باشه ... سرمو انداختم پا انگار

 بعد از ور رفتن باهاش ، ثاقیاروم گفتم . م

 گفت : باالخره
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 .... درست شد . ایب _ 

 . یمرس _

هوا  یشالمو به خاطر گرم یتاپو برداشتم و بردم سمت خودم . گره  لپ

 شل کردم و دوباره مشغول نوشتن یکم

 گفت : ثاقیدونم چقدر گذشته بود که م ی. نم شدم

 گردم ... یمن االن برم _

نوشتم پس تنها به تکون دادن سر اکتفا کردم .  یحساسو م یجا داشتم

 سرمو باال کیخش خش پالست یبا صدا

دستم کنار  ریظرف غذا گذاشت جلوم و لپ تاپو از ز هی ثاقی. م اوردم

 بود که با بوردیک ی. هنوز انگشتام رو دیکش

 کارش صدام دراومد : نیا

 ؟ شیبر یاِاِاِِااِ ؟ کجا م _

 جواب داد : محکم

 ... غذاتو بخور بعد شروع کن . یخودتو کور کرد گهیبسه د _
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 یمعده ام از گرسنگ نیحسش نبود . همچن یکنم ول یخواستم لج باز یم 

 رفت ... در ظرفو باز کردم و با یضعف م

متنفر  ایاز لوب شتریب یزیپلو اشتهام کور شد ... تو عمرم از چ ایلوب دنید

 درهم شروع کردم به یا افهینبودم ! با ق

!  ایلوب یتونستم بخورم ! گور بابا ی... برنجشو که م اهایکردن لوب جدا

 یبودم که صدا ایلوب یپاکساز اتیغرق عمل

 بلند شد : ثاقیم

 ! یخور ینم ایتو هم که لوب _

رو در  ختهیبرنجشو گرفته و ر یایکه اونم لوب دمیاوردم و د باال سرمو

 بود . با ایاز لوب یخال بایظرف . برنجش تقر

 یاز برنجشه ! وقت شتریب اشیبه ظرفم نگاه کردم ... فکر کنم لوب حسرت

 ثاقیم یشد عقب نگاهم رو دهیظرفم کش

 شد : قفل

 دست نزدم ... ایب _
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شده بودم . ظرف من و با خودش عوض کرد  رهیسوال به حرکاتش خ با 

 شد ... اهایو تند تند مشغول جدا کردن لوب

 و گفت : دیهنوز مسخ کاراشم ، دست از جدا کردن کش دید یوقت

 ؟ یخور یچرا نم _

 گفتم : یخودم اومدم و بعد از تک سرفه ا به

 خورم ... یها ؟ ... االن م _

نکنه قبل از جدا کردن تو دهنش  قاشقو برداشتم ... بهش نگاه کردم ... و

 نیبا ا رهیکرده باشه ؟! من که دلم نم

بود نگاه  ثاقیبه قاشق و ظرف خودم که دست م یچشم ری! ز بخورم

 کردم ... در ظرف منم مثل مال خودش پر از

 هیقاشقمو پس بده که  ایشده بود ... تا نوک زبونم اومد تا بگم ب ایلوب

 ! یریبم یش ... اقاشق پر از برنج رفت تو دهن

 رو پلو ! دیزده ها پر یقحط نهوی؟! ع یبخور رترید قهیدو دق یمردیم

شدم ... اگه تو دهنش کرده  رهیعزا گرفته به ظرف و قاشق خ یا افهیق با

 ! یچندش یلی! خ هدای؟! ... ااااه  یباشه چ
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 ؟! یخور یفوقش تو دهنش کرده حاال با دست م خب 

 گفت : ثاقیبودم که م ریبا خودم درگ همچنان

 پس ؟! یخور یچرا نم _

بلکه دو  سهیکه حواسش به همه جا هست ! بگم بره برناممو بنو نمیا ااااااه

 خالص بشم ! اشیاز دست فضول هیثان

 اومد و پروندم : ادمیدونم از کجا  ینم

 ؟! میریگیبار مصرف ، سرطان نم هیبا ظرف  _

 بعد لبش به خنده باز شد و گفت : ی... اما کم دیماس ثاقیتو دهن م غذا

 انواع سرطانها رو داشته باشم نه ؟! دیپس من با _

قاشق پر از برنج کردم و اوردم سمت دهنم  هیزدم  یکه حرف م همونطور

: 

 ! ستیبد ن یچکاپ بر هیدونم ...  ینم _

 دوباره گفت : ثاقینه که م ایبودم که بخورم  مردد

 ... ستیتوش ن ایلوب گهینترس ... د _
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! چشمامو بستم و  یتو چه فکر نیام ا یباش ! من تو چه فکر نوی! ا هه 

 خودمو ایتو دهنم کردم . خدا عیقاشقو سر

دندونم  ریرفت ز ایذره لوب هیحس کردم  دمیکم که جو هیبهت !  سپردم

 لقمه رو قورت دادم تا حالم بد عی... سر

 درهم گفتم : یا افهی... با ق نشه

 خوردم ! ایلوب _

 با خنده گفت : ثاقیم

 نوش جونت ! _

 باال رفته گفتم : ییابرو با

 ! یجدا کرد اهاشویلوب یهمه  یشما که گفت _

 سرشو با خنده تکون داد و گفت : ثاقیم

 خوام ! از دستم در رفته ... یمن معذرت م _

 گفتم : ضهینبودن عر یخال یدهنم گذاشتم و برا گهیقاشق د هی

 ... ی... مرس اسیلوب یب بایتقر یول _
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واردم  گهیجدا کردم د ایکنم ... راستش از بس لوب یخواهش م _ ثاقیم 

! 

 چرا از بس ؟ _

 لقمه اش بود گفت : دنیجو یکه برا ید از مکثبع ثاقیم

 ... میدوست ندار ایخودم و محنا لوب _

 تعجب گفتم : با

 اشویلوب یکه مجبور نیخور یپلو م ایا ؟ چه جالب ... اما مگه هر روز لوب _

 یاگه دوست ندار ی؟ راست یجدا کن

 ؟ شیدیچرا خر پس

 کرد و جواب داد : یکوتاه یدهن بسته خنده  با

 یغذا م نای... چون با مامان ا میروزا دار شتریرو ب یقرمه سبز ینه ... ول _

 یخاص یبرنامه  هیمامان هم  میخور

دارو  ایلوب یهفته غذا ینصف روزا میغذا درست کردن داره مجبور واسه

 ... عقلم که کم دمی... منم نخر میبخور
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ازش  نگیتو پارک رمی... من فقط م ارهیاز بچه ها م یکی! غذاها رو  ستین 

 . رمیگیم

 تکون دادم و گفتم : سرمو

! هم بشقاب  یوارد ایلوب یپاکساز اتیتو عمل نهمهیا ستین خودیپس ب _

 هم مال محنا رو ! یکن یخودتو پاک م

نگاهم بود  ریزد و سرگرم غذاش شد . تک تک حرکاتش ز یلبخند فقط

 . فکر کنم چون تنها موجود جاندار اتاق

! غذا  ستمین یزیکردم وگرنه من اصال ادم ه یبود داشتم نگاش م نیا

 کیش یلیقشنگ بود . خ یلیخوردنش خ

تو دهنش . لوس نبود با کالس بود !  زاشتیو قاشقو مت ختیر یم برنج

 به ظرف خودم انداختم .... منم با ینگاه

 خورم ؟! یم کالس

ساله که  شیش یفکر خودم خنده ام گرفت ... شده بودم مثل بچه ها از

 ... فتنیخوان از دوستشون عقب ب ینم

 یادم نیشد ... با خودم فکر کردم چقدر ا دهینگاهم به سمتش کش دوباره

 که چهار سال یکه روبه رومه با اون ادم
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 ومدیازش بدم م نهمهیکنه ... واقعا چرا ا یازش متنفر بودم فرق م شیپ 

 ... چون اوردی؟! اها ... چون حرصمو درم

بود که من ازش متنفر بودم  یگفت ! و از همه مهم تر استاد درس یم زور

 : شهیحل م یراحت نی... معادله به هم

معادله فقط  نیبا تنفر از استاد اون درس ! البته ا هیدرس مساو تنفر از »

 «مختص منه ! 

دلم  یلیخ ی... ول ادیازش خوشم م لیفام هی ایهمکار و  هیاالن مثل  اما

 یم یاز محنا دور لیخواد بدونم چرا اوا یم

مدت همش نگاهم بهش  نیتو ا دمی، فهم دمیصداشو شن ی؟ ... وقت کرده

 بوده ...

 سر کارمون ... میاگه غذات تموم شده بر _ ثاقیم

رد و بدل نشد  یحرف گهیو در ظرفو بستم . د نییسرمو انداختم پا عیسر

 مشغول نوشتن شدم ... عیو منم سر

تونستم  یچشمام تار شده بود و نم گهیدونم ساعت چند بود که د ینم

 . تا چشمامو بستم چند نمیبب تورویمان
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 دمیاومد و د ی... فقط از چشمام اشک متو صورتم  دنیاشک دو قطره 

 تار شده بود ... جلومو نگاه کردم یحساب

ساعت  دمیلپ تاپ د یگذاشته و خوابه ... از تو زیسرشو رو م ثاقیم دمید

 شبه . در لپ تاپو بستم و به میسه و ن

 سالن بود به راه افتادم ... یکه سه گوشه  ییدستشو طرف

خواب  نکهیا یدم و شالمو در اوردم . برارو پر از آب کر ییروشو ی کاسه

 یصورتمو بشورم ول دیاز سرم بپره با

نداشتن ... تو مغزم فقط  انویاز دو طرف بدنم باال ب نکهیتوان ا دستام

 خواستم به برنامه یکه م یدیجد یقسمتا

نداشتم و برام هم  یتوجه میخورد . اصال به سالمت یکنم وول م اضافه

 . ادیمهم نبود چرا چشمام اشک م

خوب خواب  یصبر کردم ... وقت هیاب بردم و چند ثان ریفکر صورتمو ز یب

 سرمو باال اوردم و هوا رو دیاز سرم پر

رفتم .  رونیصورتمو خشک کردم و ب بمیج ی... با دستمال تو دمیبلع

 فکر کنم ، لپ تاپو میبه خستگ نکهیبدون ا

 کردم و بازم مشغول شدم ... روشن
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 ینوشته بودم ... از زور خستگ گهیهم گذشت و من سه تابع د یساعت چند 

 کردن یحرکت نم بردیک یانگشتام رو

درست اجرا  دمیتابعم تموم شد و خواستم اجراش کنم که د نی. اخر

 رو چک کردم ی... برگشتم و همه چ شهینم

مفرط  یو خستگ یخواب ی... اعصابم به خاطر ب شدیبازم درست نم یول

 نیداغون شده بود... حاال اگه ا یبدجور

 بکنم ؟ یچه غلط ارهیدرب یباز بخواد

 شهیتموم نم نیچرا ا ای... خدا رمیمیدارم م گهینکن ... د تیاذرو خدا  تو

 نجامی؟ چرا من ا شهیدرست نم نی؟ چرا ا

ده ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ اااااااااااااه  ینم یا جهینت زنمیزور م یچرا هر چ ؟

... 

 یدستم به شدت درد م ی. عصبها دمیکوب بردیدستمو رو ک غیبا ج و

 بود یدونم به خاطر فشار عصب یکردن ... نم

کردم فکرمو متمرکز  یم یو سع دمیکش ی... تند تند نفس م میخستگ ای

 یکه به فکرم م یزیتنها چ یکنم ول

 سوال بود : هی دیرس
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 ؟ نجامیمن چرا ا _ 

برنامه  دیبا یچ یباشم ؟ برا نجایا دیبا یچ یکه برا دمیتازه فهم انگار

 نوشتم رو دایو دقت ز یبار با سخت هیکه  یا

بودم و چشمام  رهیخ توری... به مان سمیاوضاع خراب بنو نیو با ا دوباره

 شدیخوب م دشیو دوباره د شدیتار م یه

 دهیشونه ام محکم به عقب کش ی... دوباره تار ، دوباره ... و دوباره ... وقت

 داشتم دمیشد و بغضم آزاد ، تازه فهم

 ؟ یچ یکردم ... اما برا یم هیگر

 یم یپر از نگران یروم گرفته بود و با اخم و صورت یجلو وانیل هی ثاقیم

 خواست مجبورم کنه تا بخورمش ... نگاه

که آب قند بخورم  ضمیدوختم ... آب قند ... مگه من مر وانیبه ل سمویخ

 به درد ناینه جاسوس ... ا ضمی؟ من نه مر

 خوره ... ینم من

...  وانیل ریص دست زدم زآخرو بلند به زبون آوردم و با حر ی جمله

 نیزم یکنده شد و رو ثاقیاز دست م وانیل



 

313 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

بلند شدم ... بازم بغض تو گلوم گره خورده  میتکه شد ... از صندل هزار 

 شد ... یبود و باز نم

شد ... فشار  یکه طاقتم تموم م ومدیم شیبرام پ یحالت تنها وقت نیا

 یو چهار ساعت ب ستیروم بوده ... ب یادیز

که روز قبلش  ی، در حال وتریکامپ یکار کردن و زل زدن به صفحه  وقفه

 یخوابم نم یتو یزدن که حت یبهم تهمت

 بود ... نی، برام سنگ دمید

 نیشد ... اه ، ا دهیتلو خوران جلو رفتم که بازوم به شدت عقب کش تلو

 کنه ؟ چرا دست ی؟ چرا ولم نم گهیم یچ

 : دمیتوپ قثایبه م غیداره ؟ با ج یسرم برنم از

 ؟ ها ؟ یکن یچرا ولم نم _

انگشتاش کامل  یا هیدستش رفته رفته کم و کمتر شد و بعد از ثان فشار

 دستمو رها کردن ... با بهت داشت نگام

 : دمیو لرزونم شن دهیبر یزمزمه اشو از پس نفسها یکرد ... صدا یم

 ؟ هدایچت شده  _
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خودم هم از شدت لرز نامفهوم  یکه برا ییدونم ... با صدا یشده ؟ نم چم 

 بود گفتم :

 ی... هر کار شهیخراب م ی... همه چ شهیخراب م یه نیخسته ام ... ا _

 خورم ... یکنم اخرش به بن بست م یم

ببر ... تو  نجایبرم... منو از ا نجایخوام از ا یبسمه ... م گهیبسه ... د گهید

 رو خدا ...

 گهی... د یهق هق بلندم گم شد ... خسته شده بودم و عصب یصدام تو و

 ... یچیتوان کار کردن نداشتم ... توان ه

شده  یبیغر یش بخوابم ... آرامش ... چه واژه خواستم با آرام یم فقط

 برام ... چقدر ازش دورم ...

 ریمحکم ز یزانو بزنم ، دست نیزم یسست شدن ... تا خواستم رو زانوهام

 بغلمو گرفت و کشون کشون منو سمت

قرار داشت و تا حاال  زیبود برد . درست پشت م زیکه پشت م یمبل

 یمنو رو بایتقر ثاقیمتوجهش نشده بودم . م

 : دیکرد آروم نگهش داره غر یم یکه سع ییپرت کرد و با صدا مبل

 ؟ یدی؟ فهم یخواب یفقط م _
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هنوز برنامه ام مونده  یبخوابم وقت یچشمام دور شد ... چجور یاز جلو و 

 ؟ کاش زودتر ادهیز نقدریچرا ا ای؟ خدا

خوابم  یتمومش کنم بعد م دیتونم بخوابم ... با ی... االن نم شدیم تموم

 ... کاش بعدش تا اخر عمرم بخوابم ... کاش

 نشم ... داریب اصال

مبل بلند شدم و جلو رفتم . قدم هام نامنظم بود ...  یزحمت از رو به

 دفعه محکم هیرفت و  یاهیچشمام س یجلو

 یکه لحظه به لحظه تند تر م ییقدمها یفرود اومدم . صدا نیزم یرو

 آروم یها یلی... س دیچیگوشم پ یشد تو

 ینم یحت یخواستم چشمامو باز کنم ول یخورد ... م یصورتم م یرو

 تکون بخورم . متریلیم هیتونستم 

قرار گرفتم .  یسطح نرم یبعد ، رو هیکنده شدم و چند ثان نیزم یرو از

 که داشت دمیرو شن ثاقیم یعصب یصدا

 : شدیدور م ازم

روز افتاده ...  نیبه اکه  دهیچند ساعت از خودش کار کش ستیمعلوم ن _

 ... یلعنت بهت واعظ ی؟ ... ا دیچرا نخواب
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سرم قرار گرفت و دوباره  ریز یبعد دست یکمرنگ شد و مدت صداش 

 داد : یکه دستور م دمیمحکمشو شن یصدا

 ... بلند شو دهنتو باز کن ... هدای _

تو دهنم  نیریگرم و ش یا هیدهنمو باز کنم و ما یزور تونستم کم به

 از حدش معده شیب ینیریشد ... از ش ختهیر

که خوردم  یواستم هر چخ ی... م ارمیسوخت ... نتونستم طاقت ب یم ام

 ومدیبدم م ینیری... از ش رونیب زمیرو بر

 گفت : عیسر ثاقی... زور تو دلم نشست و عق زدم که م

 ... امی... صبر کن ... صبر کن االن م ایزی... نر رونیب زینه نه ، نر _

جلوم گذاشت و  یو بعد سطل دمیشن دنشویدو یکه صدا دینکش هیثان به

 گفت :

 ... ایب _

خوردم و نخوردم  یکلمه بودم تا دهنم باز بشه و هر چ نیهم منتظر

 یام نم یدر پ یپ ی... سرفه ها زمیبر رونیب



 

317 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

خورد و با  یکمرم م یآهسته رو ثاقیخوب نفس بکشم ... دست م زاشت 

 گفت : یم یدلسوز

 ... یشی... االن خوب م ستین یزیآروم باش ... اروم ... چ _

 یداد ... وقت یم یسالمت یوعده  ضشیه مردکتر بود و داشت ب انگار

 مبل یتو معده ام نمونده بود رو یزیچ گهید

 بسته ام گرم شد و به خواب رفتم ... یو چشما افتادم

.  دمیو به پهلو دراز کش دمیچشم باز کردم . تو جام چرخ یزور گشنگ از

 نبود و در لپ تاپم هم باز زیپشت م یکس

رفتم . تا  زیاز جام بلند شدم و سالنه سالنه به طرف م ی... با سخت بود

 یکس یقدمها ینشستم ، صدا یصندل یرو

پشت  دید یدستش . وقت سهیک هیبود با  ثاقی. سر بلند کردم . م اومد

 تو هم و گفت : دیاخماشو کش زمیم

 مبل بخواب ... ی؟ برو رو یزود نی؟ اونم به ا یشد داریچرا ب _

 سوخت . دست روش گذاشتم و ناله کردم : یم یام بدجور معده

 تونم بخوابم ... یگشنمه ... نم _
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 فریو هیگذاشت . درشو باز کرد و  زیم یرو رو سهیاومد جلو و ک اهسته 

 اورد و جلوم رونیب وهیبا آبم یشکالت

 نشست گفت : یم میکنار ی. همونطور که رو صندل گذاشت

 از شرکت دور بشم ... دیرو تونستم بخرم ... نبا نایهم گهیببخش د _

 زدم و گفتم : یتلخ پوزخند

 هی دمیحراست منو به عهدتون گذاشتن .... نبا ی فهی... وظ گهیبله د _

 جاسوس رو تنها گذاشت !

 گفت : یجد یلیخ ثاقیم

 . ستمیمن محافظ تو ن _

 طعنه گفتم : با

که به عنوان  یخورم تا کس یمنم که از جام تکون نم نی؟ پس ا یجد _

 شده دست از پا خطا نکنه یجاسوس معرف

 ... ها ؟!

بود  دنیدر حال چسب تمی... کم کم آمپر عصبان شدیداشت تند م نفسهام

 داشت ارومم یکه سع یدر حال ثاقی... م
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 گفت : کنه 

 ... هدای _

عذاب  یسخت نیا یبود که از جا در برم و عقده  یکلمه کاف هی نیهم

 : رونیب زمیدهنده رو بر

.... مثل  ی... بگو دزد ، بگو جاسوس ... مثل واعظ هداینه ... نگو  هدای _

 از ری... مگه غ گهین عمو جانتون ... بگو دخا

 ؟ ... یکن یفکر نم نیا

کرد ... با همون  یمکث کردم ... مثل بهت زده ها داشت نگام م یکم

 اون جواب دادم : یبه جا یحالت عصب

...  یذره ذره منو آب کن ی... اصال تو خواست یکن یمعلومه که فکر نم _

 مسخره ات ، ثابت شنهادیبا دادن اون پ

من  یفکر کن یتون ی؟ نم ی... تو مگه عقل ندار یکه از اونام بدتر یکرد

 ، با وجود اون تهمت یسه روز لعنت نیتو ا

واسه  دیجد یبرنامه  هیتونم دوباره  یم یکه بهم زدن ، چجور یبزرگ

 ی فهی؟... من وظ سمیمهم بنو یاون پروژه 
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امو صرف  نهی... چقدر وقت و هز تمام و کمال انجام داده بودم خودمو 

 کدوم ستیکه حاال معلوم ن یقبل یبرنامه 

 ی؟ ... م ینیبیبکشم ... م دنشیخودمو واسه دزد دیکردم ... حاال با هیگور

 زردم ... یاز رنگ و رو نی... ا گهید ینیب

 از ... از ... نمیاز لرزش دستام ... ا نمیا

وقت ازم سابقه نداشت صورت و دستامو بهش  چیکه ه یعصب یحالت با

 نفس کم اوردم ... گهیدادم ... د ینشون م

بلند شدم  یصندل یاز رو عینفس کم اوردم ... سر میگناه یاثبات ب یبرا

 هام فرستادم ... هیو هوا رو به شدت به ر

 ثاقیپر درد رو به م یاهسته ول ییحرف بزنم با صدا یتونستم کم یوقت

 گفتم :

 ... ستمی، ن یکن یکه شما فکر م ی... من اون ستمیدزد ن من _

 ثاقیبه غذام دست بزنم ، رفتم پشت لپ تاپم ... حاال با م نکهیبدون ا و

 اتمام حجت کرده بودم ... انگار جون تازه

 یقضاوتها دیحرفا و شا یهم برا یذره ا یتو بدنم نشسته بود ... حت یا

 ، عذابکردم  ثاقیم یکه درباره  یینا بجا
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که بهم  یا فهیوظ نیکه ا دیفهم یم دینداشتم ... اون خودش با وجدان 

 برام ... هیجیمرگ تدر هیمحول کرده مثل 

و محکم نبودم که هم  یدونست . من اونقدر قو یمنو م طیاون شرا تازه

 ییبار تهمتو به دوش بکشم و هم تنها

 یگشنه ام بود و معده ام م یلیخ نکهیکنم ... با وجود ا یمبر خودمو

 ی... نم اوردمیبه زبون ن یزیسوخت ، چ

باز بود رو کامل باز  مهیپا بزارم ... در لپ تاپ که ن ریغرورمو ز خواستم

 برنامه رو باال اوردم . یکردم و صفحه 

گذاشتم . با باز کردن  بردیک یواسه تمرکز بستم و دستامو رو چشمامو

 برنامه که حاال نصفه شده دنیچشمام و د

 دیبار نوشتم ... شا نینبود که من اخر یزیچ نی، دهنم باز موند ... ا بود

 یعنیتابع بهش اضافه شده بود ...  نیچند

از ذهنم گذشت ... نه  یدفعه فکر هیرو کامل کرده ؟ ...  نایا ی؟ ... ک یچ

 باشه ... ثاقیتونه کار م یتونه ... نم ی... نم

 و لرزون گفتم : دیجونم چرخ یخود اگاه زبون ب نا

 ... نی... ا نیا _
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رخش  میشد . ن دهیبلند شد و نگاهم به سمتش کش یصندل یاز رو ثاقیم 

 . همونطور که دمید یرو به وضوح م

، گفت  شهیو محکم ، مثل هم یکرد جد یبود و به جلوش نگاه م سادهیا

: 

. چون  یکنم که تو جاسوس باش یو خان عمو فکر نم یمن مثل واعظ _

 شناسمت ... عقل هم دارم . به اندازه یم

به ظاهر  شنهادیپ نینجات دادنت از زندان رفتن و حبس ا یکه برا یا

 دونم برات سخته ... یمسخره رو دادم . م

 یدیتونم درک کنم . اگه د یکه روته رو من نم ی. فشار یهم دار حق

 خودم قبول کردم که به قول تو محافظت

وقت نشد بهت بگم که کارتو نصف  روزیکمک بهت بود ... د یبرا باشم

 هم یطور نی. ا میکن تا با هم انجام بد

داشتم  روزی... د یشیو هم تو کمتر خسته م شهیبهتر م هیاز قبل برنامه

 که بهشون مشکوک ییکارمندا یپرونده 

کرده ... من  یواقعا جاسوس یبفهمم ک دیکردم تا شا یم یبررس بودمو

 یچون مدرک یکارهات بودم ول انیدر جر
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و خان عمو  یواعظ ینداستم مجبور بودم جلو تیگناه یاثبات ب یبرا 

 غذاتو بخور دلم اینم . حاال هم بسکوت ک

 یاریتابع رو هم تو ازش سر درنم نی. ا یفتیپس ب شبیخواد مثل د ینم

 خودم کاملش کنم . بلند شو . دی... با

زد ، بهش  یداشت حرف م شیگرم و جد یکه با اون صدا یمدت تمام

 بودم ... االن واقعا عذاب وجدان داشتم رهیخ

حرفا رو بهش بزنم و درباره  نیبود ؟ چطور تونستم ا یمرد ک نیا ای... خدا

 ! هدای یالل بش یاش قضاوت کنم ... ا

 تو چشماش نگاه کنم ؟! یچطور حاال

 مین نکهیبلند شدم تا جامو بهش بدم اما اون بدون ا میصندل یاز رو اروم

 دور زد و لپ تاپو زویبهم بندازه م ینگاه

با دقت  نکشیبعد از زدن عخودش نشست .  یو رفت رو صندل برداشت

 شروع به نوشتن کرد . منم فقط به

کردم ... حاال  یکه کامال تو رفتارش مشهود بود نگاه م ثاقیم یدلخور

 کنم ؟ بگم غلط کردم یعذر خواه یچجور
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 یخواست زودتر بهم بگه که کمکم م ی... م شهیم شیادی؟! نه ز هیکاف 

 نشم ! اه ! فقط یاسب نهمهیکنه که منم ا

 ادمو شرمنده کنه و منت سرش بزاره ... ! بلده

 برداره گفت : توریمان ینگاهشو از رو نکهیبدون ا دمید

 ندارم ... یدار ضیصبحانتو بخور ... حوصله مر _

خواد  یجبهه نگرفتم و نگفتم به تو چه دلم م شهیدونم چرا مثل هم ینم

 اهسته و یینخورم ! در عوض با صدا

 گفتم : شرمزده

 ؟ نیخور یپس شما ؟ خودتون نم _

خودم  گری! ج یمظلوم و ناراحت یمن نبودم که حرف زدم ... چه صدا انگار

 ثاقیط حرکت انگشت مگرفت ! فق شیات

جواب  یبه لپ تاپ با لبخند کج رهیمتوقف شد . همچنان خ بردیک یرو

 داد :

 شدم . رینه ... با حرفات س _
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خجالت زده ام بکنه ...  نیاز ا شترینزار ب یاالن منو بکش ول نیهم ایخدا 

 گرفت . و انگار یام م هیداشت گر گهید

 شدن بود چون صدام پر از بغض بود : ریاشکم در شرف سراز واقعا

خواستم اون حرفا رو  ینبودم ...نم انی... من در جر نیبه خدا ببخش _

 ... نیدونستم که ... ببخش یبزنم ... نم

 نیی. سرم پا دیاخر حرفم اونقدر اهسته بود که گمون کنم نشن نیببخش

 امو هیبودم تا گر ریبود و با خودم درگ

کرده  یکار بد هیکه  طونیش یدختر بچه  هیم مثل کنم ... شده بود مهار

 و باباش باهاش قهره ... سرمو باال اوردم تا

دستپاچه شدم  هویاس ...  رهیبهم خ دمینه که د ایحرفم اثر کرده  نمیبب

 و گفتم :

 شد ؟ یچ _

 خونسرد گفت : ثاقیم

 شد ؟ یچ یچ _

 طلب مغفرت من ! _
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 عیخفه کردم و سر نیه هیبود که بعد از گفتنش  ییهویحرفم  اونقدر 

 حرفم نیبا ا ثاقیدستمو رو دهنم گذاشتم . م

 در کنترلش داشت گفت : یکه سع یآب شد و با لبخند خشی

 قبول شد ... _

رو لبم نشست . خدا رو  یکه دستم رو دهنم بود ، لبخند گشاد همونطور

 به درد ییجا هیعقل ناقص ما  نیشکر ا

 یزیچ دید یکه دوباره سرش رو تو لپ تاپ کرده بود وقت ثاقی! م خورد

 از هوی نهیگم ، بهم نگاه کرد تا بب ینم

دق نکرده باشم ! انگار لبخندمو از چشام خوند چون با لبخند  یخوش

 رو به سمتم هل داد و فریو و وهی، ابم یمحو

 : گفت

 سر کارمون . میبخور تا زود بر _

جون  هیهم گوشت شد به تنم و  یحساب لذت تموم غذامو خوردم و با

 کینزد مویتازه گرفتم . بعد از غذا ، صندل
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... چقدر کمتر خسته  میگذاشتم و با هم رو برنامه کار کرد ثاقیم یصندل 

 گرفتم ... هنوز ادی شتریشدم و چقدر ب

که  یکرد و از معلومات یبهم اشکاالتمو گوش زد م ممیمثل استاد قد هم

 داشتم خوشحال بود ...

حس تازه که  هیمن و استادم عوض شده بود ...  نیب یزیچ هیانگار  یول

 بد یاون فاضل گهید یلفاض نیگفت ا یم

ذهنت با  یادم تازه که تو هیاس ...  گهیفرد د هی...  ستیتو ن یبرا اخالق

 که نه تنها ثاقیحک شده ... م ثاقیاسم م

 ، بلکه دلسوزمه ... ستیاخالق ن بد

هم تموم ...  ثاقیمن و م یو برنامه  شدیسوم کم کم داشت تموم م روز

 یاجرا رو رو نیاخر میاخر شب بود و داشت

تونستم نفس  یشدم ... م یاجرا من آزاد م نی... بعد از ا میکرد یم برنامه

 ... کمک ایرفتم خونه ... خدا یبکشم ... م

بُرم  یم گهیکنم د ریدرست بشه ... کمک کن تموم بشه ... اگه بازم گ کن

... 

 و بلند گفت : زیزد رو م ثاقیکردم که م یتو دلم دعا م داشتم
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 ! ولیا _ 

 دمیمتر پر میکارش ن نیچشمام بسته بود و حواسم بهش نبود با ا چون

 هیهوا ! با حرص چشمامو باز کردم تا 

 خنده ... با تعجب گفتم : یداره م دمیبارش کنم که د یزیچ

 شده ؟ یزیچ _

 طرفم و گفت : دیجذاب ، چرخ یهمون خنده  با

 ... هیخانوم مهندس ... تموم شد ... برنامه عال گمیم کیتبر _

نه چون مسخ صورتش شده بودم  ای دمیاز حرفاش فهم یزیدونم چ ینم

 شاد و از ته ی... مسخ خنده اش ... خنده ا

 زمزمه کردم : ی... با گنگ دمید یبار م نیاول یکه مطمئنم برا دل

 ها ؟! _

با خنده لپ تاپو سمتم که شوکه شدم ...  هیفکر کرد از خوشحال ثاقیم

 چرخوند و گفت :

 داد ... جهیتموم شد ... باالخره زحمتت نت نیبب _
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 ایگفت ... باالخره تموم شد ... خدا یشدم . راست م رهیخ توریمان به 

 ازت یبگم ؟ ... چجور یدونم چ یشکرت ... نم

رو با کمکت تموم کنم ...  فهیوظ نیمدت ا نیکنم که تونستم تو ا تشکر

 شد ... سیگونه هام خ یک دمینفهم

 کنم : یخندم و زمزمه م یم هیبا گر یک دمینفهم

 شکرت ... ایخدا _

بهم  ینگاه کردم . با لبخند گرم ثاقیدر لپ تاپ بسته شد ، به م یوقت

 ... میچشم دوخته بود ... چشم در چشم بود

زد ... تشکر از کمکش ... تشکر از قوت  یمن تشکر موج م یچشما تو

 یکه بهم داده بود ... تشکر از همراه یقلب

 اش ... مانهیصم

فکر  یمم به چتونستم بفه ینا مفهموم بود ... نم یاون ، برا یچشما اما

 تونستم بفهمم که چرا یکنه ... نم یم

 ... شهیرفته رفته محوتر م لبخندش
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فن لپ تاپو جدا کرد و اونو  مینگاهشو ازم گرفت و س هیاز ثان یکسر در 

 فیک یبرداشت . همونطور که لپ تاپو تو

 نگاه کرد و گفت : شیزاشت به ساعت گوش یم

... تو  شمیشبه ... من که رسما دارم هالک م میاوه ! ساعت دوازده و ن _

 دونم ... یرو نم

 وقته هالکم ! یلیمن خ یشیرسما هالک م یتو اگه دار _

بستم . ساک  کمویکوچ فیبلند شدم و ک یصندل یخسته از رو ییپاها با

 مبل برداشتم و همونطور یرو از رو میخال

 یلپ تاپو م فیک پیکه داشت ز ثاقیکردم ، به م یشالمو صاف م که

 بست گفتم :

 طاقت تهمت ندارم ! گهی! من د ایاز خودت جدا نکن فویک _

خوام برم  یندارم ! االن فقط م یخواب یحتما ! منم طاقت ب _ ثاقیم

 دوش تا دو روز بخوابم ! هیخونه و بعد از 

 گفتم : یزدم و با نگران یحرفش لبخند به
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تونم  یم یدونم چجور یمشکلم حل بشه ... نم نیخدا کنه زودتر ا _ 

 نکردم ... یثابت کنم که من جاسوس

 گفت : نانیبا اطم ثاقیم

کار  یکه تو یتیکه کار تو نبوده ... با جد یاالنشم ثابت کرد نیهم _

 تونم شهادت بدم که تو ی... من م ینشون داد

... بهتره راجع به  شمیکارت م ریگی... فردا خودم پ ییمبرا یهر اتهام از

 لی... وک یموضوع با طاها حرف بزن نیا

دونم  یمشکوکم ... نم یتونه ازت دفاع کنه .... منم به چند نفر یم هیخوب

 نجوریا دوارمینه ... ام ایحدسام درسته 

 . نباشه

رفتم طرف در . هنوز از پله ها باال  نیسنگ ییاوهوم گفتم و با قدمها هی

 متوقفم کرد : ثاقیم ینرفته بودم که صدا

 ؟! یریکجا م _

به دست  فیتعجب برگشتم سمتش که کتشو رو ساعد گذاشته بود و ک با

 : ومدیبه سمتم م
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 خب معلومه خونه ! _ 

 گفت : یبا اخم کمرنگ ثاقیم

 وقت شب ؟! نیا _

 وقت شب خونه نرم کجا برم ؟! کوچه ؟! نیا _

 گرفت : یشتریکمرنگش رنگ ب اخم

 ... یبر دیو تنها نبا رهیکه د نهیمنظورمو بفهم ! منظورم ا _

کش دار  یتو هوا تکون دادم و با لحن یالیخیچشه دستمو با ب دمیفهم تا

 گفتم :

... ! اگه بگن چشم  رمیمیخسته ام که دارم م نقدهیکن بابا !!! اولمون  _

 و ری! د رمیکنم م یبسته تا خونه رانندگ

 که نداره ! زود

 نمیحوصله نداشتم تازه ماش یکه نه کامال چرت و پرت گفتم ! ول بایتقر

 ومدیبود و من دلم نم نگیکه تو پارک

تو  نکهیاز در خارج شدم و هم ثاقیبزارم تا فردا صبح ! زودتر از م تنهاش

 دستامو باز کردم و با دمیرس نگیپارک
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 گفتم : قیعم نفس 

 هوا خفه اس ! خوردهی... فقط  یآزاد نیا دهیم ییهوممممم چه بو _

از  یحرف چیخنده اما بدون ه یم میشوخ نیبه  ثاقیکردم م یم فکر

 یباز کرد . پوف نشویکنارم گذشت و قفل ماش

کنه ! مث  یتحمل م نویم بدبخت زنش که اخالق او تو دلم گفت کردم

 ! شیکنه ! ا یبار قهر م هی قهیبچه ها دو دق

وقته از دستش راحت شده ! پس  یلیاز فکرم بادم اومد که زنش خ بعد

 محنا ... یهمون محنا ! اوه راست چارهیب

 یاطالعات کسب کنم که دارم از فضول یلیباشه در اسرع وقت از ل ادمی

 ! شمینفله م

رفتم و  نمیبه سمت ماش دمیکش یم نیکه کف کفشمو رو زم یحال در

 ثاقیبخوام از م نکهیدرو باز کردم قبل از ا

رفت  نگیو گازو گرفت و از پارک نشیکنم نشست تو ماش یخداحافظ

 نگی! منم مثل منگوال وسط پارک رونیب

ا کردم . اخرم ب ینگاه م نگیبودم و با بهت به در پارک سادهیوا یخال

 و گفتم : رونیپوزخند نفسمو دادم ب
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 ! شهیم شیزیچ هی نیبه خدا ا _ 

اهنگ تند ، خوابو از سرم پروندم .  هینشستم و با گذاشتم  نیماش تو

 هم کنار نویمتحرک سقف ماش ی شهیش

 یلب م ری... همونطور که با اهنگ ز ادیخواب به چشمم ن گهیتا د بردم

 هیافتاد و  نیماش ی نهیخوندم چشمم به ا

 هی.  ومدیپشت سرم م یکم بایتقر یکه اشت با فاصله  دمید نویماش

 نه ایکنه  یم بمیلحظه شک کردم که داره تعق

 دمید یرفتم تا از کنارم رد بشه ول گهید نی... از سرعتم کم کردم و تو ال

 رد شدن الیهمچنان پشت سرمه و خ

 ... نداره

از طرف شرکت  ینکنه کس نکهیکم ترس نشست تو دلم ... ترس از ا کم

 بودم دهید لمایکنه ... تو ف بمیتعق هیدیام

 شنیکشته م یاکثر جاسوسا بعد از لو رفتن ، به دست شرکت خود که

 سرپوش گذاشتن یبخواد برا هیدی... اگه ام

کنن من جاسوسم  یهمه فکر م گهیکنه د یمنو قربان یجاسوس اصل یرو

 گوش داده ثاقیکاش به حرف م ای... خدا
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 کار کنم ؟! ی، حاال چ ایرفتم ... خدا ینم ییو تنها بودم 

تو دلم  ییندا هی یشد ول شتریخلوت انداختم ... ترسم ب ابونیبه خ ینگاه

 هیلب ا ریگفت که فقط برم خونه ... ز یم

خونه  یبه خدا راه دیپر از ترس و البته ام یرو خوندم و با دل یالکرس

 که سرعتم تا چه دمیفهم یشدم . اصال نم

 شترینگاهم به سرعت سنج افتاد ترسم از سرعتم هم ب یباالس ... وقت حد

 یلی! خ رمیتا م! دارم   ایشد ! خدا

 ! میکه تا حاال نکشت یباحال

که  دمیبه پشت سرم انداختم و فقط د یتو کوچه ، نگاه دمیچیپ یوقت

 رنگ ، از کوچه رد یمشک کیش نیماش هی

 یرد شد نفس راحت یوقت ی. ول دمیند قیبود ... دق ی. فکر کنم کمر شد

 نیو بعد از پارک کردن ماش دمیکش

 نه .تو خو دمیپر

... اروم از سالن گذشتم و  اطیچراغا خاموش بود جز چراغ سبز ح تموم

 . دمیپرده رو از پنجره کنار کش یگوشه 
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سجاده پهن کرده و به  وونیا ینور کمرنگ المپ سبز ، رو ریبابا ، ز دمید 

 نماز شب دنیبا د شهیسجده رفته ... هم

افتخار  یزیعز یخانواده  نیشد ... به داشتن همچ یته دلم گرم م بابا

 کردم ... یم

گذاشتم . پشت بابا به در بود و  اطیرفتم و قدم تو ح رونیاز سالن ب اروم

 یام رو هی. فقط سا دید یمطمئنا منو نم

چشماشو  شیدونستم که بابا موقع نماز هم یم یافتاده بود ... ول وارید

 بنده . بابا دوباره به سجده رفت ... یم

 ... دیچیپ اطیسبز ح یفضا یگرمش تو یصدا

 «...و بحمده  یاالعل یسبحان رب »

درختا به تپش افتادن ... انگار اونا هم با بابا  یو برگها دیوز یخنک مینس

 بدنم راه یتو یانیکردن ... جر یعبادت م

از جنس محبت ... اهسته اهسته  یانیاز ارامش ... جر یانیبود ... جر افتاده

 . بابا هنوز دمیجلو رفتم تا به بابا رس

باز کرده بود زانو  یگفت . کنار دستاش که به حالت عقاب یذکر م داشت

 مهربونش یزدم . اروم خم شدم و به دستا
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 کنار سرش بود بوسه زدم ... که 

عبادت که  یصحنه  دنید دیدونم چرا ...شا ینشست تو گلوم . نم یبغض

 خلقته ، باعث اشک یصحنه  نیباتریز

 بلند شدم و زمزمه کردم : نیزم یاز رو عیبوده ... سر شوقم

 دعا ... التماس

 یکه سرم خورد به چوبه  دمیپر یکنار گوشم ، جور یلیل غیبا ج صبح

 پشت تختم :

 !!! یجا نزار لتویموبا گهیکه د ارنیخبر مرگتو ب یا _ یلیل

 یشده بودم و داشتم فکر م رهیاتاقم خ یواریساعت د خیفقط به م من

 تو یلیل نیا نکهیا ای دارمیکردم واقعا ب

 هیو اونم  دمیبه سمتش چرخ یداره ! وقت یدست از سرم برنم خوابم

 که دمیاز بازوم گرفت فهم یحساب شگونین

 ! دارمیکامال ب نکهی! مثل ا رینخ

و عادل و  ایبودن خونمون . مح ختهیبود و طبق معمول همه ر جمعه

 تو یو طاها با اون فسقل یلیطرف ، ل هی یحام
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 طرف ... هیکه تازه کشفش کرده بودم هم  راه 

اومد و با  یلیکه ل یعمه رو کشف کردم ! همون وقت یجالب فسقل یلیخ

 خواستم با پا یکرد ، م دارمیو داد ب غیج

 عقب و گفت : دیپر عیچپش که سر ی هیتو کل بزنم

 کنم ! یپاتو قلم م یدست به بچه ام بزن _

طاها از پدر شدن  دمیفهم نکهیآغاز کشف من بود ! جالبتر از همه ا نیا و

 خواست ینم یعنیکشه !  یمخجالت 

؟!  ی! فکر کـــــــــــــن ! خجالت !!! اونم ک ارهیبه روش ب یکس

 به عنوان دیبا نویا یعنیطاهــــــــا !!! 

 ثبت کنن !!! نسینادر سال تو گ ی دهیپد

 تیبا جد یلیو هوار بشم رو سر طاها، ل نییپا میبر یلیبا ل نکهیاز ا قبل

 . ارمیطاها ن یبه رو یزیازم خواست که چ

 برام سخت بود ، مجبور شدم قبول کنم ... یلیخ نکهیبا ا منم

عالمه فحشم داد که  هی یلیاول مثل ل دیصبحونه تا مامان منو د زیم سر

 خبرشون گذاشتم و بعدم یچرا سه روز ب
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 رهیماچ و بغل و قربون صدقه نثارم کرد ... طاها رفته بود نون تازه بگ یکل 

 تیبود ... منم از موقعخونه ن نیواسه هم

 هیرو به همه گفتم که  ییرفت دستشو یلیل یکردم و وقت استفاده

 و داد غی. همه ج میتو راه دار گهید یکوچولو

رو بروز ندن ... از همه بدتر  یزیو منم خواستم تا اومدن طاها چ کردن

 رو یزیطاها چ یرفت بگم که اصال جلو ادمی

رنگ بشه  هی ییرایسالن پذ یندن چون ممکنه طاها با فرش قرمز تو بروز

! 

 ایدر خونه باز شد و طاها نون به دست اومد تو اشپزخونه ، مح نکهیهم

 جلو و چلپ چلپ ماچش کرد و گفت : دیپر

نازت بشم ... ماشاال عمه  یقربون بچه  یقربونت بشم داداش ... ا یا _

 شهیم یگریکه چه ج یدورش بگرده ... وا

 ... نیا

نگاه کرد بعدم کم کم  ایاز تعجب به مح دهیورقلمب ییاول با چشما طاها

 رییچشماش تنگ شد و رنگش شروع به تغ
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 میرفته بود سهیکه گفتم ! ما هم ر یهمون فرش قرمز نهویو شد ع کرد 

 از خنده !!!

زنگ زد و گفت که فردا  ثاقیم یوقت یداشتم ول یخوب یلیخ ی جمعه

 بدل به میحتما برم شرکت ، تمام خوش

کمکم کن  ای... خدا ستمیشد ... خدا کنه بفهمن من جاسوس ن استرس

... 

...................... 

ساعت  هی بای... تقر رترید یلیشدم ... خ داریاز معمول ب رتریشنبه د صبح

 و داد غیج یداشتم ... اول کل ریتاخ

 گهید کمیکار از کار گذشته با خودم گفتم بهتره  دمید یتوق یول کردم

 اول دوش گرفتم نیهم یکنم ! برا ریهم د

 کردن شدم . شیبعد از خشک کردن موهام ، شروع به ارا و

رژلب و رژ گونه  ایکرم  چی. بدون ه دمیفقط به چشمام رس شهیهم مثل

 نیو بهتر دمیو خط چشم کش ملی، تنها ر

 نیاز مهم تر یکی. انگار نه انگار که امروز  دمیلباسمو پوش نیتر کیش و

 خوره ... نه به یرقم م رمیقسمت تقد
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ته  یدیام هیدونستم که  یو نه به ارامش امروز ... فقط م روزید استرس 

 دلم جوونه زده و مطمئن شدم که من امروز

 دم ... یخوب پس م امتحانمو

. سروناز با  یمیراست رفتم اتاق مهندس رح هی،  دمیبه شرکت رس یوقت

 زود از جاش بلند شد و با عجله دنمید

 : گفت

تموم  شیربع پ هی؟ جلسه با شرکت شاران  هدای یکرد رید نقدریچرا ا _

 ؟ یشد .... کجا بود

 راحت گفتم : یلیخ

 خواب موندم ! _

 کردم : لیبه صورت متعجب سروناز ندادم و حرفمو تکم یتیاهم

 مهندس که هست ؟ _

محکم به سمت اتاق  ییفقط سرشو تکون داد و من با قدمها سروناز

 و کوتاه به در زدم یتقه  هیمهندس رفتم . 
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از  ریمنتظر جواب باشم ، درو باز کردم و رفتم داخل . غ نکهیا بدون 

 هم تو اتاق ثاقیو م ی، واعظ یمیمهندس رح

سالم کوتاه به  هینگاه کردم و با  یپر از غرور به واعظ ی. با نگاه بودن

 رفتم سر اصل کالمم : یهمگ

بق مهندس ، برنامه چطور بود ؟ مذاکرات با شرکت شاران مطا یاقا _

 بوده ؟ لیم

مثل گذشته ، مهربون ، بهم نگاه  یعنی...  شهیمثل هم یمیرح مهندس

 کرد و گفت :

 کیتر بود ... بهتون تبر دهیبهتر و سنج یلیخ یقبل یبله ... از برنامه  _

 تو نیکردم موفق بش ی... فکر نم گمیم

 . نیسه روز کارو به نحو احسن انجام بد نیا

شده  رهیخ زیساکت و صامت به م یلبم باال رفت . واعظ یگوشه  فقط

 نگم : یچیبود . نتونستم ه

چطوره ؟ اطالعات لو رفته  هیدی، کارها تو شرکت ام یواعظ یخب اقا _

 به کارشون اومده ؟

 سرشو باال اورد و بهم زل زد و گفت : یواعظ
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 ... نیبهتر از من خبر داشته باش دیشما که با _ 

 . با تنفر نگاهش کردم و گفتم : خودیمثل عقرب بود ... مردک ب هنوزم

 . نیاونجا هست یشما عضو نفوذ ینه بهتر از شما ... نا سالمت _

 و شما هم جاسوس اونا . _ یواعظ

 گفتم : یلبخند پررنگ با

 بودم ... دهیخروار خاک خواب هی ریاگه جاسوس اونا بودم االن مطمئنا ز _

 گفت : عیسر ثاقیم

 ؟ هیمنظورت چ _

 گفتم : رمیبگ ینگاهمو از واعظ نکهیا بدون

بهتر از من خبر داشته باشن ... چند نفرو مامور  دیبا یمهندس واعظ _

 کردن جاسوس ؟ ستیکردن واسه سر به ن

باشه  ینفر واسش راحت باشه نه ؟! اخه هر چ هیکشتن  هیدیکنم ام فکر

 جاسوسش لو رفته ...

.  میگناه یب یبود برا یزدم ... زنده موندن من گواه یطعنه م بدجور

 فتم ...دهنش بسته شده بود . خوب گ یواعظ
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 بگو تا دوباره پنچرت کنم ! گهیکالم د هی،  شهیادعات م یلیاگه خ حاال 

 رونیاز اتاق ب یکوتاه ینزد . منم با خداحافظ یا گهیحرف د خوشبختانه

 اروم یاومدم و همونطور که با قدمها

زنگ  میدفعه گوش هیکردم ، به سمت دفترمون رفتم .  یم یرو ط راهرو

 ، دست تو ستمیبا نکهیخورد . بدون ا

خبر  یوقت بود که ازش ب یلیبود . خ ایکردم تا جواب بدم . سن فمیک

 جواب دادم : یبودم . با خوشحال

 نییگذره اون پا ی؟ خوش م یما ! در چه حال یتنور سیبه به ، سوس _

 ؟! ناییما

 با خنده جواب داد : ایسن

گوش  حتتویاش نصپزم ... ک ینه بابا ... حق با تو بود... دارم از گرما م _

 واقعا جهنمه ... نجایکرده بودم ... ا

که تابستون هوس  شهیبه بعد برات درس عبرت م نینداره ... از ا بیع _

 ! یرفتن نکن شیک

 گذره ؟ یما خوش م یاره واقعا ... خب ، چه خبرا ؟ شرکت ب _ ایسن
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 خنده گفتم : با 

 د شده !دلمون واست قد نخو ییتو هرگز ! کجا یبا تو اصال ب _

 رو ول کن بگو شرکت چه خبر ؟ نایافتاب ، شدم ذغال ! ا ریز _ ایسن

خواستم  یکه برام افتاده بگم . هر طور م ییخواست از اتفاقا یدلم نم اصال

 با ایموضوعو منحرف کنم اخرش سن

 دست اول شرکتو بشنوه . یخواست خبرا یم یزرنگ

!  شیک یرفت یکرد خودیب یبه کارت عالقه دار نهمهیاه ... بابا تو که ا _

 یخبر چیه نجایخودت بفهم که ا ایپاشو ب

 پرونن ! یهمه دارن مگس م ستین

 کردم :دلم اضافه  تو

 ! یو چه مگس پروندن _

راهرو  چیدفعه تو پ هیکرد که حرف بزنم ...  یهمونطور اصرار م ایسن

 از دستم افتاد ... تمام فمیو ک یکیخوردم به 

 شد ... نیپخش زم فیک اتیمحتو
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شدمو  ختهیر لیجام خشکم زده بود و به حرکات فرناز که داشت وسا سر 

 مونده بودم ... رهیکرد ، خ یجمع م

منو به  شتریکرد بلکه ب ی، نه تنها حواسمو جمع نم ایسن یالو الو یصدا

 کرد ... یم لیمتما شیدو هفته پ یحادثه 

شدن بند  دهی... کش دمیرو د ایفرناز سن ی... به جا دیفرناز لغز یرو نگاهم

 ، نیزم یرو لمی، پخش شدن وسا فمیک

برنامه  یسورس کدها ی، فلش حاوو در آخر  ایکردن اونا توسط سن جمع

... 

، از  ایسن یقطعات پازل کنار هم چفت شده بود ... با صدا یهمه  انگار

 رو به گوشم یاومدم و گوش رونیشوک ب

 : چسبوندم

 ؟ ید یشده ؟ ... چرا جواب نم یچ هدای _

رو قطع کنم  یبود که گوش نیکه تونستم انجام بدم ا یعکس العمل تنها

 بدم ... فرناز که با واریامو به د هیو تک

سمتم و  دیول کرد و دو نیرو زم فویحالم نگران شده بود ، ک دنید

 گفت : مهیسراس
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 ؟ ... چت شده ؟ ... هوی یشد ی... چ هدای...  هدای _ 

 کردم گذاشت و با ترس گفت : خی یگونه  یرو دستشو

 دختر ؟ ... یسرد نهمهی، چرا ا یوا _

داده بودم ،  هیتک واریته تموم شد ... همونطور که به دپاهام رفته رف جون

 ... برام مهم نبود نیاروم سر خوردم رو زم

 ایمهم بود ... سن زیچ هی... فقط  شهیم یو خاک فیگرونم کث یلباسا که

 بود ؟ اون یزن ک نیا یواقع تی... هو یخان

... اون بود که  رهیم شیبرنامه چطور پ دیپرس یازم م شهیکه هم بود

 یچسبوند و ادعا یخودشو بهم م شهیهم

و  دیکش یسرک م میتو زندگ شهیکرد ... اون بود که هم یم تیمیصم

 یشبا هم چه خواب یخواست بدونه حت یم

 ... نمیبیم

نبوده ... اون جاسوس  یو دوست تیمیکارا به خاطر صم نیفهمم ا یم حاال

 تونم قسم بخورم که اون ی... م هیاصل
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نشد ... اون  داشیپ گهیمسافرت د ی... بعدم به بهانه  دیرو ازم دزد فلش 

 بهم از پشت خنجر زد ...

 خنجر برام درد داره نیا نقدری، چرا ا ایزانوهام گذاشتم ... خدا یرو سرمو

 ؟ ... دمیمن ساده ام ؟ ... چرا زودتر نفهم نقدری... چرا ا ؟

 یزدنها شیها و ن هیکنا ادیاعتماد حاج اقا افتادم ...  یب ینگاه ها ادی

 اون سه روز که واسم یسخت ادی...  یواعظ

که به خاطر گم شدن برنامه ام  یو ضعف جهیسرگ ادیشکنجه بود ...  مثل

 برچسب جاسوس که به ادیداشتم ... 

 خورده بود ... میشونیرو پ ناحق

همه  نی... از ا دیترک یدو طرف سرم گذاشتم ... مغزم داشت م دستامو

 نی... از ا یهمه سخت نی... از ا یانصاف یب

 یم یاومد ... مگه من چ یمن فرود م کریبه پ دیکه فقط با بتیمص همه

 اروم که بتونم یکار طیمح هیخواستم ؟ ... 

به  نکهیکه عاشقشم رو انجام بدم ... بدون ا یکار یذهن یریدرگ بدون

 ادی نکهیگذشته ام فکر کنم ... بدون ا
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دوباره متهم بشم به گناه  نکهی... بدون ا فتمیگذشته ام ب یها یبدبخت 

 و یتهمت بدشگون شینکرده ... سه سال پ

 نیا نمی... بگو بب یعدل نشست ی، تو که جا ای... خدا ی، تهمت دزد حاال

 عدله ؟ ... نیانصافه ؟ ... ا

تا کرده ام گذاشته بودم و دهنمو پشت دستام  یزانوها یامو رو چونه

 بودم و از زور رهینقطه خ هیپنهون ... به 

چونه ام لرزش  یک دمیزدم ... نفهم یم ادیمصائب ، سر خدا فر فشار

 دندونامو پشت دستم فرو کردم یفت ... کگر

چشمام تر شد و بعد گونه هام پر از  یهق هقمو خفه کردم ... ک ی... ک

 اشک ...

در اتاق  یوقت ی... حت ختمیر یراهرو چمپاته زده بودم و اشک م کنار

 یکه روبه روم بود باز شد هم تالش الیدان

اعتنا رومو  یفم اومد ببا دو به طر یبلند کردن سرم نکردم ... وقت یبرا

 خواستم تنها باشم ... تنها یبرگردوندم ... م

 ... ضعفمو بفهمه ... نهیامو بب هیگر یا بهیغر نکهیکنم ... بدون ا هیگر
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 دیرنگش صورتمو کاو ینگران قهوه ا یمقابلم زانو زد ... با چشما الیدان 

 و گفت :

 ؟ نیدار یجسم یاومده ؟ ناراحت شیپ یخانوم ، مشکل هدای _

... کاش جسمم ناراحت بود ... چقدر تحمل زخم روح سخته ... در  نه

 جوابش فقط چشمامو بستم و همزمان با بسته

 یپلکام چند قطره اشک سر خورد رو گونه ام ... صداش نگران شدن

 به خود گرفت : یشتریب

تو راهرو  ستی... درست ن مارستانیببرمتون ب نیبلند ش نیضیاگه مر _

 ... نینیبش

 یکه فرناز با عجله در حال رمیبرو بزار به درد خودم بم ایبگم نه ب خواستم

 دستش بود و تند تند با یبزرگ وانیکه ل

چون با اضطراب  دیند الویزد ، اومد سمتمون . انگار اصال دان یهم م قاشق

 به طرف دهنم وانوی، رو پاش نشست و ل

 زد گفت : یکه نفس نفس م یو در حال گرفت

روز  نیاستخدام کنه که من به ا یآبدارچ هیحاج اقا  نیچند بار بگم ا _

 رو دستم وانی... خسارت دو تا ل فتمین
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 ... موند 

 کنم ... یاشکال نداره من پرداخت م _ الیدان

 گفت : شدیم زیخ میدستپاچه شد و همونطور که ن فرناز

حالش  هدایحواسم نبود بهتون ...  نی... ببخش یمیرح یا ؟ سالم اقا _

 ... فکر کنم فشارش افتاده ... ستیخوب ن

 کرده ... خی یلیخ

 و گفت : ستادیا الیدان

 تا حالشون بدتر نشه . مارستانیب مشونیپس بهتره ببر _

 اومد گفتم : یم رونیکه از ته چاه ب ییلب باز کردم و با صدا باالخره

 شم ... یبخورم خوب م نویخواد ... ا ینم _

نکردن و من جرعه جرعه اب قندو خوردم .  یهم اعتراض الیو دان فرناز

 گرفتم و بلند واریبعد اهسته دستمو به د

 ایبکنه ... موندن سن یبتونه کار دیگفتم ... شا یم ثاقیبه م دی. با شدم

 ممکنه ... ریشرکت غ یبه عنوان کارمند تو
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 ایو  رهیاجازه بدم فرناز دستمو بگ نکهیاز سر جام بلند شدم ، قبل از ا تا 

 حالم ، یدرباره  یشروع کنه به نگران

 : گفتم

 ... واجبه . دکتر کار دارم یبا اقا _

در بزنم ، صداشو  نکهیرفتم ... قبل از ا ثاقیسالنه سالنه به سمت اتاق م و

 ... انگار تازه از اتاق دمیاز پشت سرم شن

 اومده بود : رونیب مهندس

 ؟ یکارم دار _ ثاقیم

اخماش  دنمیام چطور بود که با د افهیدونم ق یسمتش نم دمیچرخ یتان با

 تو هم رفت :

 ؟ یکرد هیشده ؟ چرا گر یزیچ _

؟ انگار ذهنمو  دهینبود ... پس از کجا فهم سی. خ دمیبه صورتم کش دست

 در بشیج یاز تو یخوند . چون دستمال

 و گفت : اورد
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کرد ...  هیمالحظه گر یب دیباشن ... نبا ششونیمواظب آرا دیخانوما با _ 

 افتاده باشه ... یاتفاق مهم نکهیمگه ا

که با دستمال صورتمو  یورتمو خراب کرده . در حالص ملمیکه ر دمیفهم

 کردم اروم سرمو تکون دادم و یپاک م

 کردم : زمزمه

 مهم .... یلیاره ... خ _

 نگفت . اما نگاهش منتظر بود ... ادامه دادم : یزیچ ثاقیم

 ... هیکار ک دمیفهم _

 باال رفت : ثاقیم یابرو یتا هی

 ؟ یک _

 دهنمو قورت دادم و زمزمه کردم : آب

 ؟ شیشناسی... م یسنج ازین می... از ت یخان _

 یدرندشت نی... شرکت به ا ادین ادشیبه فکر فرو رفت ... حق داشت  ثاقیم

 عالمه کارمند داشت ... همونطور که هی

 کرد گفت : یاتاقو باز م در
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 ... هیک نمیبب ارهیبگم مدارکشو برام ب نایبرو تو اتاقم من به د _ 

 زشیکنار م یمبل ادار یتکون دادم و وارد دفترش شدم . رو یسر

 دونم ینشستم و سرمو تو دستام گرفتم ... نم

 پوشه اومد تو و گفت : هیبا  ثاقیته بود که مگذش چقدر

 ماه ... شیگذره ... ش یاز وقت استخدامش نم یلی... خ یخان ایسن _

نگام کرد  ینشست . کم زیم یرو یور هیول کرد و  زیم یرو رو پرونده

 زد گفت یم نهیکه دستاشو به س یو در حال

 :_ 

که حرفتو ثابت  یدار ی... مدرک یدیاز کجا فهم نمیکن بب فی، تعر خب

 کنه ؟

 به چپ و راست تکون دادم و گفتم : سرمو

هم مشکوک ... اونقدر که  یلینه مدرک ندارم اما بهش مشکوکم ... خ _

 تونم قسم بخورم کار خودشه .... یم

 حرفمو قطع کرد و گفت : ثاقیم
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ماجرا  نیوارد ا خودی، بهتره ب یدار ی، اگه باهاش دشمن هدای نیبب _ 

 که ... یخصومت شخص هی ... شینکن

 : دمیو بهش توپ دمیمن حرفشو بر نباریا

کردم چه  یفکر م شیساعت پ میندارم ... تا ن یدشمن چیمن باهاش ه _

 اما االن ... میهم هست یبرا یخوب یدوستا

 کرد و گفت : کیچشماشو بار ثاقیم

 ؟ یاالن چ _

رخ داده بود رو  ایمن و سن نیکه ب یو کل اتفاقات دمیکش یقیعم نفس

 کردم ... از همون روز اول که فیبراش تعر

که  ی، از وقت هیبودمش و فکر کردم منتظر کس دهید ثاقیاتاق م کنار

 یتصادف نجات داد و اظهار دوست هیجونمو از 

ازم  شهیشاران رو قبول کرده بودم و اون هم یکه پروژه  ی، از وقت کرد

 یمو من احمق فکر  دیپرس یدرباره اش م

 یو به بهونه  دیکه فلش رو دزد یواسه خودم نگرانه ... از وقت کردم

 که شیساعت پ میزد ... تا ن بشیمسافرت غ
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 گفتم ... ثاقیم ی... همه رو برا دمیفهم زویچ همه 

 یکردن اتاق . دستاشو تو یشروع کرد به ط ثاقیاز اتمام حرفام ، م بعد

 ییشلوارش گذاشته بود و با قدمها بیج

 گفت : یرفت . بعد از مدت ی، طول و عرض اتاق راه م نیسنگ

 گرده ؟ یبرم ینگفت ک _

نشست  مییرو مبل رو به رو ثاقیبه باال تکون دادم . م یبه عالمت نف سرمو

 و گفت :

... االن  یدیفهم یزیکه چ یاریبه خودت ب دیگوش کن ، اصال نبا _

 خوب یکه همه چ یگ یو م یزن یبهش زنگ م

 اشو بسپر به من ... هیداده شده ... بق لیرفته و پروژه به شاران تحو شیپ

 ؟ یکار کن یچ یخوا یم _

 داد و گفت : هیمبل تک یبه پشت ثاقیم

 ی... وقت مونهیم یمنتظر خان هیدیام یکارشو خوب بلده ... تو یواعظ _

 یما رو بفهمه ، مطمئنا خان تیموفق هیدیام
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... البته  رونیب میکن یمدت که گذشت ، ما هم پرتش م هی...  شهیم خیتوب 

 که نه ... زندان ! رونیب

 ایمنم کمتر از سن هیقض نیا یتو دی... شا ادیز یلیشدم ... خ ناراحت

 یتفاوت اصل هی ایمجازات نشدم ... البته با سن

 گناه ... ی... اون گناهکار بود و من ب داشتم

 منو به خودم اورد ... لحنش شوخ بود : ثاقیم یفکر بودم که صدا یتو

 یتونی، تو هم م هیجاسوس اصل ینگران نباش ... اگه ثابت بشه که خان _

 ! یکن خیا رو توبم

 زدم ... اروم جواب دادم : یتلخ لبخند

 ... یمدت برم مرخص هیهنوز به مجازات شما فکر نکردم ! فکر کنم  _

 سرشو تکون داد : ثاقیم

 ... یایم رونیب ی... از خستگ دهیاره ... برات مف _

 مبل بلند شدم و گفتم : یاز رو اروم

 سر کارم ... رمیم _

 گفت : ثاقیم
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 زنگ بزن ... یبه خان یبر نکهیاز ا قبل _ 

رو گرفتم بعد از دو بوق جواب  ایسن یدر اوردم و شماره  مویگوش ناچار

 داد :

 الو ؟ چرا قطع شد ؟ _

 ؟ یدونم چش بود ... خوب ینم _

 ... یگفت یم ی؟ داشت یاره ... تو چطور _ ایسن

 کرد ... ینم اطیخرده هم احت هیام گرفت ... اونقدر هول بود که  خنده

 گفتم ؟ یم یچ _

 راجع به شرکت ... پروژه ات تموم شد ؟ _ ایسن

 ؟ ییتو کجا یهوم ... راستاو _

 اومد : یزن یتعلل کرد ... از اون طرف خط صدا یکم ایسن

 ... یپرواز شماره  نیمسافر _

 گردم ... یاالن تو فرودگاهم ... دارم برم _ ایسن

 اره ؟ گهیشرکت د یای... فردا م یا ؟ به سالمت _

 داشت ؟ یپروژه ات مشکل ی... راست امیاره م _ ایسن
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 گفتم : یزرنگ با 

 داشته باشه ؟ دیبا _

 دستپاچه شد : یکم ایسن

باشه ... اخه نگرانت  ومدهین شیپ یمورد هویخواستم بدونم  ینه نه ... م _

 شدم ...

 دلم گفتم اره جون عمه ات ... تو

دادم و شرکت  لی؟ تازه اونقدر برنامه رو خوب تحو ینه بابا مورد چ _

 مخواد به یشاران ذوق کرده که مهندس م

 بده !!! یقیتشو

 رنگ باخت : ایسن یصدا

 ا ؟ ... چه خوب ... _

 ادیفرناز درب یبرم سر کار ... االنست که صدا دیمن با یاوهوم ... راست _

 ... یبوسمت بابا ی... م

فرستادم  رونیب نیقطع کردم . نفسمو سنگ عیجوابش نشدم و سر منتظر

 رو ینگاه کردم ... لبخند محو ثاقیو به م
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 بود : لبش 

 ... یکرد یخوب باز _

 پوزخند گفتم : با

 استادم ... هیفن  نیاره ... تو ا _

سه سال انگشت شمار خودم بودم ... بدون  نیا یهم داشتم ... تو حق

 بکنم ... یتظاهر نکهیا

سرکار اشکال نداره ... برو خونه استراحت  یبر یخوا یاگه نم _ ثاقیم

 تمومه ... گهید یکن ... کار خان

 رفتم .... رونیگفتم و از اتاق ب یلب ریز ی باشه

 یباور نم اول یرو شد ... واعظ ایزود دست سن یلیبود . خ ثاقیبا م حق

 با یوقت یجاسوس باشه ول ایکرد که سن

 سییکرد و بعد هم جر و بحث اون با ر بیتعق هیدیخودش اونو تا ام چشم

 دستش اومد . زیهمه چ دیشرکتو شن

 سیکه پل دی، د هیدیاومدن از شرکت ام رونیهم به محض ب ایسن

 ... سادهیمنتظرش وا
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 نکهیبودم .... امروز تازه برگشتم سر کارم ... واسه ا یمرخص یچند روز هی 

 با محنا سرگرم شتریحوصله ام سر نره ب

جذبش  نقدریداشت که من ا یدختر خوشگل چ نیدونم ا ی. نم بودم

 کردم و یخوب درکش م یلیشدم ... خ یم

 یمهد کس یدونستم تو یدوست خوب باهاش بودم . چون م هی مثل

 مثل ییکه دوستش بشه ... بچه ها ستین

 نیکه داشت از ا یطیتنهان ... محنا هم به خاطر شرا یلیاغلب خ محنا

 قاعده مستثنا نبود ...

لم داده  مینداشتم ... رو صندل یکار چیخدا ... از صبح که اومدم ه یا

 . فرناز هم دمیکش یبودم و ناخنمو سوهان م

رفته  التیتعط یهم با پسراش که برا ایکرد و ثر یم یباز وتریکامپ با

 کرد ... یعموشون ، چت م شیبودن سوئد پ

داشتم ،  ی! تا من وقت خال میبا مامانمون چت کن میکه شانس نداشت ما

 وبکم یکرد تا از تو یطاها مجبورم م

من ! چرا  ی افهیبه ق دادیم ریگ شهیحرف بزنم . مامانم که هم باهاشون

 الغر نقدهیورتت ا؟ چرا ص یآب رفت نهمهیا
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زرد شده ؟  نقدریچشت گود افتاده ؟ چرا رنگ و روت ا ی؟ چرا پا شده 

 کشتم یو و و و ! م یخور ینم یچیچرا ه

!!! 

گرفته بودن و در حال جور  یمرخص شونیعروس یو روزبه هم برا یساق

 و گرفتن سالن و لباس هیزیکردن جه

مزخرف شب مزخرفتر بودن ! خب ، ذهن مبارک از  یایو گرفتار یعروس

 نی! هم رونیشوت شو ب یعروس یمساله 

فرار از  یزدم و برا نیزم ی... ! اااااااه ! با حرص پامو رو گهی! بشوت د االن

 یاداوریو  یفکر کردن به شب عروس

 . رونیخودم ، از اتاق زدم ب یایبدبخت

، مکان  یی. چون دستشوخرده صورتمو شستم  هیو  ییتو دستشو رفتم

 گردهیمخم برم نجایا شهیمورد عالقمه هم

 یایبرخورد کردم . بعد از سالم و احوالپرس الیراهرو با دان یجاش ! تو سر

 معمول گفت :

 فیچند روزه تشر نیخانوم مهندس ... ا میبود دارتونیمشتاق د _

 خوش گذشت ؟ ی... مرخص نینداشت
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 اوقات با محنا بودم . شتریب یشما خال یبله ... جا _ 

 و گفت : دیکش یاه الیدان

شرکت  ی. کاراتنگ شده .. یدلم براش حساب دمشیاخ که چند وقته ند _

 شده ... مجبورم فشرده کار کنم ... ادیز

 به حالتون که سرتون خلوته ... خوش

 خنده داشت گفتم : یکه چاشن یلحن با

 یگرفتم ... حت ینرفتم و به جاش اضافه کار اموی! من مرخص گهیبله د _

 دارم ... یچند هفته ا یمرخص یهنوزم برا

 رفتم ! یم یاوه ! خوش به حالتون ! کاش منم اضافه کار _ الیدان

 الیکردم . بعد از چند لحظه مکث ، دان یمیمال یجوابش فقط خنده  در

 و دیمرتب و کوتاهش کش شیبه ر ی، دست

 : گفت

باهاتون داشتم ... ممکنه چند لحظه  یعرض مهم هیخانم  هدایراستش _

 ... هیاتیبرام ح یلی؟ خ رمیوقتتون رو بگ
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 دهیبه تا فرق سرم باال پر یفضول نیکه از زور تعجب و همچن ییابروها با 

 بود ، گفتم :

 ؟ یبا من ؟! چه عرض _

 پا و اون پا کرد و گفت : نیا یکم الیدان

 ناهاره ... کیرستوران تا بهتون بگم ... نزد میاگه ممکنه بر _

به  شتریقبول کردم . البته ب هیمودب و خوب یلیدونستم پسر خ یم چون

 منحصر به فردم بود که یخاطر فضول

 نیا یو من درباره  میرفت یبه سمت رستوران م میبرم ! داشت خواستم

 یم الیدان یچند روزه و احواالت محنا برا

 میوارد بش نکهیدرگاه رستوران ، قبل از ا ی، که تو دمیخند یو م گفتم

 . میبرخورد ثاقی، به م

تعجب کرد و چند  یلیاونم در حال خنده خ الیمن و دان دنیبا د ثاقیم

 موند به ما دو تا ... کم کم خط رهیلحظه خ

که بهش سالم کرده بود برداشته شد و به من  الیدان یاز رو نگاهش

 باز شده به خنده یلبها ی. نگاهش رو دیرس
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من تونستم ، نگاهشو ازم گرفت و  الیدان یدوباره  یثابت موند . با صدا ام 

 نگاهش بخونم یخشمو از تو یشراره ها

... 

 ؟؟؟ الوووو ! یدکتر ... کجا یسالم عرض شد اقا _ الیدان

 کرد : یکوتاه یسرفه  ثاقیم

 ورا ... نیسالم . از ا کیعل _

 گفت : یبا شوخ الیدان

 ؟ نییفرما یرستوران ... شما نم میکدوم ورا ؟! وقت ناهاره ها ! اومد _

که سرخ  یبه سمتم انداخت و با صورت یا گهینگاه خشمناک د ثاقیم

 پر حرص گفت : ییشده بود و صدا

 شم . یزاحمتون نمنه ... م _

بگه ، زودتر از ما وارد رستوران شد .... وا ؟!  یا گهید زیچ نکهیقبل از ا و

 خواست یکرد ؟ چرا م نیچرا همچ نیا

 ی! مردک چشم وحش ــــــــشی؟! ا دمیبکشه ؟! ارث باباشو باال کش منو

 با خنده درو برام باز کرد و الی! دان
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 : گفت 

فهمه  یاخالق نداره ! اصال نم یپسر از بچگ نیشه کرد ؟! ا یچه م _

 ! نشی! شما ببخش یچ ینیفرست  زیدیل

به  یاجبارا لبخند یهنوز ناراحت بودم ول ثاقیم یخاطر نگاه عصبان به

 زدم و گفتم : الینمک دان یب یشوخ یرو

 ؟ نیبا هم دوست بود یاز بچگ ثاقی... شما و م ستیمهم ن _

رفت جواب داد  یته سالن م یدو نفره  زیکه به سمت م یدر حال الیدان

: 

 با حاج بابا همرزم بودن ... ثاقیبله ... پدر م _

 تعجب گفتم : با

 حاج اقا جبهه رفتن ؟! یعنیهمرزم ؟!  _

 زد و گفت : ینیلبخند نمک الیدان

 تعجب داره ؟! یاره ... جا _

حاج  ی افهیبود ... اوال که به ق زیبرام تعجب برانگ یلی، راستش خ خب

 خورد حاج اقا باشه ! با اون خط یاقا اصال نم
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 یمیهمون مهندس رح شتری، ب کیو صورت برنزه و ش دیسف شیر 

 یتصور یخورد تا حاج اقاها یباکالس بهش م

 یقرمزشونو هزار بار دور دستشون م حیگنده دارن و تسب کمیکه ش من

 که جبهه هم رفته دمیچرخونن ! حاال فهم

 به غشم !از تعجب رو  گهی! د

 خنده گفتم : با

 ! یلیاره ... خ _

زد و غذا رو سفارش داد . منم به تبع اون جوجه سفارش  یلبخند الیدان

 دادم . چون هنوز به اطالعات دلخواهم

 بودم گفتم : دهینرس

 بعدا ؟ ایجبهه با حاج اقا دوست شدن  یتو ثاقیپدر م یراست _

 شونییجبهه با حاج بابا اشنا شد ... اشنا یخب ، عمو خالق تو _ الیدان

 مجروح شدن حاج باباست ... ونیمد

 چطور ؟ _
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جوون بوده ... هنوز دانشگاه  یلیجبهه رفته خ یحاج بابا وقت _ الیدان 

 اعزام شد اونجا . یسرباز ینرفته بود ... برا

 عمو خالق ... شیپ رهیخوره و م یم ریپاش ت یاتیعمل یتو

 گفتم : یجیگ با

 ؟ ثاقیم یبابا شیپ رهیم یواسه چ _

 یرو م نایا یو پوک زندگ کیجواب داد انگار من کل ج یجور الیدان

 ! ارمیدرم یدونم و عمدا خنگ باز

بوده ...  یی! چون عمو خالق پزشک صحرا گهیخب معلومه د _ الیدان

 اعزام شده بوده اهواز ...

 شد ؟ یاها ... خب بعدش چ _

که قاشقشو پر  یبعد در حال دیصبر کرد تا گارسون غذا ها رو چ الیدان

 کرد گفت : یم

 بعد نداره که ! بعدش حاج بابا و عمو باهم دوست شدن ... _

 گذره ؟ یچند سال از فوت پدر خالق م ی... راست یخب ، به سالمت _

 با تاثر گفت : الیدان
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 شد ... دیوقته ... عمو خالق شه یلیخ _ 

 آهسته گفتم و ادامه دادم : یوا هی

 متاسفم ... _

منم تموم  یاز غذا یمین یتکون داد و غذاشو خورد . وقت یسر الیدان

 مقدمه گفت : یب الیشد دان

 تونم در خواستمو بگم ؟ یم _

 گفتم : عیهمراهش اومدم . سر یرفت که واسه چ ادمی! اصال  اها

 . نییبله بله ... بفرما _

 زد و بعد از صاف نشستن گفت : یمن لبخند یبه عجله  الیدان

 شهیبکنم ... م یخواستم ازتون در خواست یراستش من چند وقته که م _

 ؟ نیکمکم کن

 شده بود ؟ ... یشدم . چ یجد یکم

 ؟ ادیاز دستم برم یچه کمک _

د انداخت بو زیم یخورده اش که رو چیبهم پ یانگشتا ینگاهشو رو الیدان

 و گفت :
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 ... نیازدواجم کمکم کن یخوام که برا یراستش ... من م _ 

!  رونیزنه ب یاونقدر گشاد شد که فکر کردم االن از کاسه اش م چشمام

 با دهن باز گفتم :

 ؟! یچــــــــــــ _

 گفت : عیکه از تعجب من هول شده بود سر الیدان

 به خدا من قصد جسارت ندارم ... فقط ... _

 گفتم : یجد یلیحرفش و خ نیب دمیدو

 نیینفرما هودهیمن اصال قصد ازدواج ندارم ... بهتره تالش ب یمیرح یاقا _

. 

 یمجبورم کرد رو الیمتعجب دان یبلند شدم که صدا یصندل یاز رو و

 : امیفرود ب یصندل

 نکردم ... ! یمن از شما خواستگار یول _

 : دمیمتعجب و البته وا رفته تر ! پرس نباریا

 ؟! یچ یعنی _
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 ینی... من اصال منظورم ا ایخانوم بهن نیشما دچار سو تفاهم شد _ الیدان 

 نبود ... نیکرد یکه شما فکر م

االنم خودمو مثل خواستگار  نینگم ... تا هم یا گهید زیکردم چ یسع

 جمع کن هدایکرده بودم ! اه  عیها ضا دهیند

 ؟؟!! یریو یریگ نی!!! شوهر کجا بود تو ا زونتویآو یو لوچه  لب نیا

 الیام قالب کردم و نگاه منتظرمو بهش دوختم . دان نهیس یرو دستامو

 من من کرد و گفت : یکم

 تا با فرناز خانوم صحبت کنم ... نیخوام کمکم کن یمن ... م _

! چقدر هم  یکرده ... اله ریفرناز گ شیگلوش پ نیافتاد ... ا میدوزار تازه

 گفتم : ی... با لبخند پهن انیبهم م

 ؟ ادیاز دستم بر م ی... حاال چه کمک یبه سالمت _

 کرد : فیرو تعر هیلبخندم خوشحال شد و تند تند قض دنیبا د الیدان

 کنن ... یکار م نجایهست که ا یسال هیراستش فرناز خانوم  _

 حرفش : نیب دمیو ناخوداگاه پر رمیخودمو بگ یجلو نتونستم

 سال ؟! اونوقت شما حاال ازش خوشتون اومده ؟! هی _
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 لبخند به لب گفت : الیدان 

 شونیاز متانت ا دمشونیکه د یبار نی... نه ... من از اول نیاجازه بد _

 باهاش آشنا شتریخوشم اومد و خواستم ب

بشم ، منو از  کیمتاسفانه هر بار که خواستم بهشون نزد یول بشم

 یچرا ول دمیفهم یخودشون روندن ... اصال نم

دادم  هادشنیهستن ... بهشون پ یکه منتظر تاکس دمید یروز اتفاق هی

 امتناع کردن ... شونیا یبرسونمشون ول

مناسب درخواستمو  تیموقع هی یکنم و تو شونیتونستم راض خالصه

 ... یمطرح کنم ول

 گفتم : جانیه با

 خب ؟؟!! _

 با اندوه جواب داد : الیدان

 گفتن نه ... _

 دادن ! یخورده وا رفتم ! انگار به من جواب منف سیجرز خ مثل

 آخه چرا ؟! _
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 خوره ... یسطح خانواده ها بهم نم گنیم _ الیدان 

 پس موضوع پوله ؟ _

خرده  هیتکون داد ... تو دلم  قیبا حسرت سرشو به عالمت تصد الیدان

 به فرناز فحش دادم و بعد رو به مجنون

 گفتم : الیدان

 باهاش صحبت کنم ؟ نیخوا ی؟ م ادیاز دستم برم یحاال چه کمک _

... من فقط  نیبهشون نگ یزیمن چ یخواستگار یه نه ... دربار _ الیدان

 نسبت شونیخوام بدونم که احساس ا یم

 یبفهمم راحتتر م نوینه ... اگه ا ای... اصال منو دوست دارن  هیمن چ به

 کنم ... شونیتونم راض

نه  ایکنه  یآدم جساب م نویبفهمم فرناز ا یتو فکر ... حاال چه جور رفتم

 بعد از الیدانسخت شد که !  یلی... خ

 گفت : یکوتاه مکث

 ؟ نیکن ی؟ کمکم م هیجوابتون چ _
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 یقرار م تیموقع نیتو سر فرناز کنم ؟! اخه چرا منو تو ا یچه خاک حاال 

 مرد ؟! باالخره قبول کردم و از ید

بفهمم  یبودم که چجور ریبا خودم درگ یاومدم . تو راه ه رونیب رستوران

 طونهینه ... ش ای شهیم شیزیفرناز چ نیا

نه ... خب اونم که  ای یخوا یم الویبرم بهش بگم دان ینجوریگه هم یم

 گه نه ! یخل ! م

گذاشته ... اروم اروم  زشیکه فرناز سرشو رو م دمیرفتم تو دفتر د یوقت

 پخ هیگوشش  خیشدم و ب کیبهش نزد

از پشت خورد به  یبلند شد و صندل شیاز رو صندل هویکردم که  بلند

 دنیکردم که با د ی! داشتم هر هر م نیزم

 بستم و گفتم : شمویسرخ فرناز ، ن یچشما

 ؟ یدیترس _

رو صاف کرد  یگفت و صندل یلب نه کوتاه ریبهم انداخت و ز ینگاه مین

 بهم نگاه کنه نکهیو روش نشست . بدون ا

 نقدریچرا ا نیشد ... ا ندوزیروشن کرد و منتظر باال اومدن و وترویکامپ ،

 نگاش یفی؟ با اخم ظر نهیباهام سرسنگ
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 و گفتم : کردم 

 رناز ؟شده ف یزیچ _

 بود : تورینگاهش به مان هنوز

 نه . _

 ؟ یتو هم نقدریپس چرا ا _

 ؟ ستین یزیچ _ فرناز

 لرزه ؟! یکه صدات داره م ستین یزیچ _

دم  یم ریگ یمثل مامانم ه ادیبا حرص چشماشو بست . خوشم م فرناز

 ! یکیبه 

 نکن ... ی. خودتو قاط هداینشده  یزیچ _ فرناز

نشستم و دستمو دور گردنش حلقه  شیصندل یخنده رفتم رو دسته  با

 کردم :

 ؟! یکن کهیمنو هشت ت یخوا ینشده پس چرا م یزید ِ آخه اگه چ _

 بکنم ... یکار نیخوام همچ یمن نم _ فرناز
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اخماتو وا کرد ...  یشه گره  یگازت گرفته که نم یک نمیپس بگو بب _ 

 ... گهیبگو د

کردم و پشت سر هم رو اعصاب  یاصرار م ینزد ... منم ه یحرف فرناز

 رفتم ... یبدبختش رژه م

 بگو بگو بگو بگو بگو بگو ... ! _

نشسته  یصندل یرو یور هیدفعه فرناز از جاش بلند شد و منم که  هی

 تا ول نشم دمیبودم ، تلو تلو خوران عقب پر

که از زور بغض  ییاشکبار نگام کرد و با صدا یی... فرناز با چشما نیزم رو

 خش داشت گفت :

 خوام ... ولم کن ... ینم _

 دنیه اومده بود تو اتاق با دکه تاز ای... ثر رونیبرداشت و رفت ب فشویک و

 : دیمن که سر جام خشکم زده بود پرس

 شده ؟ با فرناز حرفت شد ؟ یزیچ _

کردم  یبودم و به عکس العمل فرناز فکر م سادهیمن فقط سر جام وا یول

 رو لبم نشست ی... کم کم لبخند کمرنگ
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 ... 

با تعجب بهم نگاه  ایرفتم ... ثر رونیچنگ زدم و از دفتر ب فمیبه ک عیسر

 کرد ... زود خودمو به آسانسور یم

 دمینفس دو هی نگیبه پارک دنیزدم ... تا رس نگویپارک یو دکمه  رسوندم

 که شدم ، با سرعت نی... سوار ماش

کردم فرناز  یاز پارک خارج کردم ... دعا دعا م نویو ماش چوندمیپ فرمونو

 خدا صدامو نکهینرفته باشه ... مثل ا

 ... دمشید ابونیکه کنار خ دیشن

من اخم  نیماش دنی... اما با د دیترس یحساب چارهیزدم رو ترمز . ب عیسر

 که یکرد و روشو برگردوند . در حال

 دادم و گفتم : نییرو پا شهی، ش دمیخند یم شیبه بچگ داشتم

 خانوم ... ! متونیبرسون _

 گفتم : یگریجواب نداد . با باز فرناز

 میبر ای... ب ایهم دار یکلی؟! ماشاال چه ه ید یخوشگله چرا جواب نم _

 .... دلمو هید میدو ساعت با هم خوش باش
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 ... ! نشکون 

همچنان اصرار  ی... معلوم بود خنده اش گرفته ول دمید یرخ فرنازو م مین

 نشون بده ... یداشت که خودشو جد

مد باال تر از من  نیماش ، یگز کن ابونویخ نیدوشس محترم ... ! کل ا _

 یبپر باال تا گشت عی... سر ادیسراغت نم

 ... بدو ! رهیبگ خموی ومدهین یمشت

 یجد یرفت . کم یداشت حوصله ام سر م گهیام گرفت . د دهیناد بازم

 شدم :

 خوام برم ... یگرممه ... م گهید ایفرناز ب _

 برو . ایمن که جلوتو نگرفتم ... ب _ فرناز

 کرد . یشورش م یلیداشت خ گهیگرفت ... د حرصم

 باال ... ایگم ب یفرناز دارم با زبون خوش م _

 گرفت و برگشت سمتم : هم مثل من گارد فرناز

... تو روم  ستین دی؟! البته از شما که بع یکن یم یچه غلط امیاگه ن _

 من که فیو پشت سرم دشمن ... ح یدوست
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 دوست داشتم ... نقدریا 

 گه ... یداره چرت و پرت م هیدونستم االن عصبان یم

 یوردا شیپ یاالن دار یدیتو رستوران د الویدونم من و دان یباال م ایب _

 دم .... یم حیباال برات توض ای... ب یکن یم

زدم و  یحرفم ، سر جاش خشکش زد . لبخند نصفه ا نیا دنیشن با

 گفتم :

 پزم ... ی... دارم م نمیباال ب ایب _

ها  شهی. به محض سوار شدنش ، ش نیکوتاه اومد سمت ماش یقدمها با

 کردم : ادیرو باال دادم و ضرب کولرو ز

ناز  یکه ه یشکنجم بد یخواست یهوا م نیاوف ! خدا نکشتت ... تو ا _

 ؟! یکرد یم

 توجه کنه گفت : میبه شوخ نکهیبدون ا فرناز

 خب ؟ _

 بهش کردم : ینگاه مین

 خب به جمالت ! _
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 ! گهیکن د فیتعر _ فرناز 

 گفتم : یدر حال انفجاره ! با بدجنس یدونستم از فضول یم

 ب کنم !خوام اطالعات کس یم _

 مرتعش گفت : یبا لحن فرناز

 ؟ یک یدرباره  _

 جواب دادم : خونسرد

 . یمیرح الیدان _

 بدتر از قبل گفت : ییبا صدا فرناز

 ؟ یچ یبرا _

 خودم . یبرا _

... اصال  هیگر ریدفعه زد ز هی...  رهیخودشو بگ ینتونست جلو گهید فرناز

 یکه لبخند یتعجب نکردم . در حال

پارک کردم و آروم  ابونیلبم جا خوش کرده بود ، کنار خ ی گوشه

 کرد ... یم هیبرگشتم طرفش . مثل ابر بهار گر
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! اشک بچه مردمو  یدیبه من م ییچه کارا نی! بب الیدان تو روحت یا 

 درآوردم !

 از تک و تا ننداختم و گفتم : خودمو

 ستین یانگار اصال آدم حساب یکن یم هیکه تو گر ینجوریخب ، پس ا _

 ... نه ؟!

 سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت : فرناز

 هفت خط ... ! کهیمرت _

 صدامو بلند کردم : یساختگ یتعجب با

 نه ؟! ستین ی... پس اصال مورد خوب یوا _

 با هق هق جواب داد : فرناز

 دوروئه ... یلیمتنفرم ازش ... خ _

تو  یا گهیگاد ! خدا رو شکر بهش جواب ندادم ... کس د یاوه ما _

 بوده ؟! شیزندگ

 نداشت : یاش تموم هیکه گر فرناز
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 ادیخواد ب ی... به من گفته بود.... دوستم داره و مشعوریاره ... ب _ 

 ... من اول جواب رد دادم ... اما حاال میخواستگار

 ... حاال ...

 : دمیرس یبه مقصودم م داشتم

 ؟ یحاال چ _

بعد زر زر  یاول اعتراف کن یریمیم یدوباره بغضش سر باز کرد ... ا فرناز

 ؟! یکن

حاال که من ... به مامان ... گفتم و ... قبول کرده ... اومده ... از تو  _ فرناز

... 

 گرفت ! اروم زدم پشتش و گفتم : یبس بود داشت نفسش م گهید

 هیخودتو ...  یخفه کرد یچیخب ، بسه خودم تا اخرشو خوندم ... ه _

 ... قینفس عم هی... اوهوم !  ریلحظه آروم بگ

 ... ! نیآفر

 یکرد ... ا یهق هق م دهیبر دهیبر یاما ه رهیش کرد تا نفس بگتال فرناز

 ! تیبسوزه پدر خر
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 نکرده ... یفرناز آروم باش به خدا ... بابا از من که خواستگار _ 

 عیو سر دی... هق هقش کامل خواب شیحرفم مثل آب بود رو آت نیا انگار

 سمتم : دیچرخ

 نکرده ؟! ی؟! خواستگار یچ _

رو بگو  وونهیکرد ؟! من د یزر زر م ی! پس اونوقت تا حاال داشت الک به

 به خدا ... نیچقدر خودمو لعنت کردم ! بب

بوسن  یرو م هیپر هیگر گهیگذره د یتا خرشون از پل م یامروز یعشقا

 زارن رو طاقچه ! یم

 رهیمنو بگ ادیرو ول کنه ب یخر نیبه ا ی! مگه عقلش کمه که تو رینخ _

 نداره یازین یحاال هم خر نی! تو که از هم

 ! یمخت باالنس بزنه عاشقش بش رو

برد تو آسمون  نویماش غشیج هیثان میخرده نگام کرد و بعد از ن هی فرناز

 هفتم :

من  یگی! ... نم دمیچزون نقدهیکه ا یریبم ی... ا ارنیخبر مرگتو ب یا _

 کردم ؟! هیاونقدر گر ی؟! ... کور بود رمیمیم
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 بهم ؟! یبگ یزیچ هی دینبا 

خواد حرف بزنه ! دستمو رو دهنش  یم زیر هی! مثل وروره جادو  رینخ

 . هم شیگذاشتم و خم شدم طرف صندل

... در فرناز باز  غویج غیج نیا یاعصابمو خورد کرده بود هم ورور ها گرما

 ... هنوز داشت رونیکردم و هلش دادم ب

 زد . بلند گفتم : یم ور

...  ی! بابا یحرف بزن الیبا دان میدنبالت بر امیتو راحت باش من فردا م _

! 

 تک بوق براش زدم و به سمت خونه روندم ... هی

........... 

 یو سوار شد . حساب رونیب دیفرناز توقف کردم ، از در پر یخونه  یجلو تا

 هم یپیذوق کرده بود . نا کس عجب ت

 گفتم : طنتی... با ش ومدیبهش م یبود ! چقدر آب زده

 ؟! گهید یکن یدلبر یخوا ی؟! م هیچ _

 نازک کرد و گفت : یچشم پشت
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 نیاز ا یچقدر قشنگم ! حق هم دار ینیبب یتون ی! نم گهید یحسود _ 

 اغفال هویبا مجردا بپام !  دیبه بعد نبا

 ! یشیم

 . دیچیپ نیقه قهه ام تو ماش یصدا

نگفتم  الی! من که هنوز به دان یکن یمرغا م یچقدر زود خودتو قاط _

 ... یکه دوسش دار

از من  ادی... بعدم اون از خدا خواسته م گهید یگیخب امروز م _ فرناز

 بادابادا گهیکنه ... بعدم که د یم یخواستگار

 بادا ... ! مبارک

 نگاش کردم و گفتم : یور هی

دانبال  نی! من موندم ا سی! برات خوب ن ایخجالت نکشموقع  هی _

 تونسته باهات حرف بزنه ؟! تو که ینم یچجور

 ! ی... ! چقدر هول یدخترا رو از پشت بست یهمه  دست

 باالخره هر که طاووس خواهر جور هندستان کشد !!! _ فرناز

 گفتم : یکردم و با مسخرگ یخنده ا تک
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که مثل تو خر  الیشت ؟! تازشم داندا یاالن چه ربط نیا نیببخش _ 

 رو ایآشوار رهی! تا هند که رفته م ستین

 بهتره ! یهم از جنابعال یلیکه خ رهیگیم

 زهیبهم نر ونشیدکوراس نکهیا یشد ! برا یکم کم داشت سرخ م فرناز

 به دنیبارش نکردم و تا رس یا گهید زیچ

 ادهیپ نیاز ماش نگیپارک یتو ی. وقت میهر دومون ساکت بود شرکت

 میدیکه د می، به طرف آسانسور رفت میشد

 درش نوشته : یرو

 «خراب است  »

 میبه سمت شرکت نداشت ، مجبور بود یراه پله ا نگیپارک یاز تو چون

 راه میوارد بش ییو از در جلو رونیب میبر

آسانسور  یرو یتمام کارمندا بعد از خوندن نوشته  باینبود . تقر یادیز

 . من و فرناز هم رفتنیم رونیب نگیاز پارک

 دیچیپ الیدان نی، ماش دهینرس نگیکه به در پارک میرفت ابونیسمت خ به

 کرد و با ذوق و شوق یهن هیتو . فرناز 
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 : گفت 

 ! اومد ... ! یوا _

! اصال تو زودتر برو تو تا من بهش  رهیوا م یخودتو جمع کن دختر ! ه _

 ... برو رتتیبگ ادیزودتر ب یبگم چقدر هول

... 

 ریرفت ، ز یبا دست هولش دادم . اونم همونطور که به سمت در م و

 الویکرد تا دان یپشت سرشو هم نگاه م یرکیز

 یکیو گرنه اگه  رهیگ یم افهیمردا ق یفقط جلو نی... من موندم ا نهیبب

 کنه ! یعاشقش بشه با کله قبول م

 سادهیکه وا ییاومد . از همون جا رونیب الیبود که دان نگیبه پارک چشمم

 بودم صداش زدم تا متوجهم بشه :

 . یمیرح یاقا _

من سرشو به عالمت سالم خم کرد  دنی. با د دیو به سمتم چرخ ستادیا

 فمویصورتش نشوند . ک یرو یو لبخند
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نرفته  شتریشونه ام جابه جا کردم و جلو رفتم . اما هنوز دو قدم ب یرو 

 کرد و از کمر تا ریبودم که پام محکم گ

از پشت  ی، دستامو حفاظ خودم کردم ... انگار کس فتادنین ی. برا شدم

 مچ پامو گرفته بود....

کفش  ینه ... پاشنه  یو به پشت سرم نگاه کردم . وا دمیتعجب چرخ با

 کرده ریسوراخ در فاضالب گ یقشنگم تو

 خدا کرمتو شکر ! یتونستم جم بخورم ! ا یو نم بود

. از  دمیشن الویدان یزدم تا پامو نجات بدم که صدا یزور م یالک داشتم

 کنه یم یصداش معلوم بود چقدر داره سع

 اشو بخوره ... خنده

 ؟! ایشده خانوم بهن یچ _

 جواب دادم : ضیغ یکم با

 ؟! ستیمشخص ن _

 زانوهاش نشست و گفت : یرو نیکار دستش اومد واسه هم حساب

 ... ارمیم رونیاالن ب نینگران نباش _
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 یرفت سمت پام و منم مثل منگوال داشتم نگاش م یداشت م دستش 

 منو یپا خواد یاالن م نیکردم ... اها ... ا

 هم گرفته !!! ی؟! نگاه چه ژست ارهیدرب

باعث شد هر دو سرمونو  ثاقیم یانگشتش به پام نخورده بود که صدا هنوز

 : میاریباال ب

 سالم ... _ ثاقیم

 ینجوریا نیبابا باز که ا یبود جز سالم ! ا ییبایهر فحش ز هیشب سالمش

 ینگاها م نیکنه ... هر دفعه از ا ینگام م

 شلوارمو عوض کنم ! شمیمجبور م کنه

دست داد . منم تالشمو کردم تا  ثاقیپاش بلند شد و با م یرو الیدان

 ، تعادلمو از سادمیتا وا یول سمیصافتر وا

اصال اعتنا  شعوری. ب ثاقیم یپا یدرست جلو نیدادم و رفتم رو زم دست

 الیدان یزنده ... صدا اینکرد من مردم 

 : اومد

 من کمکتون کنم ... نیاجازه بد ایخانوم بهن _
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 گفت : ثاقیمن جواب بدم م نکهیاز ا قبل 

 شده ؟ یچ _

کنه سمت ما ...  یم کینگاه داره شل ی... هر چ گهیمگه ؟! نه د یکور

 یاز داشته هاش استفاده  ستیاصال بلد ن

 یپشت بندش مزخرف م یدادم ه یخدا باز من سوت یبکنه ... ا درستو

 بافم !!!

تالش  یلیداد و خ حیکردن قشنگ منو براش توض ریگ یماجرا الیدان

 اما نتونست و رهیخودشو بگ یکرد جلو

 یمثل برج زهرمار قط منو نگاه م ثاقیم دید یخنده اما وقت ریزد ز آخرم

 هیکنه ، خنده اش آروم اروم محو شد و با 

 کوتاه در دهنشو بست . ی سرفه

خواد  یم نیبا اخم ازم رو برگردوند و رفت پشت سرم ... دهه حاال ا ثاقیم

 دونه هیمن !  یدست بزنه به پر و پاچه 

تو روح  یکمک من بدبخت ؟! ا ادیشه ب ینم دایپ ابونیخ نیتو ا زن

 خودم که فرنازو زودتر فرستادم !
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از دستش استفاده  نکهیبدون ا یرفت پشت سرم ول ثاقیتصورم م برخالف 

 کنه گفت :

 ... رونیب اریپاتو ب _

 تعجب گفتم : با

 ؟! یچ _

 پر حرص : ینگاهش به پامه . دوباره تکرار کرد ول دمید

 ... رونیب رایگفتم پاتو ب _

 یچ هیکه خل شده ! فکر کرده مثل غول چراغ چادوئه که به  نمی! ا هه

 نگاه کرد و دستور بده کارش اجرا بشه !

) غول چراغ در کارتون  ی! جن ستین یشک چیغوله ه شونیا نکهیدر ا یول

 خوشگلتره !!! )غلط نی( از ا نیعالئد

! هه ! صبر کن بهش بگم  رونیب اری! ( تو دلم اداشو دراوردم پاتو ب یکرد

 ! رونیب ادیخودش اروم اروم م

 بهم زد : المویفکر و خ یمنو از تو شیعصبان یصدا

 ؟! ستمیمگه با تو ن _
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تو مکان  یواسه چ شعوری! ب شهیگم پرروتر م ینم یچیه ی! هر چ دهه 

 که پام فیزنه ؟ ح یسر من داد م یعموم

تر از  ی! عصب یرداز کجا خو یکه نفهم زدمتیم یوگرنه جور رهیگ

 خودش جواب دادم :

 یکرده چجور ریگ یوقت یبگ شهی! م رونیب اریب یگ یتو فقط م _

 ؟! رونیب ارمشیب

 چشمام دوخت و گفت : یتو نشویخشمگ نگاه

 نکرده ... خانوم مهندس ! ریکرده ، پات که گ ریکفشت گ _

هم ندارم !  کلیگفت که احساس کردم س یمهندس اخرشو جور خانوم

 خنده ریزد ز ثاقیحرف م دنیبا شن الیدان

 نیتوئه ! نگاه خشمگ ری! همش تقص ی. زهر هالئل ! تو چاه فاضالب بخند

 الیروش . اما دان دیچرخ ثاقیمن و م

 ی... دستشو مشت کرد جلو رهیخودشو بگ یتونست جلو ینم گهید

 رفت یدهنش و همونطور که عقب عقب م

 : گفت
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 ... من تو شرکت منتظرتونم ... ! نیببخش _ 

رفت ادامه داد  یکه به سمت در شرکت م یخنده اش رو در حال یباق و

 که ثاقی. منم سرمو چرخوندم سمت م

 ! رونیبکش ب تویکوفت یزنه اون پا یداره داد م شیبا نگاه عصبان دمید

ام  گهید یپا یآوردم و کف پامو رو رونیکفش ب یاروم پامو از تو منم

 آسفالت گذاشته نشه ... اونم یگذاشتم تا رو

کفشو از  یداد ، طور لمیغضبناکشو تحو ینگاه ها یحساب نکهیاز ا بعد

 که پاشنه اش رونیب دیسوراخ کش یتو

 شد ! کنده

 پر از حسرت ، بلند گفتم : ییصدا با

 ام ...! چارهینه ! کفش ب یوا _

شلوارش کرد .  بیج یانداخت و دستاشو تو نیزم یکنار پام رو کفشمو

 با پوزخند گفت :

االن  یعجله نداشت الیدان دنیواسه د نقدریخودته ... اگه ا ریتقص _

 کفشت سالم بود !
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داره ! با حرص چند  یزیچ یمرض هی نیو رفت ... به خدا ا دیراهشو کش و 

 لب نثارش کردم و پامو تو ریتا فحش ز

خوشگل من آورده ...  پیپاشنه ام کردم . اه ! نگاه چه بر سر ت یب کفش

 یگرون و مانتو یساتن مشک ی! با روسر

 ثاقیم ی! ب شاالیا ارنینگه پا کنم ! خبر عزاتو بکفش لنگه به ل دیبا کیش

 از شهی! محنا هم راحت م یبشم اله

 ! دستت

 ینشستن و با هم حرف م زیم هیپشت  الیفرناز و دان دمیناهار د وقت

 نی! چقدر سنگ نیزنن ... اِاِاِ؟ فرنازو بب

! اصال انگار نه انگار صبح  دهیم لیتحو حینشسته فقط لبخند مل نیرنگ

 کهیچلغوز هشت ت نیداشت خودشو واسه ا

نشسته بودم و همونطور که منتظر ناهار بودم  زیپشت م ایکرد ! با ثر یم

 و رو ریو روزبه رو ز یساق ی، کارت عروس

 واسه آخر هفته بود ... یکردم ... عروس یم

ردم ، نگاهم خورد به رو بهم بگه . تا سرمو باال او یصدام زد تا مطلب ایثر

 بود و سادهیکه دم در رستوران وا ثاقیم
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بعد هم نگاهش  یکرد ... کم یو فرناز نگاه م الیبا سوال به دان داشت 

 رو یهمه چ هیثان هی ی... تو دیمن لغز یرو

اونقدر ترش  الیعقل واسه حرف زدن من با دان یب نیا یعنی...  دمیفهم

 نمیبب سای. وابال به دور ! .. یکرده بود ؟! وا

 منه ؟! هی... اصال به اون چه که ترش کنه ؟! مگه ک

صورتش  یخواستم از تو یکردم و به صورتش دوختم . م کیبار چشمامو

 روم نقدریام ... چرا ا یبخونم من براش ک

کنه ...  یهم مثل من رفتار م هیبق ای هینجوری... فقط با من ا حساسه

 دیچرخ یم یگریچشم به د کی ینگاهم از رو

چقدر  یچشماش بارز نبود ... راست ی... چون دور از من بود ، رنگ ماش

 کیو از نزد هیاش از دور معمول افهیق

؟! به تو چه که اون چه  هدای... چه خبرته  سای... وا نمیبب سای... وا خوشگل

 ؟! هیشکل

کنم  ایو توجهمو معطوف به ثر رمیتلنگر باعث شد نگاهمو ازش بگ نیهم

 به در رستوران یچشم ریبعد ز ی... مدت

 کردم ... اونجا نبود ... نگاه
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 دنیو با ذوق و شوق گفت با هم به توافق رس شمیاز ناهار فرناز اومد پ بعد 

 . ادیب یخواستگار یبرا الیو قراره دان

 براشون خوشحال شدم ... یلیخ

راه به محنا  یرفتم . تو نگیبا بچه ها به سمت پارک یاز خداحافظ بعد

 میفرد با هم بر یزنگ زدم . قرار بود روزا

 نیبه طرف ماش نکهیز ا... اما خونشون اشغال بود . قبل ا میکن یباز پارک

 که دمیشن ثاقویم یخودم برم ، صدا

 زد : یشد و با تلفن حرف م یم نشیسوار ماش داشت

 . امیتونم ب یرم ... نم یشبکه م می، به مامان بگو من با ت ناینه م _

...... 

 ؟ گهید ادی... محنا هم م نیخب شما بر _

..... 

 چرا ؟ _

...... 

 بره ؟! هدایحاال واجبه با  _
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 ..... 

، بدون فکر رفتم کنارش و اشاره کردم قبول کنه  دنیاسم خودمو شن تا

.... 

 که پشت خط بود گفت : نایمن تعجب کرد و به م دنید با

 ... یچند لحظه گوش _

 : دیرو گرفت و آهسته پرس یدست گوش با

 ؟ یگیم یچ _

 دلش تو خونه ... دی... پوس ادیبزار محنا با من ب _

 ابروشو باال داد و گفت : یتا هی

 شیبر یشما کجا م یتو خونه بمونه .... در ثان ستیاوال که محنا قرار ن _

 ؟

 ... یاس قراره ببرمش شهرباز کشنبهیامروز  _

 شهی... حال و هواش هم عوض م ادیندارم که باهات ب یمن حرف _ ثاقیم

 حاج عمو دعوت کرده ناسیتولد د یول

 و مامان بره ... نایبا م دیبا
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 به دماغم دادم و گفتم : ینیچ 

 ی... م ادیب ستیمشتاق ن یلی؟! خب مبارک باشه ... اما محنا خ ناید _

 که ؟! یدون

 نایگرفت . د یگرم م الیبا دان شتری... ب ومدیخوشش نم نایاز د ادیز محنا

 کرد و یخشک برخورد م ییجورا هی

 برد ... یبچه رو سر م ی حوصله

 به خودش گرفت و با تکون دادن سر گفت : یمتفکر ی افهیق ثاقیم

قبل از شام برش گردون خونه تا حاضر بشه ... اگه  یول ادیباشه با تو ب _

 ره حداقل واسه شام اونجا یجشن نم یبرا

 . باشه

گفت تا محنا رو حاضر کنه و من ببرمش .  نایکردم و اونم به م قبول

 ثاقیم یرفتم که صدا یم نمیداشتم سمت ماش

 کرد برگردم سمتش . مجبورم

 ... هدای _ ثاقیم
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بهم  یبیحس عج یدونم چطور ول ی... نم تلفظ کرد یجور هی اسممو 

 دست داد ...

 بله ؟ _

شد ... رد نگاهشو دنبال کردم ...  رهیخ نیو به زم ستادیرو به روم ا ثاقیم

 نبود بلکه به کفش نینگاهش به زم

 من بود ... بدبخت

 یلیخواستم خ یخوام ... نم یمن ... بابت ... کفشت معذرت م _ ثاقیم

 ... یول ... رونیمحکم بکشم ب

و کفشمو  سادمیوا نهیکنه ! دست به س ی! خودشو کشت تا عذر خواه اخ

 باال اوردم :

 ی، نم دمیکش نیا یکه امروز با راه رفتن رو یا یخب ، واسه سخت _

 هم گهیچون هر کس د یتونم ببخشمت ... ول

 کنم ... یقبول م تویشد ، عذر خواه یم ینجوریهم اوردیم رونیب کفشو

 ! رمیبگ لیهم گذاشتم ! وقت کردم خودمو تحو ی! چه کالس اوه

 گفت : مونیپش ییبا همون لحن گنگ و چشما ثاقیم
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 درد گرفت ؟! یلیخ _ 

حرف  یجور نیچرا ا نیجواب بدم ، محو لحنش شدم .... ا نکهیا یجا به

 ؟ ستین ی؟ ... چرا مثل قبل جد زنهیم

 یکنه ... نم یم میصدا ، داره عصب نیمدل حرف زدن ، ا نیلحن ، ا نیا

 خواستم دوباره یخواستم اونجا بمونم ... نم

 لحن به گوشم بخوره ... نیا

 در هم بود ... عقب گرد کردم و گفتم : ابروهام

 ... خداحافظ . ستین یمهم زیچ _

شدم و با سرعت از  نمیمنتظر جوابش باشم ، سوار ماش نکهیا بدون

 یراه همش صدا یرفتم ... تو رونیب نگیپارک

بابا ! هم زد کفشمو ناقص کرد هم مخمو ! کال  یتو گوشم بود ... ا ثاقیم

 جا کفش بخرم هی سمیخونه خراب کنه ... وا

 رفت ... ییشه جا ینم نای... با ا

کفش  دی... بعد از خر یتونستم ذهنمو منحرف کنم به مسائل عاد خوب

 زدم و گفتم محنا رو حاضر نایزنگ به م هی



 

401 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یخونه  یساعت جلو می. کمتر از ن امیتا من ب کنه 

شدم  ادهیپ نیو مادرش توقف کردم . از ماش ثاقیم یو دو طبقه  ییالیو

 یشاد محنا تو یو زنگ درو فشردم . صدا

 ... دیچیپ کوچه

 جونم ... هدایاومدم  _

رفتم و در سمت راننده رو  نمیباز شد . به سمت ماش یکیت یدر با صدا و

 از یادیز یباز کردم . محنا با سر و صدا

و زهره خانوم هم پشت سرش بودن . باهاشون  نایاومد . م رونیب خونه

 کردم . از بس با محنا یپرسسالم و احوال 

تر از قبل شده بود  کیهم نزد نایگشتم ، رابطه ام با زهره خانوم و م یم

. 

 خانوم تعارف کرد : زهره

 ... می... هنوز مونده تا ما بر زمیتو عز ایب _

االنم با بردن محنا برنامتون رو بهم  نیدم ... هم یزحمتتون نم یمرس _

 به خدا ... نیببخش ختمیر
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کشت که  یوروجک داشت ما رو م نی. ا هیچه حرف نینه بابا ا _ نایم 

 ... نه رونیب رهیجونش م هدایفقط و فقط با 

 ! مونهینه تو خونه م رهیم تولد

 باال رفته گفت : ییبا ابروها محنا

 ستیجونم ن هدای...  رهی! اونجا حوصله ام سر م گهیگم د یخب راست م _

 که حال و هوامو عوض کنه !

 و گفتم : دمیکش ولپش

 ! یقربونت برم نمک یا _

 کرد و گفت : زونیخودشو از گردنم آو یخوشحال با

 دوز دارم ... ! یلی... من خ میجون سوار ترن هم بش هدای _

! لبامو  شدیمن م هیداشت شب زشیکم کم همه چ گهیام گرفت . د خنده

 جمع کردم و گفتم :

ترن  یخوا ی... اومممم اهان ... اگه م نمیترن ؟! هومممم صبر کن بب _

 یکل راه برام شعر بخون دیبا یسوار بش

 ؟! قبوله
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 یتو دیبا یجمع . ول ی. اونم تو ومدیخوشش نم ادیاز شعر خوندن ز محنا 

 خوند یشعر م گهید یمهد مثل بچه ها

رو کنار بزاره ... هر  ییکردم تا کمرو یمجبورش م ینجوریا نیهم یبرا

 ییجا هیاز  دیبا یچند براش سخت بود ول

 کرد ... یم شروع

 کنم ، زهره خانم گفت : یخداحافظ نکهیاز ا قبل

خونه تا حاضر بشه ... خدمتکارم خونه اس  ارشیب گهیساعت هفت د _

 کنه ... یدرو باز م

 چشم حتما . _

 بغل من بود دستاشو از گردنم باز کرد و گفت : یکه تو نطوریهم محنا

 نیبمونم ؟! ا هدایسه ساعت با  دیفقط با یعنیبزرگ !  یاوه ! نه مام _

 کوچولوئه ! یلیخ

ضعف رفت و در  نشیریمحنا و حرکات ش یحرفا یخانوم دلش برا زهره

 رفت ، یکه قربون صدقه اش م یحال
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 نکهیکرد که مجبوره تا ساعت هفت خونه باشه ... اونم با وجود ا مجابش 

 بود ، قبول کرد . یناراض

تا حاال  روزیکه از پر ییاتفاقا یاخبار ، همه  ی ندهیراه محنا مثل گو یتو

 و شرح داد .افتاده بود رو برام مو به م

 ثاقیاز م یکم اسم یلیاخبار بلند باالش خ یجالب بود که تو یلیخ برام

 یبود ... نم نطوریهم شهیاورد ... هم یم

رو دوست  گهیکنن ... همد یم یجور نیپدر دختر ا نیچرا ا دمیفهم

 در واقع از هم دورن یول کنیدارن و بهم نزد

چه  نمیکنه بب یوقت مثل آدم رفتار نم چیهم که قربونم بره ! ه ثاقی... م

 مرگشه !

 : دمیو پرس اوردمیسر طاقت ن اخر

 خونه ؟ ادیم یک ثاقتیمحنا ، بابا م _

 صداش کم شد و گفت : جانیه از

 ... ادیهر وقت کارش تموم بشه م _

 مثال ساعت چند ؟ _
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 رو سِوِن ! رهیم کیکوچ یعقربه  یشب ... مثال وقت یکاینزد _ محنا 

گفت . منظورش ساعت  یم ینجوریساعت ها رو ا شهیزدم . هم لبخند

 هم هر روز دو ساعت ثاقیهفت بود . م

 لیشد . منم اوا یاز شرکت خارج م هیاز بق رتریگرفت و د یم یکار اضافه

 اومدم . یم رونیحد و حدود ها ب نیهم

 : دمیگل کرد و پرس میفضول باز

 کنه نه ؟! یهم م یخونه باهات باز ادیم یخب ، وقت _

 محنا ، رفته رفته پژمرده شد : یصدا

 ... مونمیمه مبزرگ و ع یمام شیباال ... منم پ رهینه ... خسته اس ... م _

وقت  چیه ثاقیبراش ... پس اگه اجبار من نبود ، م رمی... بم ی... ناز یآخ

 شد ؟ با دختر خودش ینم یبا محنا همباز

 نیا ایکرد ... خدا یهم نم یدونم باهاش بدرفتار یکه م ییتا جا ی... ول ؟

 من حفظ ظاهر یچش بود ؟! نکنه جلو

 کنه ؟ یم تیکرده و در واقع بچه رو اذ یم

 : دمیشتاب پرس با
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 کنه ؟ یم تتیمحنا ، بابات تو خونه اذ نمیبب _ 

 با تعجب جواب داد : محنا

 ... اما مهربونه ... من ... ادینم شمیپ ادیکنه ؟! فقط ز تمینه ... چرا اذ _

 گفت : یسیحرفشو انگل ی ادامه

… I Love Daddy _ 

بزنه  یدلش حرفخواست از ته  یبهش انداختم . هر وقت م ینگاه مین

 نهی! هم یبه سمت اجنب دیچرخ یزبونش م

کنه تو هم  یم یبهت کم محل ی! اون ه گهید فنیزنا ضع گنیکه م که

 گم یم یجور هی! هه !  یدوسش دار شتریب

 زن و شوهرن ! انگار

،  یبه شهر باز دنی، تا رس ادیب رونیمحنا از اون حال و هوا ب نکهیا یبرا

 تو زیاونم ر هیاهنگ تند گذاشتم و  هی

 ! میدر اورد یباز وونهیورجه ورجه کرد و باهم د نیماش

که  میبه خورد هم داد یاونقدر پشمک و پفک و بستن یشهر باز یتو

 مطمئن بودم اگه بخوام شام بخورم معده ام
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الف  هیبه حرف  گهی! بعد از ترن پشت دستمو داغ کردم تا د شهیم منفجر 

 یم جیبچه گوش ندم ! از بس سرم گ

 کردم چشمام کف پامه ! ی، حس م رفت

کوتاهه ... سه ساعت مثل برق و باد گذشت  ایگن که عمر خوش یم راست

 غر غر حاضر شد برگرده یو محنا با کل

ام مثل  افهیبودم ق دهیکرده بودم و دو ی... منم از بس باهاش باز خونه

 شده بود ! تیم

چلپ چلپ ماچم کرد ،  نکهیو محنا بعد از ا سادمیدر خونه اشون وا کنار

 مثل مامان بزرگش گفت :

 ؟! زمیتو عز یاینم _

 کردم و گفتم : یبلند ی خنده

 ... شهیبرم خونمون مامانم دلواپسم م دیبا گهیانوم دنه محنا خ _

 گفت : اوردیزهره خانومو درم یکه ادا یهمونطور محنا

 جون ! به خانواده ات سالم برسون ! هدایباشه  _
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 هیپاره ا شیچه آت نیکرد ... من موندم ا یبا یشد و با ادهیپ نیاز ماش و 

 کردم یکنه ! با خنده نگاهش م یو رو نم

رفت . کنار در دوباره برگشت سمتم و  یداشت به سمت در خونه م که

 بوس برام فرستاد... براش دست تکون هی

زنگ گذاشت ... نگاهمو ازش  ی، دستشو رو باشیو اونم با لبخند ز دادم

 یروشن کنم که صدا نویگرفتم تا ماش

محنا کنار در خونه افتاده  دمیاومد . سرمو چرخوندم و د یزیچ افتادن

.... 

 به جونم چنگ زد ... با ترس کمربندمو باز کردم و صداش زدم : وحشت

 شده ؟ یمحنا ... محنا چ _

 یسرش . موهاش رو یباال دمیلرزون دو یداد ... با قدما ینم جواب

 تونستم صورتشو یبود و نم ختهیصورتش ر

و کنار زدم . صورتش مثل زانوهام نشستم و موهاش ی.... کنارش رو نمیبب

 شده بود ... هوشیب یبود ول شهیهم

 تو بغلم و با اضطراب گفتم : گرفتمش



 

409 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ؟ جواب بده گلم ... یشنویمحنا صدامو م _ 

رو به  شونمیداد ... نگاه پر یزدم جواب نم یبه صورتش دست م یچ هر

 سرتاسر کوچه انداختم ... کوچه خلوت بود

دم  شیگرگ و م یهوا نیانگار رنگ آسمونو گرفته بود ... اَه ... از ا و

 تنش انداختم و ریغروب متنفرم ... دست ز

 کردم . بلندش

اومد زهره خانم گفته که  ادمیکه  رفتمیم نمیبه سمت ماش داشتم

 سمت در عیخدمتکارشون خونه اس ... سر

بودم که  دهینفهم زنگو یزنگ گذاشتم ... هنوز صدا یو دستمو رو دمیدو

 افتادم نیزم یو رو دیبه بدنم دو یانیجر

... 

 کیسرام یطرف صورتم سرد شده بود ... آروم چشمامو باز کردم ... رو هی

 شکم یافتاده بودم . به رو یسیخ یها

کردم  ی... حس م دیچیتو تنم پ ی. خواستم جابه جا بشم اما درد بد بودم

 یم تنم داره از درد ذق ذق یتمام رگها
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اما  ارمیکرده بود باال ب ریبدنم گ ری... تالش کردم تا دستامو که ز کنه 

 یکه رو یدستبند آهن هیعالوه بر درد ، 

 شد ... بمیزده شده بود ، نص دستم

و  دی. سقف سف دمیخودمو جا به جا کردم و به پشت خواب یسخت به

 یا شهیچشمام بود که لوستر ش یجلو یبلند

کرد .  یچشمام منعکس م یبود و نور چراغها رو تو زونیبهش آو یبزرگ

 کردم که نور تند چراغ کیچشمامو بار

 چیه یبود ول یهمو اطراف اتاق چرخوندم . اتاق بزرگنکنه ... نگا تمیاذ

 و کف اتاق وارینداشت . د یا لهیوس

شده  دهیپوش دیسف میضخ یبود و پنجره ها با پرده ها دیسف کیسرام

 ایشبه  دیشد فهم یکه نم یبودن . طور

 ... روز

شد که من اومدم  ی؟ االن چ یکجاست که منو توش انداخت نجایا ایخدا

 ؟ چشمامو بستم و تمرکز کردم تا نجایا

اومد محنا  ادمی... محنا ...  ارمیب ادیکه برام افتاده رو به  یاتفاق نیاخر

 کمک بهش یافتاده بود و من برا نیزم یرو
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تا زنگ خونشون رو بزنم ... اما بعد از فشردن دکمه ، فقط درده که  رفتم 

 ادیبه  یا گهید زیچ چی... ه ادیم ادمی

 ... ندارم

 یمختلف یفکرا نطوریبود . هم ختهیکه داشتم اعصابمو بهم ر یادیز درد

 یرو شتریرفت ب یمغزم رژه م یکه تو

بخواد  یدشمن نبودم ... اگه هم کس یزاشت . من با کس یم ریتاث اعصابم

 باشم یقربان دیبهم ضربه بزنه فقط من با

 محنا رو وارد ماجرا کرده ؟ چرا

فکرمو کنار زدم . امکان نداشت  عیسر یلیافتادم ... اما خ ایسن ادی ناگهان

 زندانه ... یکار اون باشه ... اون االن تو

اس ... داشتم خاطرات چند وقت گذشته ام رو مرور  گهید یکیکار  کار،

 برخورم که با یبه مورد دیکردم تا شا یم

ه گوشم از پشت در ب یبلند غیج یدفعه صدا هیکه  ادیاتفاقا جور درب نیا

 ... دیرس

با اون همه درد از جام بلند شدم و تلو تلو خوران به  یچجور دمینفهم

 سمت در رفتم ... با وحشت گوشمو به در
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 نیها مکرر و گوش خراش بود ... آخر غیتا بهتر بشنوم ... ج چسبوندم 

 همراه شد و بعد یتلخ ی هیبا گر غیج

تند تند که  یمثل خنده ، حرفها یی... صدا دمیرو شن یدرهم یصداها

 شد و به خاطر یگفته م یسیهمه به انگل

 ... گنیم یتونستم بفهمم چ ینم ادیز ی فاصله

زد به گوشم خورد . خون  یحرف م یسیبلند محنا که به انگل یصدا هوی

 بست ... خیتو تنم 

 .نکـــــــــــــن ... بابا ... بابا ... کمکم کن .. تمیولم کن ... اذ _

کنه  یم تشیداره اذ یک ایاش گم شد ... خدا هیصداش تو هق هق گر و

 اتاق چنگ زدم . ی رهی... با حرص به دستگ

ام گرفته  هیشد ... گر یباز نم دمیکش یم نییرو باال پا رهیدستگ یچ هر

 محنا رو تحمل ی هیتونستم گر یبود ... نم

 یسیو نا خواسته منم به انگل دمی... با حرص خودمو به در اتاق کوب کنم

 زدم : غیج

 ... اه ... نی... بازش کن نیدرو باز کن _
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 ینم یتیازقبل شده بود اما اهم شتریخودم به در ب دنیتنم با کوب درد 

 که برام مهم بود ، محنا یزیدادم ... تنها چ

... هنوز زجه ها و التماس  دمیشن یاش رو م هیگر یکه هنوز صدا بود

 زد ... یه دلم مب شیهاش آت

 یکه داشتم رو یدست بهم بسته شده ام رو باال اوردم و با تمام قدرت دو

 از در یوحشتناک ی... صدا دمیدر کوب

به گوشم خورد . در  ییقدمها یشد ... و بالفاصله پس از اون ، صدا بلند

 به در یشتریزدنو قطع نکردم و با سرعت ب

که بهش وارد شد ، بدون  یدر باز شد و با فشار یناگهان یلی. خ دمیکوب

 بتونم خودمو کنترل کنم ، پخش نکهیا

 شدم . نیزم

 ااااااااه .... _

 نیا یک نمی. سرمو باال اوردم تا بب دیچیاتاق پ یبلندم تو ی ناله یصدا

 بال رو سرم آورده که نگاهم به مرد

بور و پوست  یبود . موها ستادهیدرگاه ا یافتاد که تو یو تپل چهارشانه

 ییکایآمر نشیخشمگ یبرنزه اش و نگاه آب
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 : دیکش ادیکرد . سرم فر یم دییرو تا بودنش 

 چه مرگته ؟ _

 از خودش داد زدم : بدتر

بکشه  نجایخودشو ا یکیحنجره ام پاره شد ... اگه  دمیاز بس داد کش _

 ؟! نیفهم یشما نم

بلند به سمتم  ییخنده ... با قدمها ریزد ز هوینگاهم کرد و  رهیخ رهیخ

 . سادیسرم وا یاومد و باال

آخرته  یخونه  نجای؟! ا یپارت متیما اورد یکن یجوجه کوچولو ! فکر م _

 یآب یتو چشما تیجوجه ! با عصبان

 کهیکنم مرت یم تیجوجه ... حال گهیبه من م شعوریزل زدم . ب رنگش

 نجس ...

بلند محنا اومد ... قلبم از  غیج یبارش کنم ، صدا یزیچ نکهیاز ا قبل

 رفتم حتما ینم ششیجا کنده شد ... اگه پ

 ... رونیبرم ب یاتاق لعنت نیجور کنم تا از ا یکلک دیمردم ... با یم
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به  یتفاوت ی، نقاب ب نهینگرانمو بب یاجازه بدم مرد چشما نکهیاز ا قبل 

 صورتم زدم و گفتم :

خوام قبل از مرگم برم  ی... فقط م ستیاول و آخر برام مهم ن یخونه  _

 نجایکه کارمو ا ی... انتظار ندار ییدستشو

 ؟ بکنم

 شد گفت : یبه سمتم خم م که یلبش باال رفت و در حال ی گوشه

 ... یکرد یتمومش م نجایبود هم یاتیح نقدریاگه کارت ا _

اجازه بدم بهم دست بزنه ، از جام بلند شدم  نکهیلجن ... قبل از ا کهیمرت

 تازه داده بود ... یبهم توان تی. عصبان

از اون به سمت در حرکت کردم که دستشو پشت کمرم حس  جلوتر

 رم وارد کرد و هولم دادبه کم یکردم . فشار

 رفتم . رونیمحکم از اتاق ب یی. با قدمها جلو

کرد ،  یکه توجهم رو جلب م یزیچ نیسالن بزرگ مقابلم بود که اول هی

 یبود که به طبقه  یشکل یا رهیپلکان دا
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 غیو ج هیگر یشدم ، صدا یپله ها رد م یاز جلو یراه داشت . وقت نییپا 

 محنا به گوشم خورد .... دلم از جا کنده

 ... ششیتونستم برم پ ینبودم ، م ریاس گهی... حاال که د شد

به مرد زدم .  یمحکم یو تنه ، عقب رفتم  رانهیحرکت غافلگ هی یتو

 خورد و من مثل نیخدا رو شکر از پشت زم

رفتم ...  نییپله ها رو چطور پا دمی.... نفهم دنیشروع کردم به دو آهو

 که پشت دمیشن یمردو م یقدمها یصدا

نفس از پله  هیدادم .  ینم یتیداد ... اهم یاومد و بهم فحش م یم سرم

 یرفتم ...تپش قلبم با صدا یم نییها پا

 محنا باالتر رفت : یها التماس

 ترسم ... یتو رو خدا ... نه تو رو خدا ... من م _

شد ...  یم یلبم جار یاون زمان رو یبود که تو یتنها لفظ نی... ا ایخدا

 یخواستم بهش کمک کنه ... صدا یفقط م

نداره ؟...  یمومپله ها ت نیچرا ا ایپشت سرم واضح تر شد .. خدا یقدمها

 راه پله ، چشمم به چیپ نیآخر یتو
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نرفته  نییپا شتریتازه گرفتم اما هنوز چند پله ب یپله افتاد و جون نیاخر 

 شد ... دهیاز پشت کش میبودم که روسر

کرد  ریگلوم گ یکشش رو نیمحکم بود ، با ا بایتقر میروسر یگره  چون

 در یپ یو راه نفسمو گرفت ... با سرفه ها

 یشدم ... دستا دهیبه عقب کش شتریخواستم خودمو آزاد کنم اما ب یپ

 جونم باال رفت تا گره رو شل کنم اما یب

 نداشت ... انیدرش جر یاستفاده از انگشتامو نداشتم ... انگار خون توان

خون  انیآب ، جر یتو یزیافتادن چ یمحنا و صدا یوحشت زده  غیج

 تنم راه انداخت ... با خشونت یرو تو

زدم  یکه نفس نفس م ی... در حال دمیبه کار افتاد و گره رو کش انگشتام

 به عقب برگشتم و خودمو محکم زدم به

کار تعادلشو از دست داد و از  نیبود و با ا سادهی... به سمت چپم وا مرد

 ... نییآخر سقوط کرد پا یچند پله 

هراس  یمداوم و خنده ها یاومد ... سرفه ها یشلپ شلپ آب م یصدا

 آب ی... نکنه محنا رو تو ای... خدا زیانگ
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... دو که نه ، پرواز کردم ... اصال به اون  دمی... با تمام وجودم دو انداختن 

 افتاده بود و از سرش نیزم یمرد که رو

... تو  اریتوجه نکردم ... دنبال صدا راه افتادم ... محنا طاقت ب ومدیم خون

 ... اریرو خدا طاقت ب

 سادهیاستخر وا یکه جلو یپارکت سالن ، توجه زن یرو دنمیدو یصدا

 بود رو جلب کرد ... سرشو برگردوند تا منو

 گفت : یسیبه انگل ادیکرد و با فر یاخم کمرنگ دنمی. با د نهیبب

 ؟ ییجاش ... کجا _

... فقط  رهیمو بگخواد جلو یم ایکنه و  یمهم نبود چند نفرو صدا م برام

 آب باال و یتو هیمحنا که با گر یصدا

 رفت و در شرف غرق شدن بود ، برام ارزش داشت ... یم نییپا

بود ... هنوز  یآهن ی لهیم هیدستش  یخودشو سپر استخر کرد . تو زن

 که شیبودم . در چند قدم دهیبهش نرس

دادم . با حرص  یبود که جاخال ییرو پرت کرد سمتم . خدا لهی، م دمیرس

 نگام کرد . جلوم گارد گرفت و گفت :
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

... اگه خودتو  دمی... من تو رو تا حاال ند یمزاحم نش نیاز ا شتریبهتره ب _ 

 کارت ندارم ... برو عقب ... ینکن یقاط

 : دیکش ادیفر تیبه حرفش توجه کنم جلوتر رفتم . با عصبان نکهیا بدون

 ؟ ستمیمگه با تو ن _

... چون نگاهم فقط به دست محنا بود که از  دمیشنیاصال صداشو نم انگار

 هیزده بود و بعد از  رونیآب استخر ب

 نکهیبدون ا دمیکش یغیآب رفت ... با ترس ج نییجون پا ی، ب لحظه

 جلوم یکس ایبسته و  ایبفهمم دستم بازه 

 آب انداختم ... ینه ، خودمو تو ای هست

بسته شنا کنم ...  یکردم با دستا ی... سع دیآب به وجودم دو یسرد

 سخت بود که بخوام فقط پاهامو تکون یلیخ

رفتم .  یآب جلو م یدادم و تو یتاب مو  چیپ ی... بدنم رو مثل ماه بدم

 قیقسمت عم یاستخر ، تو یمحنا گوشه 

 رفت ... یم نترییکم کم پا ،
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یخودمو بهش رسوندم و با انگشتام گوشه  یدونم با چه سرعت ینم 

 باال ... به دمشیلباسشو چنگ زدم و کش

... سر محنا رو باال تر از خودم  دمیرفتن از آب ، هوا رو بلع رونیب محض

 شده بود ... نگاهمو هوشیگرفته بودم . ب

 یتیاهم ینبود ... فضا مشکوک بود ول یتا دور سالن چرخوندم . کس دور

 دیندادم ... االن فقط محنا مهمه ... اون با

 وارهید یکم عمق شنا کردم و محنا رو رو ی وارهیبمونه ... به سمت د زنده

 استخر گذاشتم . یلبه  و دمیباال کش

 یبا دست چرخوندمش به عقب . نفس نفس م فتهیدوباره ن نکهیا یبرا

 زدم . درد تنم از قبل چند برابر شده بود

 محنا مهم تر بود . یول

 ییتنم نشست ... با قدمها ی. لرز تو دمیکش رونیاز آب ب یبه سخت خودمو

 تند سمت محنا رفتم و کنارش زانو زدم

خورده بود . نشوندمش و پشت کمرش  یادیآب ز یزد ول ی. نبضش م

 رونیاز آبها از دهنش ب یضربه زدم . کم
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یشدم ... تو یشد و من غرق در خوشحال شتری... نفسش کم کم ب ختیر 

 سشیخ یموها یبغلم گرفتمش و رو

 زدم ... بوسه

رو کنار  یلوله ا یشکرت ، سرد ایگفتم خدا یلب م ریکه ز یحال در

 همون زن که یام حس کردم و صدا قهیشق

 گفت : یم

 باباش دارم ... یجالب برا شینما هی...  نیریبچه رو بگ _

رو  بیزرد و مدل عج یزده ام ، دو مرد با موها رتیح یمقابل چشما در

 به روم ظاهر شدن و محنا رو با خشونت از

 ی... خشک شده بودم ... نگاهم به محنا بود که داشت رو دنیکش دستم

 لب زمزمه ری... ز شدیدست اونا ازم دور م

 : کردم

 نه ... _

زن که حاال بهم  یکرد . صدا یم یام باز قهیشق یسرد تفنگ رو ی لوله

 یم میتر از قبل شده بود ، عصب کینزد
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

گوشم اورده بود و همونطور که نفسهاش به گونه  کی... دهنشو نزد کرد 

 خورد زمزمه کرد : یم سمیخ ی

حس سوپر  یکارت ندارم ... اما جنابعال یبهت گفتم پا تو کفش من نکن _

 بچه رو نجات نیا یگل کرده و رفت تیمن

 ... ارمیسرت درب شوی... بهتره تالف یکرد ید... کار ب یداد

 ی گهیمانتوم چنگ زد و کشون کشون بردم سمت د ی قهیپشت به  از

 یم شتریسالن ... درد تنم لحظه به لحظه ب

بدن و پاهام  ریو رفتن ز نیزم یشدن رو دهیبسته ام با کش ی... دستا شد

 شدن ... از یحس م یاز قبل ب شتریب

از جون محنا  یچ ایوحش نیا ستیام گرفته بود ... معلوم ن هیدرد ، گر زور

 خوان ... یو من م

باز شدن در اومد . خواستم سرمو باال  یتوقف کرد و بعد صدا ییجا هی

 که با خشونت هولم داد و پرتم کرد ارمیب

 ... رمیناله ام رو بگ ینتونستم جلو گهیاتاق . د یتو

 آآآآآآآآآخ ... _
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یو لبم رو محکم به دندون گرفته بودم ... صدا جمع شده بود صورتم 

 انداز شد : نیاتاق طن یتو ییآشنا ادیفر

 یباز نیا یقاط نوی؟ چرا ا یکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار _

 ؟ یمسخره ات کرد

از اون دو مرد دستاشو از پشت گرفته  یکیکرد ...  یبود ... نگاهم م ثاقیم

 جون یهم محنا که حاال ب یگریبود ... د

که از زور  ثاقیآغوش داشت . اون زن در جواب م یبود رو تو شده

 قرمز شده بود گفت : تیعصبان

 یخواستم انجامش بدم رو حاال تموم م یم شیوقت پ یلیکه خ یکار _

 احمق هم خودش و یدختره  نیکنم ... ا

راحت تموم  یلیکارشو خ نجایخواستم بعد از اومدن ا یکرد ... م یقاط

 خواد مرگ یدلش نم نکهیکنم اما مثل ا

 ... شهیداشته باشه ... خب ، چه م یآروم

 حرفشو قطع کرد : ثاقیم نیخشمگ داد

 ببند ... فتویخفه شو اون دهن کث _
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

... سرش از درد خم  چوندیکه گرفته بودش از پشت دستشو پ یمرد اون 

 اجازه نداد ناله اش بلند بشه ... یشد ول

 متعجب گفت : ییصدابا  زن

 یخودتو واسه مرگش عذاب م یکه دار هیک نیا نمیاووووه ال ال ... بب _

 ؟ ید

ام بود ، منو باال گرفت . صورتش پشت به من  قهیکه دستش به  همونطور

 موهام ، سرمو به طرف دنیبود . با کش

 شد : قیچرخوند و تو صورتم دق خودش

 ... نمشیب یباره که م نیاول ی... برا شناسمینم نویمن ا _

 کرد و گفت : ثاقیبه م رو

 کن ... یفضولو بهم معرف نیخب ، ا _

 داد :جواب  یبا لحن تند ثاقیم

 نداره ... یبه تو ربط _

 کرد و گفت : یعصب یخنده  زن
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

...  یاما هنوز هم مثل گذشته لجباز امیخوام باهات راه ب یمن م نیبب _ 

 خوام یپرسم جواب م یازت سوال م یوقت

 ؟ یدیشن

زد که گوشام درد گرفت ... نگاه پر دردم به  یادیحرفش چنان فر آخر

 ینگام م یخورد که داشت با نگران ثاقیم

 ... اروم زمزمه کرد : کرد

 ولش کن ... _

 اوج گرفت : شتریزن ب یصدا یتو تیعصبان

 ... یکن یازدواج م ی؟ بهم نگو که دار هیک نیچرا ؟ مگه ا _

 زد و گفت : یپوزخند روزمندانهیپ ثاقیم

که من برات  یکنه ؟ فکر کنم گفت یهم م یچرا که نه ؟ مگه برات فرق _

 مردم ...

دفعه  هی...  دمیشن یرو م شیعصب ینفسها یصدا یب نداد ولجوا زن

 تفنگش رو چنان یمنو باال تر گرفت و لوله 

 کمرم فشار داد که آخم در اومد ... پشت



 

426 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یداشت خودشو از تو یشد ... سع یکی ثاقیم ادیناله ام با فر یصدا 

 که یزیتنها چ یمرد آزاد کنه ول یدستا

 نیزم یبود که به فکش اصابت کرد و رو یعیشد ، مشت سر بشینص

 افتاد . به وضوح حس کردم که فشار لوله

 به مرد دستور داد : تیزن که با عصبان یکمرم ، کمتر شد و صدا یرو

 احمق ... شیبزن نکهیگفتم نگهش دار نه ا _

رو گرفت و بلندش کرد . اونو  ثاقیم یناچار دست انداخت و بازو مرد

 یبه جا ثاقیم یلپرت کرد و یسمت صندل

رو گرفت و تو دستش فشار داد ... زن  یصندل یچوب ی، پشت نهیبش نکهیا

 گفت : یبا خونسرد

 یبه ذهنت نرسه ... چون دو تا خانوم کوچولو باهات با یبهتره فکر بد _

 کنن ... یم یبا

راست  ری... ناگز دیبار یم شیآت ثاقیم ی... از چشما دیمستانه خند و

 اش همچنان مشت کرده بوددست یول ستادیا

 توجه هر دومون به محنا جلب شد : عیکه زن زد ، سر ی. با حرف
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

شه ...  یم داریمن کم کم داره ب زیعز یخواهر زاده  نکهیخب ، مثل ا _ 

 یخوابشه ول نیشد فکر کردم آخر فیح

 ... نشد

 دنیآغوش سفت مرد تکون خورد و چشماشو باز کرد ... با د یتو محنا

 هوا ی، ب یبلند غیو با ج دیصورت مرد ترس

برخورد محکمش  یصدا دنیانداخت ... با شن رونیاز بغل مرد ب خودشو

 تونستم یچشمامو بستم ... نم نیبا زم

 : دیچیاتاق پ یتلخش تو ی هیگر ی... صدا نمیبب دنشویکش عذاب

 ... یپام ... بابا ... پام ... آ یآ _

اش اشک به چشمم نشوند ... چقدر تلخ و پردرد  هیهق هق کرد ... گر و

 یخواست حرکت ثاقیکرد ... م یم هیگر

بودم همون  دهیمرد از پشت دو دستشو گرفت و زن که فهم یول بکنه

 تمام گفت : ی، با بدجنس هیروان یسارا

 دیکنه ... با یپاش درد م یکجا نی، بب ی... پاش درد گرفت ... هر یاخ _

 ... میبکن تیدرست و حساب ی نهیمعا هی
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

خم شد و کنار محنا زانو  یفیسر محنا بود با لبخند کث یکه باال یمرد 

 کیو کوچ فیظر ی... دست به سمت پاها زد

 و التماس کرد : دیکش یبلند غیبرد ... محنا با وحشت ج محنا

 نـــــــه ... نــــــــــــه ... ولم کن ... بابا ... _

 یمحنا صداش بزنه ، با عجله خودشو از حصار دستا نکهیقبل از ا ثاقیم

 مرد آزاد کرد و با مشت و لگد به جون

 حمله کنه اما سارا گفت : ثاقیافتاد ... مرد خواست به م یهر

 جو گرفتتش ... نکهینه باب ... بزار راحت باشه ... مثل ا _

انداخت  یرو به گوشه ا یهر تیبا عصبان ثاقی... م دیخند زیجنون آم و

 : دیو غر

 ... یدهنتو ببند عوض _

؟ چرا  تسیکه محنا دختر خودت ن یکرد یچرا ؟ مگه فکر نم _ سارا

 ؟ ید یحروم زاده رو نجات م یبچه  هی یدار

 جو بابا بودن گرفتتت ! دمیگل کرده ... شا تیرانیا رتی... نکنه غ
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

گفت ؟ محنا  یداشت م یخوردم ... چ یحرف تکون سخت نیا دنیشن با 

 ؟ ... مگه ممکنه ؟ ... ستین ثاقیم ی، بچه 

 بهم چفت شده اش گفت : یدندونا ینگاه کردم ... از ال ثاقیم به

 مونه ... یدختر ساحل ، مثل دختر خودم م _

به  تیکه داره با عصبان دمیسارا آزاد شدم ... د یدستا نیدفعه از ب هی

 یبلند بلوط ی. موها رهیم ثاقیسمت م

به  یشد ... وقت یم لیمتما یداشت به طرف یبا هر قدم که برم رنگش

 و با خشونت چونه اشو گرفت دیرس ثاقیم

چشماش زل زده بود  یخم کرد سمت خودش . همونطور که تو سرشو

 زد : ادیفر

! دختر ساحل برات مثل دختر  ... هه یتر اقتیل یتو از لجن هم ب _

 ساحل ؟ ها ؟ شهیخودته ها ؟ ... چرا ؟ چرا هم

 ؟ یلعنت چرا

برخورد کرد  واریبا شدت به د ثاقیبا دست محکم هولش داد عقب ... م و

 زد ینفس نفس م تی... سارا از زور عصبان
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 گفت : ی... به باب و هر 

...  نیاریبه عمل ب زمیعز یرو از خواهر زاده  ییرایپذ نیخوام بهتر یم _

 خوام دوباره حس کنه ته جهنمه ... یم

 خوره ... یچقدر حرص م ییکذا یبابا نیا نمیبب بزار

 با تشر دستور داد : و

 ... نشیببر _

 یو باب جلو ینشون بده ، هر یبتونه عکس العمل ثاقیم نکهیاز ا قبل

 و نگاه ثاقیمن و م یزده  رتیح یچشما

 بردن ... رونیزد ، ب یم غیه از ته دل جسارا ، محنا رو ک خونسرد

ذهنم رژه  یتجاوز تو یتو وجودم شکست ... کلمه  یزیکردم چ حس

 و با وحشت دیاز جاش پر ثاقیرفت ... م یم

اما درو قفل کرده  دیکش یرو م رهیوار دستگ وونهی... د دیسمت در دو به

 تمام وجودمو شیعصب یها ادیبودن ... فر

 تپش انداخته بود ... به

 محنا ... محـــــــنا ... محـــــــــــــــنا .... _ ثاقیم
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 اداشو در آورد : یبا مسخرگ سارا 

اون همه تنفر  یمحنا ! محنا محنا ! هه ههه ههه هه ! من موندم چجور _

 دلت یشده ! تو که حت لیبه عالقه تبد

چه اش عالقمند به ب نقدریا یچجور ینیساحلو بب یخواست حاملگ ینم

 ؟ یشد

 نهیس یخون بار برگشت و به سارا نگاه کرد ... قفسه  ییبا چشما ثاقیم

 یم نییاش از زور حرص تند تند باال و پا

 : رفت

 ... اون پاکه ... ستیمحنا مثل تو و ساحل ن نکهیا یبرا _

 گفت : شتریب یبا خنده و مسخرگ سارا

 یم یکه بهش تجاوز کردن ... چجور هیدختر بدبخت هیپاک ؟ محنا  _

 که پاکه ؟ یادعا کن یتون

 دهن سارا رو بست : ثاقیم ادیفر

 یتون یبچه اس ... چطور م هیچون اون خودش نخواسته ... اون فقط  _

 بچه تجاوز بشه ... چطور به هیبه  یاجازه بد
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 سارا ... ی؟ ... واقعا که پست یروز افتاد نیا 

 گفت : ی... با لحن آروم رهیخ رهینگاه کرد ... خ ثاقویم یکم سارا

باشم  ینجوریمن ا یروز افتادم ... تو خواست نیبه ا یمنو پس زد یوقت _

 که نرفته .... ادتی... 

 جواب داد : تیمثل قبل با عصبان ثاقیم

 احمقانت بشنوم ... دهنتو ببند ... یاز اون عالقه  یزیخوام چ ینم _

 گفت : یبلند یبا صدا سارا

به دست آوردنت تالش  یچقدر برا یخواد بفهم یبندم ... دلم م ینم _

 ینیمنو بب یعالقه  نکهیا یکردم و تو به جا

داشت که من نداشتم ؟  ی... مگه اون چیدید یاون ساحل خنگو م فقط

 بود یخوشگلتر بود ؟ شاگرد اول بود ؟ چ

 ... یلعنت گهیدِ بگو د ؟

مچ دو دستشو گرفت  تیبا عصبان ثاقیهل بده که م ثاقویدوباره م خواست

 شده رهیچشماش خ یکه تو یو در حال

 گفت : بود
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 ... ینیبی... وگرنه بد م یکن یند مبار آخرت باشه رو من دست بل _ 
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بعد با حرص  یشد اما کم رهیخ ثاقیم یچشما یبا بهت تو یکم سارا

 دیکش رونیب ثاقیم یانگشتا نیمچش رو از ب

 گفت : و

 یتیموقع ینرفته که ... تو تو ادتی؟  نمیبیم ی؟ مثال چ نمیبیهه ! بد م _

 ... یکن دیکه منو تهد یستین

 یتر م کیبه سارا نزد یکرد و همونطور که قدم کیچشماشو بار ثاقیم

 شد گفت :

تونم بکنم ... باشه خودت  یکار م یچ یبدون یدوست دار یلیخ _

 ... اگه ... یخواست

سارا محنا  نیاز ا شتریتونستم بزارم ب یحرفش ... نم نیب دمیترس دو با

 با اعصاب سارا ثاقیکنه ... اگه م تیرو اذ

 اون شکنجه جونشو از دست بده ... ریکرد ممکن بود محنا ز یم یباز

 کنم ... یخواهش م ثاقینه م _

صدام ، سرشو طرفم چرخوند ... نگاهش مات بود ...  دنیبا شن ثاقیم

 خواستم حس یم ی... ول دمیفهم ینم یزیچ
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 یخواستم بهش بفهمونم که کم یرو بهش منتقل کنم ... م وحشتم 

 ...محتاطانه برخورد کنه 

 : رمیبگ ثاقیسارا باعث شد نگاهمو از م یعصب یصدا

 ؟ نکنه ... هیدختره واقعا ک نیا ثاقیم نمیهه ... بب _

 هم سارا رو بهت زده کرد و هم منو ... ثاقیمحکم م یصدا

 ؟ هینامزدمه ... مشکلت چ _

 یداشت ول ینقشه ا دیگفت ؟ شا یداشت م یجام خشکم زد ... چ سر

 نی؟ حرفش با ا ی... اخه چه نقشه ا

 ... ادیجور درنم تیموقع

رفته رفته بلند  شیآروم و عصب ی... خنده  دنیشروع کرد به خند سارا

 و دیکش یبلند غیکه ج یتر شد تا وقت

بود که نتونستم عکس  رمنتظرهیاورد سمت من ... اونقدر کارش غ هجوم

 دستاش نینشون بدم ... موهامو ب یالعمل

بود  دیو با مشت و لگد به جونم افتاد .... از بس ضربه هاش شد چوندیپ

 ... ومدیناله هام در نم یصدا
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... چشماش از  دیدو یافتاد که داشت به سمت سارا م ثاقیبه م نگاهم 

 زد : ادیزد ... فر یخشم دو دو م

 .... یدستتو بکش عوض _

تنفگو درست کنار  یمنو سپر خودش کرد و لوله  هیاز ثان یدر کسر سارا

 که نفس نفس یسرم گذاشت ... در حال

 زد گفت : یم

صورت  نیا ریدر غ یهم تکون نخور متریلیم هی یبهتره از جات حت _

 ... یکن یخداحافظ زتیبا نامزد عز یمجبور

گرفتن  یتفنگ خشک شده بود ... دستاش که برا یلوله  یرو ثاقیم نگاه

 سارا باال اورده بود اروم اروم دو طرف

 یاون حالت مونده بودم که صدا یدونم چه مدت تو یافتادن ... نم بدنش

 یپر بغض سارا بلند شد ... رفتارش منو م

 داد : یموضع م رییتغ عی... چقدر سر ترسوند

 دیکه تو با ی؟ ... چرا من اون ستمیفقط بهم بگو چرا ... چرا من ن _ سارا

 ؟ ... ستمین یباهاش باش



 

437 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یکه سارا منو محکمتر گرفت و لوله رو رو ادیجلو ب یخواست قدم ثاقیم 

 سرم جابه جا کرد :

 سر جات ... بزار بعد از حرفام کارشو تموم کنم ... سایوا _

... چشمامو  دیچرخ یصورتم م ی... نگاه نگرانش رو سادیناچار وا ثاقیم

 رو داشتم و نه یبستم . نه تحمل نگاه

تونستم هضم کنم ... فکر کنم دارم  یکه توش قرار داشتم رو م یتیموقع

 شدم در داریب ی... وقت نمیب یکابوس م

 ... اره ... مارستانیمحنا رو ببرم ب دیافتادم و با ثاقیم ی خونه

 ... هیواقع یبهم ثابت کرد که همه چ یرحم یمحکم سارا با ب یصدا اما

عاشقانه ...  نطوری... هم یکرد ینگاه م ینطوریساحلو هم هم»  _ سارا

 خودم متاسفم ... از خودم بدم یواقعا من برا

 ی... اگه اون روز تو نیکه باعث شدم شما دو تا با هم اشنا بش ادیم

 ... دید یدانشکده ، ساحل من و تو رو با هم نم

 ... مینبود نجای، االن من و تو ا یدید یتو اونو نم اگه
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؟ نه ...  ییرفتم هاوا ینبودم ؟ هه ! فکر کرد تیعروس یچرا تو یدون یم 

 یسرتون بودم ... طبقه  یدرست باال

 یتو و ساحلو تو روز عروس یعاشقانه  یسالن تک تک صحنه ها یباال

 یبکنم ... نم یتونستم کار یو نم دمید یم

 یرو نم یچکیاز ساحل ه ریبهت بگم چقدر دوستت دارم ... تو غ تمتونس

 فاصله نتونی... مجبور بودم ب یدید

 نتونیب یفاصله ا چیکه ه نیبود کیاما تو و ساحل اونقدر بهم نزد بندازم

 نبود ...

... درسته دستم  نمیکار بش یساحل حامله اس نتونستم ب دمیفهم یوقت

 حرفا نیبند نبود اما عشق من ا ییبه جا

 یتون یکه ؟ مگه م شیشناسیشد ... رفتم سراغ جک ... م ینم سرش

 یدوست و هم دوره ا نی... بهتر شینشناس

تا خرخره تو قرض و قوله فرو رفته بود  چارهی... ب یبشناس دیبا دانشگاتو

 بود برام ... نهیگز نی... بهتر
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داشته  زتیعاشقانه با همسر عزکردم تا چند تا عکس  کشیپول تحر با 

 ساده لوح و یباشه ... ساحل هم که از بچگ

هم بهم  یواقع یاز خواهرا یکرد ما دو تا خواهر ناتن یبود ... فکر م خنگ

 گفت که تو از ی... م میتر کینزد

کنه ... هه !  زتیخواسته به وقتش سورپرا ی... م یخبر ندار شیحاملگ

 یجا هیچه مسخره ! با دروغ کشوندمش 

 شهیشد ... هم یهم مست م وانیل هیو به زور مستش کردم ... اون با  دنج

 و شکننده بود ... بعد از فیضع نطوریهم

 لیکردنش با جک چند تا عکس خوشگل ازشون گرفتم و برات م مست

 کردم ...

برام لذت بخشه ...  یکه تو گوش ساحل زد یا یلی... هنوز هم س یآخ

 یکار رفت یبه بهونه که  یچقدر اون نه ماه

خواست ساحل رو با اون  یدلم م یمن راحت بودم ... هر چ ورکیوین

 کردم ... هر یم تیشکمش اذ یتو یفسقل
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شدم ... بعد از نه ماه تو  یکردم اما خنک نم یم یخواستم تالف یم یچ 

 بچتو نیاول دی... با یبرگرد یمجبور شد

 یبود دهینه ؟ ... همونطور که انتظارشو داشتم ساحلو نبخش ای یدیدیم

 همسر اونم تو انتی... بخشش ؟ واسه خ

منو خوشحال  تونیژگیو نینداره و چقدر ا یمعن ایرانیلغت شما ا فرهنگ

 کرد !

برق  یچشات از خوشحال یدید دویو سف زیر یاون توله  یچرا وقت یول

 شناسم ... یزد ؟ من برق چشاتو خوب م

جکه نه خودت ...  یمحنا بچه  یباور کرده بود یول یخوشحال بود تو

 ساحل و جک یهه ! بهم نگو واسه 

 کیبچشون بهشون تبر نیواسه تولد اول یخواست ی! م یبود خوشحال

 «؟!  یبگ

انداخت ... از همه بدتر  یسارا رعشه به تنم م زیجنون آم یها خنده

 کرد ... سر جاش ینگرانم م ثاقیحالت م
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دادم ...  یکرد ... بهش حق م یشده بود و با بهت به سارا نگاه م خشک 

 نیبراش سنگ یناگهان یضربه  نیچقدر ا

وجود نداشت تا بخواد ازش طلب  یساحل گهید نکهی... بدتر از همه ا بوده

 بخشش کنه ... تا بخواد قضاوت عجوالنه

 ... رهیبگ دهیرو ناد اش

 ادامه داد : سارا

که محنا بهت داده  ی... واسه خوشحال دمیمات ترسواسه برق چش»  _

 یتونستم دست رو ی... نم دمیبود ترس

کردم که بچه ،  کتی... تحر یبزارم تا تو دوباره با ساحل خوب بش دست

 ... کارساز بود ... تو سرد ستیتو ن یبچه 

بودنت واسه ساحل مثل نبود  یول ی... بود ری... سرد و نفوذ ناپذ یشد

 ام ! چقدر چارهی... آخ ! خواهر بمطلق بود 

اش براش بدتر  یبعد از باردار یسخت یول دیکش یسخت شیباردار یتو

 یکینزد نیبود ... دور بودن از تو در ع

 بود ... یجیمثل مرگ تدر درست
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 چیبودم ... ه ینجوریباهات هم شهیداره ... منم هم یدونستم چه حال یم 

 ... لبخندت یشمیوقت حس نکردم که پ

اجبار و از سر اکراه بود  یاز رو تینگاه کردنت ، حرف زدنت ، همه چ ،

 ی... ول یفرار کن ازم یخواست ی... انگار م

فرار  یتونست ینم گهیکه واسه ساحل درست کردم ، د یاز پاپوش بعد

 به ساحل ... خودت ساحلو یاریو پناه ب یکن

 ... یممنوعه کرده بود ی منطقه

کنه  یکرد باهات حرف بزنه و خودشو مبر یهم تالش م وونهید ساحل

 یبهش گوش بد یخوا یکه م دمید ی... م

 ی... ول رونیکشوندمت ب یاوردم ... از کنار ساحل م یطاقت نم یول

 تونستم مواظبتون باشم ...ساحل ینم شهیهم

از دستش  یدفعه درست و حساب نیا دیشد برام زنگ خطر ... با دوباره

 شدم ... یراحت م

 ینخواه یساحل نباشه تو خواه یبهتر از مرگه ؟! وقت یراحت شدن چه

 که یوز... درست ر یکرد یبه من توجه م
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 یکل چارهیخواست باهات تنها حرف بزنه ، رفتم سر وقتش ... ب یم ساحل 

 تو نکهیبود ... واسه ا دهیبه خودش رس

 شعوریخواست سوتفاهما رو برطرف کنه ... با اون جک ب ی... م شینیبب

 ادیهم حرف زده بود و رامش کرده بود تا ب

 یریدوباره م نمیو بب نمیتونستم آروم بش یرو برات بگه ... نم یچ همه

 ساحل ... شیپ

از دستش خالص  یریگ وهیآبم میراحت تونستم با لخت کردن س یلیخ

 تا یگاد ! مرگش کم یبشم ... اوه ما

 یکرد ؟ خودش خواست ... م شهیخب ، چه م یدردناک بود ول یقسمت

 شیتونست فراموشت کنه و بره دنبال زندگ

 «عاشقت بود !  یول ... اون توله سگش رو هم با خودش ببره

آخرشو گفت ...  یکج کرد و مسخره کنان جمله  یور هیدهنشو  سارا

 ... ثاقیم نیداشته ا یا ی... چه زندگ ایخدا

 دنیشده بود ... انگار نفس کش وارینگاه کردم ... رنگش مثل گچ د بهش

 ریرفته بود ...نگرانش شدم ... ز ادشیهم 
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 اروم زمزمه کردم : لب 

 ... ثاقیم _

 گفت : سارا

 یبمون یخواست ی... نم یبعد از اونم از قبل سردتر شد یتو حت یول»  _

 کشورت ... به بابا یبرگرد یخواست ی... م

... موفق هم شد ...  یکرد درستو ادامه بد بتی... ترغ رهیجلوتو بگ گفتم

 ... چقدر خوشحال بودم ... از یتو موند

بهت از  ینامرد ... وقت یتو یلو ارمیتونم به دستت ب یباالخره م نکهیا

 و چند ساله ام گفتم فقط با نیچند یعالقه 

 : یجمله جواب عشقمو داد هی

 ! میخور یمن و تو به درد هم نم _

هنوز هم تشنه  یخواستم خودمو بکشم ... ول یشدم از دستت ... م وونهید

 ییسنگ ... تو یتو یات بودم ... تشنه 

و فقط به  یگذشت یساله ات م هی یفقط از کنار تخت خواب بچه  که

 مواظبش باشه ... با یسپرد یپرستارش م
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که ازش  یکرد یحروم زاده اس اونقدر سفارششو م یباور کرده بود نکهیا 

 یمتنفر شدم ... اونو به چشم بچه 

 ی... ول ومدیاما ازش بدت هم نم ی... اگه دوستش نداشت یدیدیم ساحل

 اگه اون دیبردم ... شا یم نشیاز ب دیبا

 ... یدیدینبود ، تو باالخره منو م یفسقل

تجاوز زنده بمونه ... اون  ریکردم ز یکردم ... فکر نم ینم نجاشویا فکر

 مثل ساحل جون سخت بود ... خواستم باز

 یلیدونم از بابا از کجا خبردار شد کار منه ... خ یاش بدم اما نم شکنجه

 ی... وقت رونیراحت از خونه اش انداختم ب

 یبرگرد یبخوا شهیهم یکردم که برا ی... فکرشم نم یتو نبود برگشتم

 کشورت...

من  یکه خبر دار شد نمیب یکه بعد از چند سال اومدم سر وقتت م حاال

 درباره اش یدونم ک یکار کردم ... نم یچ

اون دخترک مزاحمو نابود کنم که  شهیهم یگفته ... خواستم برا بهت

 فضول گند زد به نقشه ام ... تو یدختره  نیا
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... تو  ثاقیم گمیبار بهت م نیآخر یبرا یهم نتونستم رام کنم ... ول رو 

 شمیمن مال تو م یاگه فقط بهم اشاره بکن

 «... تو فقط بگو آره ... 

بود ... با ترس بهش نگاه کردم ... منتظر زل زده  یواقعا روان نیا ایخدا

 اش رو از رهینگاه خ ثاقی... م ثاقیبودبه م

 یتو یکرد و دست سیبرداشت ... دهن خشک شده اش رو با زبون خ سارا

 ... دستش تا گردنش دیموهاش کش

من و سارا بود ... انتظار  دیرخش تو د میرفت ... سرشو چرخوند ... ن شیپ

 سارا به سر اومد :

 ؟ هیخب ، حرف آخرت چ _ سارا

دونم  یبا خشونت برگشت . چشماش سرخ سرخ شده بود ... نم ثاقیم

 کرده بود ... برق هی... نه ... گر ایبود  یعصبان

قلبم فشرده شد  یدونم چرا ول یکرد ... نم یم دییتا نویقرمزش ا یچشا

 بهم انداخت ... با یقینگاه عم ثاقی... م

 محکم جواب سارا رو داد : ییحرفها
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بودن  لیبه حرمت فام یول یهست یچ دمیفهم دمتیکه د یاز اول _ 

 یول دمید ینخواستم برنجونمت ... نگاهتو م

خواستم ساحلمو با رنجوندن تو ناراحت  یزدم ... نم یبه اون راه م خودمو

 نکهیکنم ... اون دوستت داشت ... با ا

... واقعا پاک بود  دتید یم شیمثل خواهر واقع یول یبود شیناتن خواهر

 که عکسا رو بهم نشون یوقت ی... حت

 یکه حرف م دمیکه بعد از تولد محنا ، اونو با جک د یوقت ی، حت یداد

 مورد من حرفدر دمیاالن فهم یزدن ول

سارا  یستی... تو عاشق ن دمیزدن بازم از دوست داشتنش دست نکش یم

 هم بدون نوی... ا یضی... مر یماری... تو ب

خواستم باهات باشم ...  ی... اگه ساحل واقعا گناهکار بود من هرگز نم

 وقت ... چیه

دفعه از جا کنده شد  هی...  دمیسارا رو شن یشدن دندونا دهییسا یصدا

 ... با حرص به ثاقیبرد سمت م ورشی و

 : دیکش یم ادیزد و فر یاش مشت م نهیس
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 یمن دوستت ندارم ؟ ... ازت متنفرم م یکن یچرا ؟ چرا ؟... چرا فکر م _ 

 .... یریگیم دهی؟ تو عشق منو ند یفهم

 ؟ ... یچ یبرا

از  یکرد ... حت ینم یبود و کار سادهیسارا آروم وا یمشتا ریز ثاقیم

 دونست که یکرد ... م یخودش دفاع هم نم

 از خودش نداره ... یاریفهمه ... اخت یو نم ضهیمر اون

انتظار  ثاقی... م دیکوب ثاقیصورت م یشد که سارا محکم تو یچ دمینفهم

 و یصندل یکارو نداشت ... افتاد رو نیا

... سارا با تفنگ به سمتش  نیرو از دست داد و از پشت خورد زم تعادلش

 نشانه گرفت و گفت :

 یا گهیدم که با کس د یمن اجازه نم یباشه ... تو منو نخواه ... ول _

 ... یباش

افتاده  واریکنار د نیزم یکه رو ثاقیتفنگ و م یلوله  نیترسونم رو ب نگاه

 بود ، چرخوندم .... نه ... نکنه واقعا
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به دلم چنگ زد  یقیحرکتش وحشت عم نیبکشه ؟ ... با ا ثاقویم بخواد 

 شیتا پ دمیبفهمم جلو دو نکهی... بدون ا

 رقابلیغاز پشت سرم بلند شد و درد  یبیمه یبرم ... اما صدا ثاقیم

 شونه ام حس کردم ... یرو تو یتحمل

شد  یم شتریپاهام بمونم ... درد شونه ام لحظه به لحظه ب یرو نتونستم

 یازم سلب م ویو توان انجام دادن هر کار

اخر  یافتادم ... در لحظه  یجسم یاراده پاهام شل شد و رو ی... ب کرد

 رو کنار گوشم حس یتند کس یفقط نفسها

 شد ... اهیس یو بعد از اون ... همه چ کردم

 یبهت زده شد ... حت ثاقیگلوله ، چشمان م یصدا دنیمحض شن به

 کند کیکرد که سارا شل یتصورش را هم نم

اش  یقدم کیکرد که در  یتالق هدای... نگاه مبهوتش با نگاه دردمند 

 گلوله دیپرس یخشک شده بود ... با خود م

سست شد و در آغوشش افتاد و خون  هدایوان کجا اصابت کرده که زان به

 ... دیبه صورتش پاش
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خون از کجا آمده بود ؟ ... نگاه سرگردان و  نیباز مانده بود ... ا دهانش 

 ... از دیلغز هدای یشانه  یمتعجبش ، به رو

او انداخته  ریت یخود را جلو هدایکرد که  ینفسش بند آمد ... باور نم ترس

 به خاطر هدایکرد که  یباشد ... باور نم

در  هوشیکه ب هداستی نیکرد که ا یشده باشد ... باور نم یزخم او

 آغوش او افتاده باشد و در حال جان دادن

 ... است

 یادآوریبا  ثاقی... م دیهم طول نکش هیسه ثان یاتفاقات حت نیا تمام

 نطوریاش و هم یمقصر تمام مشکالت زندگ

 شیرا کنار زد و از جا هدای عیده ، سرکر یراندازیت شیهدایکه به  یکس

 برخاست ... به سارا که تفنگ در دست

به سمتش حمله ور  انهیکرد و وحش یشده بود ، نگاه نفرت بار خشک

 افتاد ... نیشد ... تفنگ از دستان سارا به زم

سارا در  ی قهی...  هدایهم از خشم سرخ شده بود و هم از خون  صورتش

 یلی.. ناخودآگاه سدستان پر قدرتش بود .
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 شیها یبدبخت یکه جبران تمام یا یلیبه صورتش نواخت ... س یمحکم 

 ... شیبود ... تمام خون دل خوردن ها

... تمام لحظات سخت  شیها ییبارش ... تمام تنها انتیافکار خ تمام

 اش بدون ساحل ... و حال ، تمام دلهره یزندگ

 ... هدای یبرا شیها

به  یزخم یریمانند ش ثاقیپرت شد ... م یاز شدت ضربه به کنار سارا

 رفت ... قبل از آنکه دوباره به یسمتش م

سارا  یخفه  غیبا ج سیپل ادیباز شد و فر ی، در با لگد فتدیب جانش

 همراه شد ...

بغلش را گرفتند  رینبود ... دو مامور زن جلو آمدند و ز یدر حالت عاد سارا

 ... دیخند یزد و م ی... با خود حرف م

لب  ریگرفت و ز یم ثاقیتفنگ به سمت م یرا مانند لوله  انگشتانش

 وانهید یخنده  یگفت و باز صدا یم یبنگ

بروند که  هدایشد ... چند مامور خواستند به سمت  یشروع م وارش

 آنها را متوقف کرد ثاقیبلند و محکم م یصدا
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 ... با تعجب به سمتش برگشتند ... 

که  هدای، به سمت  اندازدیمتعجب آنها ب یبه رو یبدون آنکه نگاه ثاقیم

 افتاده بود رفت ... نیمز یبر شکم رو

سرش را از در به داخل اتاق کرد و ان دو مامور را صدا زد ... اتاق  یمرد

 شد ... رد نگاه یاز هر شخص اضافه ا یخال

 یم ریوضع ، ت نیاو در ا دنیرفت ... قلبش با د یکنار نم هدایاز  ثاقیم

 ... هجوم آن همه اتفاق آن هم در دیکش

 بود ... نیسنگ شیزمان کوتاه برا یط

شده  یخون جار کیبار یرشته  یناتوان جلو رفت ... از رو ییقدمها با

 زانو زد ... هدایگذشت و کنار سر  نیبر زم

رفت ،  یم نییاش باال و پا نهیس یکه با حرکات تند قفسه  هدای کمر

 به قیداد ... دق ینشان از زنده بودنش م

 یده بود ... همه ش زیهمه چ شیکه برا یشد ... صورت رهیخ صورتش

 یزندگ یاش ، همه  یهست ی، همه  شیایدن

 اش در آغوش باد افتاده بود ... یهست ی... حال ، همه  اش
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شکست و  شی... ناله در گلو دیخس خس دردناک نفس کش ینوع با 

 را در آغوش گرفت ... هدایزمزمه کنان سر 

بودند از صورتش کنار  دهیبلندش را که با خون پاکش بهم چسب یموها

 ... دیصورتش را کاو یزد ... تک تک اجزا

 یاش ... و لبها یخوش حالت مشک یمژگان بلندش ... ابروها یاهیس

 لبخند بر آن ، خنده را دنییکه با رو شیبایز

کرد ، حال پژمرده شده بود ... آن پوست شاداب رنگ  یم شیلبها مهمان

 یم یزیباخته بود ... شانه اش هنوز خونر

 ... کرد

باال  یبرا یرا پر کرد اما تالش شینفر گوشها نیتند چند یقدمها یصدا

 خواست لحظه یگرفتن سرش نکرد ... نم

 نامش را فراخواند : ی... مرد ردیبگ هدایچشم از  یا

 ی... مشکل چندان می، دخترتون رو با آمبوالنس منتقل کرد یفاضل یآقا _

 رو هم خانومتون نینداشتن ... اجازه بد
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بشه ... لطفا  نهیمعا دیداره ... حتما با یدیشد یزی... زخمشون خونر میببر 

 کنار ... نیبر

که به او وارد شده  یتوانست شوک ی... م دیفهم یرا م ثاقیحال م مرد

 خواست او را از متیبود را درک کند ... با مال

 هدایشدن نداد ... خودش  کینزد یبه او اجازه  ثاقیجدا کند اما م هدای

 یدست بلند کرد ... حالش را نم یرا رو

چنبره زده بود ، با  شیسارا در گلو یکه از آغاز حرفها ی... بغض دیفهم

 آزارش شتری، ب هدایجان  یجسم ب دنید

 داد ... یم

نبود تا او را عذاب  ییسارا گریدارد ... د یدانست چرا محتاط گام بر م ینم

 کند رانیاش را و یزندگ یدهد ... تا بنا

 یزندگ یبایتنها ز ی... تا قصد جان دخترش را داشته باشد ... تا به سو

 کند ... کیاش شل

 پر اضطراب پرستار آمبوالنس بلند شد : یصدا
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االن از  نجایبزارش ا عی؟ ... سر یزن یقدم م یدار نیزود باش آرم _ 

 که ... رهیمیم یزیشدت خونر

چشمانش  یمرگ ساحل جلو یمردن در ذهنش زنده شد ... خاطره  لفظ

 یمحنا یشد ... التماس ها داریپد

 هدای یخفه  یگلوله و ناله  کیشل یصداشد ...  یتداع شیبرا کوچکش

 انداز شد ... نیدر گوشش طن

شد و اضطراب در  مهیسراس شیگرفت ... قدمها یرفته رفته جان شیپاها

 از دست یوجودش رخنه کرد ... غصه 

و  دیشد ... به سرعت دو ختهینبودن او در دلش آم یبا واهمه  هدای دادن

 برانکارد خواباند ... با کمک یرا رو هدای

سرش نشست ...  یاو را به آمبوالنس منتقل کرد ... خود در باال پرستار

 شد : نیآهسته عج یدلش با زمزمه ا ادیفر

 کمکم کن .... ایخدا _

............ 
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... ذکر  دندیلغز ینخ م یبر رو ی، به آرام حیتسب یالماس گونه  یها دانه 

 ر از بغض بود ...فاطمه خانم ، پ یآهسته 

افتاد ، چشمانش  یجگرگوشه اش م ی دهینگاهش به صورت رنگ پر تا

 نشست ... یبه اشک م

 یباز و بسته شدن در امد . سرش را بلند کرد و به شوهرش نگاه یصدا

 جلو نیسنگ یاقا با قدمها یانداخت . عل

 : دی. اهسته پرس آمد

 نشد ؟ داریاصال ب _

 لرزان جواب داد : ییخانم با صدا فاطمه

 نه ... _

اش در آن حال  یهمسر و ته تغار دنیآقا با د یسر داد . عل هیدوباره گر و

 ، قلبش فشرده شد ... جلو رفت و دست

 گفت : یهمسرش گذاشت و با لحن مهربان یشانه  یرو

 رونیب ای... ب ادیآروم باش خانم ... بد به دلت راه نده ... کم کم بهوش م _

 یبرو زهره خانم م ایستم ... به ششیمن پ
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 کنه ... یباهات احوال پرس خواد 

رفت . به محض بسته شدن  رونیخانم به اصرار همسرش از اتاق ب فاطمه

 رها کرد یصندل یآقا خود را رو یدر ، عل

شب گذشته تا به امروز ، تا مرز  کیبا دست چشمانش را فشرد ... از  و

 بار پرپر نیدوم یرفته بود ... برا شیسکته پ

 ... دید یچشمانش م یرا جلو زشیدختر عز شدن

شد ...  رهیخ شیهدایفرستاد و به صورت  رونیسرد ب یرا با آه نفسش

 کاش یخدا را شکر کرد که زنده است ... ول

دکتر گفته بود ممکن  نکهیکرد ... با ا یچه زودتر چشمانش را باز م هر

 بماند اما او باز هم آرام و هوشیب یاست مدت

،  نکشیرا برداشت و پس از زدن ع زیم ینداشت ... قران کوچک رو قرار

 اهسته شروع به خواندن کرد ... مطمئن

 ... ردیگ یتابش آرام م یکه با ذکر خدا دل ب بود

فشرد با بغض  یکه دست زهره خانم را در دستش م یخانم در حال فاطمه

 گفت :
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 یدون ی... به خدا نم نمینب مارستانیو بچمو رو تخت ب رمیبم یاله _ 

 ام یتا حاال چه حال و روز شبیزهره جان از د

 ر مردم و زنده شدم ...... صد با

 خانم هم که چشمانش به اشک نشسته بود گفت : زهره

 ... نینکن تیشه ... خودتونو اذ یهر چه زودتر بهتر م شاالیا _

خانم ، اشک چشمانش را با دستمال مچاله شده اش گرفت و گفت  فاطمه

: 

 اروم شده ؟ ای گهیم ونیمحنا چطوره زهره جان ؟ هنوز هذ _

 تکان داد و گفت : یخانم سر زهره

، حالش بهتر شده ... االن خوابه ... باباش و  یلیبه لطف خدا و بعدم ل _

 هستن ... خدا رو هزار مرتبه ششیهم پ نایم

 ادیبه سر بچه ام م یوگرنه معلوم نبود چ دیزودتر سر رس سیکه پل شکر

... 

ود ، داده ب هیکه به عادل تک یسرخ و پف کرده ، در حال یبا چشمان ایمح

 شد ...فاطمه خانم نگاه کیبه آنها نزد
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 به او انداخت و رو به عادل گفت : یبار سرزنش 

 ؟ شیچرا دوباره آورد _

 جواب داد : یبا کالفگ عادل

کنه ... مجبورم  یم هیده ... همش داره گر یبه خدا اصال حرف گوش نم _

 ... ارمشیکرد ب

 لرزان جواب داد : ییبا صدا ایمح

 هداستی شیفکر و ذکرم پ یخونه بمونم مامان ... همه  تونم تو ینم _

 ... ششیخوام برم پ ی... م

اقا با عجله در اتاق را باز کرد  یآخر از دهانش خارج شد ، عل یجمله  تا

 گفت : یو با خوشحال

 زنه ... یدخترت صدات م ایشد ... فاطمه جان ب داریب _

به  هیاز ثان یاقا نگاه کردند و در کسر یباز از لبخند به عل ییبا لبها همه

 سمت در هجوم بردند ...

...  ومدنیهم م یکردم ، دوباره رو یبودن ... تا بازشون م نیسنگ پلکهام

 خواست ، یدلم م یچشمامو بستم ول
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... تمام  نمیخوردن رو بب یکه دور و برم وول م یدرهم یصداها صاحب 

 مباز کرد یتوانمو جمع کردم و چشمامو کم

دکتر  دمیکه د یکس نیکم کم بهتر شد ... اول یتار بود ول یکم دمی... د

 کرد ... پرستار یام م نهیبود که داشت معا

 : دیسرمم رو چک کرد پرس نکهیهمراهش بود ... بعد از ا هم

 بهت مسکن بزنم ... یدرد دار یلیاگه خ _

رفت . تا  رونیتکون دادم ... اونم با دکتر از اتاق ب یبه عالمت منف سرمو

 اونا رفتن ، سرمو سمت پنجره چرخوندم ...

اتاق بودن ... لبخند  یو عادل و زهره خانم ، همه تو ایو مامان ، مح بابا

 زدم و گفتم : یجون یب

 ؟! مارستانیب نیباز پشه بهم لگد زد و شما پرتم کرد _

 و گفت : هیگر ریتونه خودشو کنترل کنه ، زد ز یکه معلوم بود نم ایمح

 کالماتم .... هیتک نیبرات ... عاشق هم رمیبم یاله _

 و رو به عادل گفتم : دمیهم کشتو  یشینما ابروهامو
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وردار ببر ... باال  نویشروع شد ! عادل ا نشیف نیزنت که باز ف نیاه ... ا _ 

 سر صدا کنن ... ببرش دینبا ضیسر مر

 گرفتم ! سرسام

 : دیاش بند اومد و بهم توپ هیگر هوی ایمح

واست  نهمهی! منو بگو ا یاقتیل یب یلی؟! واقعا که خ یسرسام گرفت _

 حاال تا یو دعا ثنا کردم که بهتر بش هیگر

 ناسپاس ! ی؟! ا یکن یمتلک بارم م یچشمتو باز کرد رونیب

 یم زیر زی... همه داشتن ر رونیمحکم از اتاق رفت ب ییبا قدمها و

 ... بابا همراه مامان جلو اومدن و کنار دنیخند

که گونه ام کاشتن ... مامان  یبوسه رو هی... هر کدوم  سادنیوا تختم

 اشک تو چشاش جمع شده بود گفت :

 ؟ ی... درد ندار یخدا رو شکر بهتر _

نگفتم تا نگرانم نشن ...  یزیچ یسوخت ول یشونه ام به شدت م نکهیا با

 جواب دادم : یساختگ یبا لبخند

 نه بابا دردم کجا بود ؟ ... _
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 خانم جلو اومد و گفت : زهره 

... به خاطر  یما رو ببخش دوارمیخدا رو شکر ... دخترم شرمنده ام ... ام _

 بود ، تو هم ثاقیم یزندگ یکه تو یآفت

 ... یشد یو زخم یموضوع شد نیا گرفتار

 گفتم : یگرفتم و با لحن ارامش بخش دستشو

؟ ... باز خدا رو شکر  هیحرفا چ نیدشمنتون شرمنده زهره خانم ... ا _

 تموم شد ... یو خوش یه خوبب هیقض نیا

، با  عیمحنا افتادم ... سر ادیاومد ،  رونیآخر از دهنم ب یتا جمله  یول

 : دمیپرس ینگران

 محنا ، محنا کجاست ؟ حالش خوبه ؟ _

...  ششنیپ نایو م ثاقی... حالش خوبه ... االنم م زمیبله عز _خانم  زهره

 ... شینیبب یتون ینم یهست یتو که بستر

 شدم گفتم : یم زیخ میکه ن همونطور

 ببرتم ... تو کدوم بخشه ؟ گمیبه پرستار م _

 اعصاب و روان ... _خانم  زهره
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 گفت : ی، ولو شدم رو تخت ... زهره خانم با نگران دمیکلمه رو شن نیا تا 

 شد ؟ یچ _

 کنان گفتم : زمزمه

 نیگ یپس دوباره بهش تجاوز کردن که حالش بد شده ؟ چطور م _

 ؟ هیاونجا بستر یحالش خوبه وقت

 ام گرفته بود ... مامان موهامو نوازش کرد و گفت : هیگر

گفت اونجا ببرنش تا  اطیمحض احت یلیل ... ستین شیزیچ زمینه عز _

 رفعش کنن ... عیکرد سر دایپ یاگه مشکل

 خودتو نگران نکن دخترم ... تو

... تا  شدمیمن اروم نم یکردن ول دییخانم و بابا هم حرف مامانو تا زهره

 یراحت نم دمشید یخودم نم یبا چشما

 ... شدم

... طاها  ننمیبب انیساعت مالقات بهوش اومده بودم ، همه تونستن ب چون

 قربون و صدقع یهم بعد از کل یلیو ل
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به رفتن شدن ... البته طاها که تا دم در  یراض یو البته مسخره باز رفتن 

 در ی... سرشو از ال دیخار یهم تنش م

 تو و گفت : اورد

برم  یم یخوردن تو پ ریت دیا؟ تازه دارم به اندر فو یابج هیچ یدونیم _

 که از دست اون کتکات در نهی! حداقلش ا

 ! امانم

خجالت  نایزنمش ! از زهره خانم و م یگه من م یپرو جلو همه م پرو

 هیو اال چند تا فحش مخصوص با  دمیکش

 ی! م ستین ریوقت د چیکردم ... اما خب ، ه یجانانه نثارش م کتک

 یبعد از مرخص شدن ، به خدمت گرام میتون

 ! ... میبرس آقا

من  یبمونه ول شمیخواست پ یساعت مالقات تموم شد ، مامان م یوقت

 اخه میو زهره خانم ، منصرفش کرد

زهره  یکرد اما وقت ی... اول قبول نم دیبار یاز کل وجودش م یخستگ

 هست ، متقاعد شد شمیپ نایخانم گفت م
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شد ، نفسمو ازاد کردم و چهره ام از درد مچاله  یق خالخونه ... تا اتا بره 

 کرد ... یشد ... شونه ام بدجور درد م

گفتم  یپرستارم اومد ... وقت یتختو فشار دادم و بعد از مدت یباال زنگ

 مسکن به سرمم زد و گفت که هیدرد دارم 

. زود خوابم برد .. یلیخ نیهم یبخوابم ... خسته شده بودم ... برا بهتره

 ی... همش صحنه ها یاما چه خواب

 چشمام ... یجلو ومدیم شبید وحشتناک

 یکنه ول یکه محنا داره از دست اون دو تا مرد فرار م دمید یم کابوس

 یرسن ... خودمو جا یاخر سر اونا بهش م

که  ییها غی... ج شدیم کتری... صورت اون دو که بهم نزد دمید یم محنا

 ... شدیمحنا از دهانم خارج م یبا صدا

محنا  یو همه انگار دست به دست هم داده بودن تا من خودمو جا همه

 و ترس و وحشتشو درک کنم ...بزارم 

 دنیرفتم د یم دی... نصفه شب بود . با دمینفس زنان از خواب پر نفس

 مطمئن دنشیخواستم بعد از د یمحنا ...م
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 یچجور نکهیرفت ... ا یهم سوال تو ذهنم رژه م یحالش خوبه ... کل بشم 

 کرده ... زنگو فشار دادم ... داینجات پ

 گفت : دارمیب دید یاومد وقت یمدت طوالن هیبعد از  پرستار

 ؟ دهی؟ چرا رنگت پر یا ؟ باز درد دار _

 گفتم : دهیبر دهیدستشو پس زدم و بر یگذاشت ول میشونیپ یرو دست

 ... نمیرو بب یکیخوام  یبرم بخش اعصاب و روان ... م دیمن با _

 گفت : یو جد دیکش رونیدستام ب یاز ال دستشو

 ... بخواب سر جات ... یاستراحت کن دیشه ... تو با ینه ... نم _

گردم ... باالخره بعد  یبرم و قول دادم زود برم دیاصرار کردم که با دوباره

 التماس و خواهش ، قبول کرد یاز کل

برگردم اتاقم .. با شوق قبول کردم اونم  دیبا قهیظرف پنج دق یول ببرتم

 اورد و خواست منو بزاره روش که با لچریو

 گفتم : تعجب

 ... امینخورده ! خودم م ریپام که ت _
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 یکردم و از رو زونیمحکم خودمو به پرستار او یدرد داشتم ول نکهیا با 

 کرد و یاروم یاومدم ... خنده  نییتخت پا

 : گفت

اعتنا  یبه خودت ب هیسفارشتو کردن ... اونوقت تو از بق یخانواده ات کل _

 عیجات بود سر یا گهی... هر کس د یتر

 ... لچرینشست رو و یم

 دنیخودم برم د یخواست با پا ینگفتم ... م یزیزدم و چ یکمرنگ لبخند

 رسم ... یکردم زودتر م یمحنا ... حس م

کنار اتاقم خوابش  یها یصندل یرو نایم دمیاومدم ، د رونیاز اتاق ب یوقت

 دلم یروش زدم و تو یبرده ... لبخند

 تشکر کردم ... ازش

 ییراهنما یبه بخش ... پرستار منو تا در اتاق میدیرس قهیاز چند دق بعد

 دوستش ... مردد شیکرد و خودش رفت پ

تو خواستم درو باز  رمیم یا قهینه ... به خودم گفتم دو دق ایبرم تو  بودم

 درست کنار گوشم یخفه ا یکنم ، صدا
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 : گفت 

 ؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا _

 دمیبه در ... نفس نفس زنان برگشتم سمت صدا و د دمیوحشت چسب از

 و سادهیکنار در وا نهیدست به س ثاقیم

 نهیس یم و دستمو رورو صورتشه ... اب دهنمو قورت داد یکمرنگ اخم

 پر حرص و اهسته ییام برداشتم ... با صدا

 : گفتم

 ! دی؟! زهره ام ترک یبهتر ابراز وجود کن یتون ینم _

 ابروشو باال داد و گفت : یتا هی ثاقیم

برو  ایوضع دستت ؟ ... ب نی؟ اونم با ا یکن یکار م یچ نجای! تو ا رینخ _

 تو اتاقت ...

! ...  هییکنه ! عجب ادم پررو یخواست بزرگتر یهم م تیموقع نیا یتو

 نی... مگه من به خاطر ا نمیب سای... وا یه

تشکر خشک  هی یشعوره ! حت یخودمو آش و الش نکردم ؟! چقدر ب پررو

 ی، ا ایهم نکرد ! به قول مح یو خال
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 ! ناسپاس 

 باعث شد دست از فحش دادن بکشم ... ثاقیم یصدا

خوام رد شم  ی، حداقل برو کنار م یبرگرد یخوا یحاال که نم _ ثاقیم

. 

در کنار رفتم . تا درو باز کرد و رفت تو ، منم پشت  یحرف از جلو یب

 سرش وارد شدم . اتاقش مثل اتاق خودم

اتاق  یتو ماریهم داشت تا همراه ب یدست مبل راحت هی یبود ول ساده

 باشه ... فکر کنم محنا خواب بود چون چراغا

خواست برگرده تا درو ببنده که منو  یم ثاقیخاموش کرده بودن ... م رو

 ... با تعجب گفت : دید

 ؟ یریپس چرا نم _

بزارم  یحاال خشک و خال نمیراه اومدم محنا رو بب نهمهیکجا برم ؟! ا _

 برم ؟!

 نمی... اه ... ا شیشونیاخم هم نشست رو پ هی یشد ... ول شتریب تعجبش

 کنه ! ... یخم مکه در همه حالت ا
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خواب  یتخت محنا ... صورتش تو شیکنارش رد شدم و نشستم پ از 

 یتو ی... گهگاه دیرس یمعصوم تر به نظر م

پشت  ثاقویداد ... حضور م یکرد و سرشو اروم تکون م یاخم م خواب

 : دمیسرم حس کردم ... اهسته پرس

 خوابش ناآرومه ... _

 خودم جواب داد : مثل

 گفت ... یم ونیاره ... اما از صبح بهتره ... همش داشت هذ _

 یبود ، نور مهتاب م سادهی... چون کنار پنجره وا ثاقیسمت م دمیچرخ

 خورد به صورتش ... و از همه مهمتر درست

پوستش  نمیب یکنم م یبهش نگاه م قیچشماش بود ... حاال که دق یتو

 ... یپر کالغ یو موهاشم مشک دهیسف

 هوا گفتم : یمثل محنا ... ب درست

 شماست ... هیرنگ مو و پوست محنا شب _

ت ... اما بعد از چند لحظه چشماش تعجب نشس یباال رفت ... تو ابروهاش

 تی، تعجب محو شد و جاش رو به عصبان
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 رفت گفت : یکه به سمت مبل م یداد ... در حال یکمرنگ 

دونم چطور  ی... خودم م یبنداز ادمیسارا رو به  یحرفا ستیالزم ن _

 هدر دادم ... یرو الک میشش سال از زندگ

 ینجوریاشتباهش نبود ... هم دنیمن اصال منظورم به رخ کش ی؟ ول یچ

 دونستم ناراحت یگفتم ... نم یزیچ هی

که به زنش شک کرده بود ...  نیسارا افتادم ... ا یحرفا ادیشه ... به  یم

 نکهیبه محنا شک کرده بود ... به ا نکهیا

نه  ایبدم  ثاقیتونم حق رو به م یدونستم م یجکه نه اون .... نم پدرش

 یراحت م یلی... اون خ تونم ی... اما نه ، نم

 شینه ... چرا ازما ایدر ان آ بفهمه محنا دخترش هست  شیبا آزما تونستم

 نگرفت ؟ ...

 ریز دمیبلند شدم و کنارش رو مبل سه نفره نشستم ... د میصندل یرو از

 یبه اندازه  نمونینگام کرد ... ب یچشم

 نفر فاصله بود ... اروم شروع کردم به حرف زدن : هی
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 ینداره ول یخوام بزنم اصال به من ربط یکه م ییحرفا نیدونم ا یم _ 

 قیخوام دق یم نطوریخوام بگم ... و هم یم

 یبچه  نکهی... به ا نی... سارا گفت شما به دخترت شک داشت بدونم

 هی شیضیاز سر مر اینه ... حق با اونه  ایخودته 

 زد ؟ یحرف

گاه  هیداد . دستاشو تک هیخم شد و ارنج دستاشو به زانوهاش تک ثاقیم

 چونه اش کرد و گفت :

 ... راست گفت ... ستین ضشینه ... تراوشات ذهن مر _

روم اثر نذاشته  یلیسارا خ یحرفا دنیشن نکهی... با ا دمیلرز قتیحق نیا از

 یم ثاقیحاال که از زبون م یبود ول

... با اون  ثاقی... م دیگنج یام نم لهیبدتر شد .... اصال تو مخ دمیشن

 باره خورد هیکه من ازش داشتم ...  یتیذهن

 یزیچ نی... آخه چرا به زنش ، به بچه اش شک کرد ؟ ... مگه همچ بشه

 ... ستیرحم ن یممکنه ؟ ... اون که ب

 : دمیلب پرس ریدونم چرا بغض کرده بودم ... ز ینم
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ت سارا برات ارزش داش نقدری؟ ا یآخه چرا ؟ چرا به ساحل شک کرد _ 

 و تازه از زنت متنفر یکه حرفاشو باور کرد

کرده  یکار نیکنم که تو همچ ی... باور نم شهی؟ ... من که باورم نم یشد

 ... آخه مگه ... یباش

 : دیحرف تو دهنم ماس دیکه سرم کش یداد با

 بســــــه ... _

تکون خوردن  یبودم ... صدا رهیدرشت شده از تعجب بهش خ یچشما با

 دی.... نگاه هر دومون چرخمحنا اومد 

جاش غلت زد و پتو رو تو  ینشد ... فقط تو داریخدا رو شکر ب روش

 که نم ییدستش مچاله کرد ... با ترس و چشما

... سرش رو تو دستاش گرفته بود و به  ثاقیداشت ، زل زدم به م اشک

 خش دار ییموهاش چنگ زده بود . با صدا

 : گفت

گفت چه  یوقت سارا بهم نم چی... ه دمیفهم یوقت نم چیکاش ه _

 هضمش یکن یدر حقم کرده ... فکر م ییجفا
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 نکهیا ایبر سرم اومده ؟ ...  یتا حاال چ بشیاز د یدون یآسونه ... م برام 

 شیو بعدم پ یدیاونو شن یفقط حرفا

... تو مرد  یکن یحکمشو صادر م یو حاالم دار یقضاوت کرد خودت

 یدرک کن یستی... مرد ن هدای یبفهم یستین

 یشیم ی... چه حال ینیبیدوستت م نیزنت رو با بهتر لمیعکس و ف یوقت

 ساعت یوقت یبفهم یمن نبود ی... تو جا

 زیداشتم ... همه چ یچه حال دمیتخت اتاق خوابم د ریانگشتر جک رو ز و

 دست به دست هم داده بود تا ساحل

 داد بزنه اون گناهکاره ... یبشه ... تا همه چ مقصر

، عکسا  هیچ نایخواستم ، گفتم بگو ا حیسرش داد زدم ، ازش توض یوقت

 رو نشونش دادم ، ساعت و لمایرو ف

... گفتم بگو ... جوابمو بده ... اما اون  دمیجک رو به رخش کش انگشتر

 بود که سکوت کنه و نیکه کرد ا یتنها کار

کردم اون به  یزده دستشو بزاره جلو دهنش ... من اصال فکر نم بهت

 یعکسا مبهوت بشه ... گمون م نیخاطر ا
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 زنه ... یو حرف نم دهیرو شدن دستشه که ترس یبرا کردم 

کرده از خودم متنفر شدم  انتیزنم بهم خ نکهیخودم متنفر شدم ... از ا از

 ... من قبل از ازدواجم با ساحل به اندازه

کردم با  یفکر م یداشتم ... مشکالت داشتم ... ول یسردرگم یکاف ی

 کنه حلش کنم ... یساحل که هستم کمکم م

حامله اس  مدیکرده ... از پدرش شن انتیکردم ساحل بهم خ یفکر م اما

 کرد قیشدم ... سارا تصد وونهید گهی... د

 چیساحل ، ه یگفت ول نویجکه ... خود جک هم هم یاون بچه  که

 یداد ... فقط با چشما ینشون نم یواکنش

... ته دلم  مونهیکردم پش یزد بهم ... دروغ چرا ... فکر م یزل م شیاشک

 ینم یهنوز بهش عالقه داشتم ... ول

 ورکیویکار رفتم ن یببخشم ... ازش دور شدم ... به بهونه  گناهشو تونستم

 یکی یبچه  نمی... تا نب نمشیتا نب

؟  هدای یدرک کن یتون یرو م نایکنه ... ا یتو بطن زن من رشد م گهید

 که نهیکار ا نی... راحتتر یتون ی... نه ... نم
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نکن  سهیماجرام ... تو خودتو با من مقا نیا یمن تنها مقصر اصل یکن فکر 

 ... ینیمن بش یجا یتون ی... چون نم

 منو نده ... یقضاوت درباره  ی... پس به خودت اجازه  یتون ینم اصال

جاش بلند شد و رفت کنار پنجره ... اونقدر محو حرفاش بودم که لرزش  از

 کم کم داره دمی... نفهم دمیصداشو نفهم

ه من کنار ... پشت ب شتریشه و برق چشماش ب یدورگه تر م صداش

 بود .... پنجره قامت بلندش رو سادهیپنجره وا

 یگرفته بود ... به حرفاش فکر کردم ... حق با اون بود ... من هر چ قاب

 یتونم ... تو یهم بخوام درکش کنم بازم نم

بودن ....  یو ساحل مقصر نبودن ... بلکه تنها قربان ثاقیماجرا ، م نیا

 ... و شتریب یلیشد ... خ تیاذ شتریب ثاقیم

 بود ... ادیعذاب ساحل هم ز اما

 فکرمو بلند به زبون آوردم : ناخوداگاه

همسرت بهت شک  نکهیساحل بزارم ... ا یتونم خودمو جا یمن نم _

 نکهیعالمه ... ا یشکنجه  نیکنه ، بدتر
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ساحل  ی... واقعا وحشتناکه ... برا یاونو ندار یفکر کنه بچه  شوهرت 

 متاسفم ...

 بلند شد : ثاقیخش دار م یصدا

... احساس بازنده بودن  یبه حال من افسوس بخور دیبا شتریفکر کنم ب _

 داقل زنده بود تا ازشکنم ... کاش ح یم

 ... ی... ول هیکردم ... هرچند گناهم نابخشوندن یم یخواه عذر

دونم  یو لرزانش بلند تر ... م قیعم ینفسها یقطع شد و صدا حرفش

 بیکنه ... عج یم ینیبدجور بغضش سنگ

آدم تو  یلینکنه ... خ هیکه تا حاال تونسته خودشو کنترل کنه و گر بود

 بود ... از جام بلند شدم و رفتم تو یدار

 نی... پاورچ ختمیاب ر وانیل هیو از اب سرد کن کنار سالن براش  سالن

 رفتم سمت اتاق تا پرستارا نیپاورچ

هنوز  ثاقیدر اتاقو نگاه کردم . م ینشن ... درو باز کردم و از ال متوجهم

 هیتک واریدستشو به د هیکنار پنجره بود و 
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!  یرو به کمر زده بود .... اوه ! چه ژست دختر کش یگریبود و د داده 

 ! یش یهم آدم نم تیموقع نیتو ا هدای یریبم

نکرد و همون  یرییمحکم بستم تا بفهمه اومدم . تغ یقصد درو کم از

 خواد بگه قد بلند ی! مثال م شیحالت موند . ا

؟! ماشاال منم قد دارم مثل نردبون ! اصال  ی... خب که چ لهیخوش است و

 خوشم دیسا یبا دیسا خچالی نیهم از ا

 ! رهیگی... فقط جا م ادینم

از دستم  یحرف چیبه طرفش گرفتم . بدون ه وانویو ل سادمیوا کنارش

 نفس همه رو داد باال ... عجب هیگرفت و 

 یخال یزیچکه اشک بر هی! منو بگو تنهات گذاشتم که  هیخودیب آدم

 ی! م ارهیدرم یپررو باز یه نیا یول یبش

 ... ومدهیبه امثال تو ن ی؟! خوب یتشکر کن یمرد

 عوض کردن جو گفتم : یبرا

 اومدن ؟ سایشد پل یچ یراست _

 جواب داد : رهینگاهشو از پنجره بگ نکهیا بدون
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 نشد من همراهشون اومدم ... یزیچ _ 

 : نیرزمیرفت تو ز فکم

تو  ومدنیکردن ؟ چرا ن یکار م ی؟ پس اونا سه ساعت داشتن چ یچ _

 من و یدیکمکمون ؟ اصال شما از کجا فهم

 ؟ مییکجا محنا

 گفت : یکج شد ... بعد از مکث ثاقیلب م یگوشه  دمید

 ؟! ستین یا گهیسوال د _

 گفتم : اوردمیلب اداشو درم ریزدم و همونطور که ز نهیبه س دستمو

 ! یکن یثواب م یرو جواب بد یلنه شما همون قب _

به سمتم رفت و دوباره نگاشو به پنجره دوخت ...  یکیکوچ یغره  چشم

 زنگ زده و یپنجره  نیاخه من موندم ا

 مارستانیب اطیو بدون درخت ح کیتار یاون منظره  ایداره  دنید یچرک

 ؟!

 ینتونستن درست و حساب یساختمون بودن ول یتو سایپل _ ثاقیم

 ی... وقت دیطول کش نیمستقر بشن واسه هم
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تونستن جلوشونو  سای، پل رونیحنا رو تاز اتاق بردن بدو تا مرد م اون 

 هی میکه ما توش بود یچون اتاق یول رنیبگ

کنن ... بعدم من  دامونیپشت قفسه بود ، اونا نتونستن زود پ یمخف اتاق

 که ستمیندارم ، سوپر منم ن بیعلم غ

اونجا منم  امیکرد که ب دمیسر برسم ... سارا باهام تماس گرفت و تهد هوی

 که بعد از قطع کردم تماس یکار نیاول

 بود که زنگ بزنم صد و ده ... نیکردم ا سارا

که به کشتنمون بده  ستی! اصال کله خراب ن یا یمنطق یچه بچه  یآخ

! 

... باالخره زبون  رمیبگ دهیرفت رو نتونستم ناد یکه تو ذهنم رژه م یسوال

 هم ثاقیباز کردم و همزمان با من م

 : گفت

 ... هدای _

 ... یراست _

 ... خنده مون گرفت ... اون تعارف کرد : میدو بهم نگاه کرد هر
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 تو بگو ... _ 

 نه اول شما ... _

 خانما مقدم ترن ... بگو... _ ثاقیم

حرفم بشم و تعارفو  الیخیبه زبون آورد نتونستم ب قتویحق نی، چون ا خب

 : دمیگذاشتم کنار و پرس

 ؟ ینرفت شیچرا دنبال آزما _

 چشمام : یچرخوند و زل زد تو سرشو

 دهیدادن چه فا شی، ازما ستیمطمئن بودم که اون دختر من ن یوقت _

 داشت ؟ یا

 ؟ یبارم امتحان نکرد هی یشما حت یعنی؟!  یچ _

 لب جواب داد : ریچرخوند سمت پنجره ... ز سرشو

بوده  یچ یکرد تیزندگ یکه تو یاشتباه نیازم بپرسه بدتر یکیاگه  _

 گم ... من اونقدر مطمئن بودم یم نوی، هم

 ... فتادمین شیبه فمر آزما که

 آوردم : نییخودش ، تن صدام رو پا مثل
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 هم بپرسم ؟ گهید زیچ هیتونم  یم _ 

 تکون داد ... منم ادامه دادم : قیسرشو به عالمت تصد اروم

 ؟... نیشما محنا رو چقدر دوست دار _

 برگردوند سمتم و پرسشگرانه نگام کرد ... حرفمو کامل کردم : سرشو

، چقدر دوسش  یبدون یزیچ نکهی... قبل از ا ستیمنظورم االن ن _

 ؟ یداشت

 مطمئن جواب داد : ثاقیم

مرگشو  یداشت ... وقت ییجا هیقبال هم گفتم که ساحل هنوز ته قلبم  _

 هم ی، واقعا شکستم ... اون هر چ دمید

تنم  یکرده بود ، بازم برام ارزش داشت ... زنم بود و پاره  انتیبهم خ که

 دونست ... با یم مویزندگ ازیتا پ ری... از س

چشماش برام معصوم بود ... مثل  یاور کرده بودم ولب شویگناهکار نکهیا

 یچیبرام ه ی... محنا تا دو ماهگ شهیهم

... واقعا  میزندگ یساحل تو ادگاری... اما بعد از مرگ ساحل ، اون شد  بود

 گفتم ... ابراز ینم یدوسش داشتم ول
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شدن بهش ،  کیخواستم با نزد ینم یدونم چرا ول یکردم ... نم ینم 

 یبهش وابسته کنم ... حس م شتریخودمو ب

االن  یکه اونم ممکنه مثل مادرش بهم از پشت خنجر بزنه ... ول کردم

 زخمم ... نه یرو هیکه اون ، مرهم دمیفهم

 باباش باشم ... نه اسما ... یواقع یخوام به معنا ی... از االن م خائن

 به لبم آورد ... از ته دلم گفتم : ینیریلبخند ش حرفاش

 اقتیو ل هیدختر ناز یلیواقعا براتون خوشحالم ... هم شما هم محنا ... خ _

 پدر و نیمحبتو داره ... مطمئنم بهتر

 ... نیشیم ایدن دختر

مسخره ام ! مگه قراره  مهین نطوریام و هم دوارانهی... به حرف ام دمیخند و

 یگیتو مسابقه شرکت کنن که م

نداشتم  نیتو آست یا گهید زیشن ! خب چ یم ایپدر و دختر دن نیبهتر

 چرت و پرت گفتم !

خنده  دنیدونم چرا با د یکرد ... نم یاز اول حرف زدنم بهم نگاه م ثاقیم

 ام اونم لبخند زد ... حرفم که خنده دار
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کنم  ی! خواهش م یمودب یچه بچه  یلبخند تشکره ... آخ دی... شا نبود 

 نداشت ! ی... قابل

 بهم بگه ... گفتم : یزیچ هیخواست  یاونم ماومد  ادمی هوی

 ؟ نیبگ نیخواست یم یآها ... چ _

 نگاهشو از روم برداره گفت : نکهیبدون ا ثاقیم نباریا

 قابل جبرانه ... ریغ یکه کرد یخواستم ازت تشکر کنم ... لطف یم _

جبران نبود ... بود  رقابلیحرف دلگرم کننده که غ هیکردم ... آخه  تعجب

 ؟!

که با حرکت دادنش درد  الیخیامو باال انداختم تا به خودم بگم ب شونه

 که ی... طور دیجیتوش پ یوحشتناک

ناله ام  یتا صدا دمیو زانوهام تا شدن ... لبمو محکم گز سمیوا نتونستم

 دستپاچه ثاقینکنه ... م داریمحنا رو ب

 زانو زد و گفت : کنارم

 کنم ... ی؟ صبر کن االن دکترو خبر م یدرد دار یلیشد ؟ خ یچ _

 که دستم به شونه ام بود گفتم : همونطور
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 ... شمی... برم اتاقم دراز بکشم خوب م سادمیوا ادی... ز تسینه ... الزم ن _ 

با  ثاقیپنجره گرفتم و با زحمت از جام بلند شدم ... م یبه لبه  دستمو

 یکرد ... انگار نم ینگام م یدرموندگ

 زد و گفت : یچشماش برق هویکار کنه ...  یچ دیبا دونست

 نرو خب ؟ یی... جا امیمن االن م سایوا نجایهم _

 هی نمی... ا رونیب دیصبر کنه تا من جوابشو بدم ، از اتاق پر نکهیاز ا قبل

 ها ... سالنه سالنه به سمت شهیم شیزیچ

کنار زدم ... اهسته سرمو  شیشونیپ یمحنا رفتم و موهاشو از رو تخت

 ... دمیگونه اشو بوس اطیجلو بردم و با احت

 رو شکر کردم که حالش خوب بود ... خدا

خوردنم نداشتم  ریراجع به ت یخودم سالم بودم ... حس خاص نطوریهم و

 ... دمیترس یدونم چرا اصال نم ی... نم

انجام دادم دست خودم نبود ...  ثاقینجات جون م یکه برا یحرکت انگار

 میتصم هویشدم و  یاحساسات دیشا
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 یبابت خوشحال بودم ... چون هر چ نیاز ا یکنم ول یجان فشان گرفتم 

 یبازم بابا یحرص درآر بود ول ثاقیهم که م

 خواستم جونشو نجات بدم ... یبود و استاد سابق من ... و من م محنا

 اومد : ثاقیم یافکارم غرق بودم که صدا یتو

 ... نیبش _

اورده بود و درست پشت سر من گذاشته  لچریو هیسمتش ...  برگشتم

 یزدم و چون حوصله  یبود . لبخند محو

 با لبخند گفت : ثاقی... م لچری، ولو شدم رو و رفتن نداشتم راه

 ؟ یکرد نییهمه راهو باال پا نیا یچجور یخسته بود نهمهیتو که ا _

 ... گهیروز استفاده کردم ... با آسانسور اومدم د یاز تکنولوژ _

تا اسانسور اومدن هم برات خوب نبود ... زخمت هنوز کامل  _ ثاقیم

 ... یناستراحت ک دیخوب نشده ... با

بود که  نجایا شی... جالب چریول یلب گفتم و لم دادم به پشت ریباشه ز هی

 کردم ! وا یهم احساس خجالت نم زهیر هی



 

487 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

آقا ...حاال  نیا ریت یخجالت بکشم ؟! من خودمو انداختم جلو ی! واسه چ 

 ثیلبخند خب هیچشمش کور ببرتم ! 

 کردم ! مویلبم و راحت سوار یگوشه  اومد

چند تا لقمه صبحونه  نایصبح با رخوت از جام بلند شدم و به زور م فردا

 انمارستیب یخوردم ... چقدر غذاها

چند سال  یکه گذاشتن جلوم برا ینیا ستیخدا ! اصال معلوم ن افتضاحه

 ی! به هر حال خوردم ... از گشنگ شهیپ

 بود ... بهتر

کردم که وقت مالقات برسه ... تا ساعت سه شد ،  یم یشمار لحظه

 لباسامو مرتب کردم و صاف نشستم رو تختم

فواد  ییخاله فائقه و دا دی... شا ومدیپشت در اتاقم م یادیز ی... صداها

 ... با سر انگشت ، دنمیاومدن د نایا

با همه جون  یاحوال پرس یصاف کردم و نفس گرفتم تا برا ابروهامو

 داشته باشم ... چند تقه به در خورد اما صداها
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ها نه حموم زنونه ! چقدر  مارستانهیمثال ب نجایبابا ، ا ینشد ... ا ساکت 

 کنن ! یصدا م

 زد و گفت : یدر اورد تو و لبخند گشاد یز السرشو ا نایم

 ... دنتیچهار نفر اومدن د _

فواد و نغمه خانوم ، چهار  ییکردم که خاله فائقه با شوهرش و دا حساب

 نفرن ... البته بدون بچه هاشون .... سرمو

و درو تا آخر باز کرد ... نفر  رونیهم رفت ب نایتکون دادم و م نایم یبرا

 اتاق گذاشت ، چشمامو یاول که قدم تو

اشک رو مهمون چشمام  ی، لبخند به لبم اورد ، سوم یکرد ... دوم متعجب

 بخندم هیباعث شد با گر یکرد و چهارم

 معرفت ... یمن ِ ب یبودن ... دوستا نجای... همشون ا

چهار تا با هم هجوم آوردن سمتم ... هنوز هم مثل گذشته کله خراب  هر

 بودن ! تصور کن چهار تا لب با هم بخوان

تف  یحساب نکهیاز تهوع ؟! بعد از ا ریغ یدار ی... چه احساس ببوسنت

 شدن ولم کنن ... تا از یکردن ، راض میمال
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و تازه تونستم خوب به همه نگاه  دمیکش یقیکنار رفتن نفس عم روم 

 کنم ...

شونه اش  یاعالش رو یمن ... چادر مشک یشگیهم اوریو  اری،  الهام

 رو مثل دشیساتن سف یافتاده بود و روسر

مدل به صورت ناز و  نیکه چقدر ا یبسته بود ... وا یمدل لبنان شهیهم

 ، سشیخ یشیم ی... چشما ومدیگردش م

...  دیکاو ی... اونم داشت صورتمو م دیلغز یصورتم م یتک تک اجزا رو

 با لبخند گفتم :

 شدم ؟! ریپ یلیخ ایخوشگل شدم  یلی؟ خ هیچ _

 و گفت : دیدماغشو باال کش الهام

 یو مثل خر کار کرد یور اونور رفت نیکدوم ! از بس تو افتاب ا چیه _

 ! یآفتاب سوخته شد

الهام خط  یبرا تیشد ... با عصبان یکیبچه ها  یپر حرصم با خنده  غیج

 جلو اومد و به الی... سه دمیو نشون کش
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اش گرفت ... سرمو محکم بغل کرد و  هیام نگاه کرد . دوباره گر شونه 

 گفت :

 ... ! یدیدرد کش نقدهیبرات که ا رمیبم یاله _

 خودمو ازش جدا کردم و هولش دادم عقب : محکم

چسبه  یمثل کنه م ی! ه ی! برو گمشو اونور خفه ام کرد الیاه ! ... سه _

 یم یشوهر بدبختت چ چارهیبه آدم ! ب

 از دست تو ! کشه

 خواست بزنه به بازوم اما دستش وسط راه متوقف شد و گفت : الیسه

 ی! م یبشه ... پس امروز معاف تیزیچ هیدفعه  هیترسم بزنمت  یم _

 ! یدلت خواست بارم کن یهر چ یتون

بوس از گونه اش کردم ...  هیو صورتشو خم کردم طرف خودمو  دمیخند

 یصندل یرو که جلو الیسه سهینف

 ینشست ، گره  یم یصندل یکه رو ید و در حابود کنار ز سادهیوا

 گفت : الیشالشو وا کرد و به سه
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...  مینیبزن تا بش یتعارف هیدو نفر سرپان ، برو کنار  ینیب یم یوقت _ 

 گرما ... اوف ! نیمردم تو ا

 چاقش نگاه کردم و گفتم : کلیتعجب به ه با

 ؟! یدیی؟ تو هنوز نزا سهیا ؟ نف _

 مثل طلبکارا نگام کرد و گفت : سهینف

 بال نسبت بگو ! هی _

 دادم باال و گفتم : ابرومو

 ؟! دنتیینزا ای؟ به بچه ات  تیبال نسبت به چ _

 دستشو جلو دهنش مشت کرد و معترضانه گفت : سهینف

 یدییزا یگیم ی! بابا مگه من گاوم که ه ایهست یا ؟ عجب آدم پست _

 ؟!

 مثل خنگا کردم و گفتم : خودمو

 ؟! نهیاز ا ریمگه غ _

دلش درد گرفت و خم شد ...  ریز هویکه  دیاز جاش پر غیبا ج سهینف

 همه از خنده روده بر شده بودن ... خودشم
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 گفت : یو م دیخند یم دیکش یکه درد م همونطور 

 میزیچ هی! اصال فکر نکن من پا به ماهما ! اگه  هدای یخودیچقدر ب _

 ! یبد دیبشه جواب شوهرمو تو با

 گفتم : دمیکش یکه به سرش دست م همونطور

کنم  یبا شوهرت اختالط م ینکن من حساب فیباشه حاال تو خونتو کث _

 که طالقت نده !

 کرد و گفت : یونیمهناز پا درم نباریدوباره از کوره در رفت ... ا سهینف

 یدیاز بس حرصش م ارهیم ایبچشو به دن نجای! االن هم هدای گهیبسه د _

! 

نگاه خندونم به مهناز افتاد ، اشک تو چشمام جمع شد ... هنوزم با  تا

 راه هی... دنبال  افتمیم فوسی ادی دنشید

 از دست اشکام بودم که در اتاقمو زدن ... فرار

که  یدر حال ثاقیگفتم . در باز شد و م یدییصاف کردم و بفرما صدامو

 دستاش بود اومد تو ... یمحنا رو
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شالشو درست  عیسر سهیتعجب کردن ... نف ثاقیم دنیبچه ها با د ی همه 

 از جاش بلند شد ثاقیکرد و به احترام م

هم جمع و جور تر  الیو مهناز و سه دیسرش کش ی... الهام چادرشو رو

 یلیخ ثاقیو سالم دادن . م سادنیوا

کرد . محنا  یکرد و محنا رو بهشون معرف یباهمه احوال پرس محترمانه

 به همه زد و نگاه مشتاقشو یلبخند کمرنگ

 من دوخت . به

بغل  یشدم و دستامو برا زیخ میختم نمحنا ، ذوق زده رو ت دنیبا د منم

 درست کنار ثاقیکردنش باز کردم ... م

تو بغلم گذاشت . تا محنا رو تو آغوشم  اطیو محنا رو با احت سادیوا تختم

 شد ... قیبهم تزر یبیگرفتم ، آرامش عج

 مرتعش گفت : ییو با صدا دیهم سفت گردنمو چسب محنا

 جونم ؟ هدای یخوب _

 ... با لبخند گفتم : دمیبوس شوینیتو دستام گرفتم و نوک ب صورتشو
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بشم من  تینقره ا یقربون چشما یمن ... اله یآره عروسک کوچولو _ 

... 

و چونه اش رو  دیمحکم چسبوندمش به خودم ... محنا سرشو باالتر کش و

 خورده ام ... تا ریت یشونه  یگذاشت رو

خوردم  یو تکون سخت دمیم پرزخم دست زد از زور درد ، از جا یجا به

 ینگفتم ول یزینترسه چ نکهیا ی... برا

 بلند شد : ثاقیمضطرب م یدفعه صدا هیدردم گرفته بود ...  بدجور

 نه نه محنا سرتو بردار ... _

با تعجب سرشو برداشت و من تونستم نفسمو آزاد کنم ... صورتم از  محنا

 حال شده بودم ... یدرد کبود بود و ب

 : دیپرس ثاقیمتعجب از م محنا

 شده بابا ؟ یچ _

 گفت : دهیجو دهیخرده نگاش کرد و جو هی ثاقیم

 خواستم گوشوارتو صاف کنم ... ی... آهان م زهیاممم ... چ _
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خرده تکونش داد که  هیمحنا و  هیحلقه ا یدستشو برد سمت گوشواره  و 

 کنه ... محنا هنوز یداره صافش م یعنی

کردن حرفش ، محنا رو بغل کرد  یبعد از ماست مال ثاقیبود ... م متعجب

 و گفت :

 میبر ای... حاال ب یدیکه د ینیجونت رو بب هدای یخواست یم گهیخب د _

... 

 و گفت : دیلب برچ محنا

 نشدم که ... ریمن هنوز س یول _

داده بودم انداخت و با  هیجون به بالشم تک یبه من که ب ینگاه ثاقیم

 نسبتا شاد به محنا گفت : یلبخند

 یم یبا هم باز یو کل مارستانیب اطیبرمت ح یخب ، به جاش من م _

 ؟ ی... چطوره ؟ دوست دار میکن

 به خودش گرفت و گفت : یمتفکر ی افهیق محنا

 ... خب ؟ یا یبگم چه باز دیمن با یباشه ... ول _
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هم مثل خودش  ثاقیبست ! م یشرط م ثاقیام گرفت ... داشت با م خنده 

 گردنشو کج کرد و گفت :

 ؟ یا یباشه ... حاال بگو جه باز _

 با شوق گفت : محنا

 ..کنم . یمن دوست دارم خاله باز _

هشت و چهار شد ! با تعجب گفت  ثاقیم ی افهیخنده و ق ریزدن ز همه

: 

 ؟! یخاله باز _

 نکنه با غرغر گفت : یباهاش باز ثاقیم نکهیاز ترس ا محنا

کن  ی... باهام باز ی... قبول کرد ی... تو قول داد یاره اره ... خاله باز _

... 

 داد گفت : یهمونطور که تکونش م ثاقیم

 نینکن ... آفر هیکنم حاال گر یم یباهات خاله باز زمیباشه باشه عز _

 دختر گلم ..
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براش تکون دادم  یبهم نگاه کرد ... خنده ام رو خوردم و سر یچارگیب با 

 هم ثاقیکارت کنم ؟! م یمن چ یعنیکه 

 زهیبر ییدعوت کنه و چا ویک یک نکهیکه داشت با محنا سر ا یحال در

 یکوتاه ید ، با خداحافظکر یبراش ، بحث م

شروع  یسوال ستی، ب رونیرفت ب ثاقیرفت ... تا م رونیهمه از اتاق ب از

 یم یزیچ هیشد ... هر کدومشون 

 : دنیپرس

 ؟! یشناس یرو م یفاضل ینه بابا ! تو از ک _ الهام

بودا ... اون بچه خوشگله دخترش  یاستاد فاضل یراست یراست _ الیسه

 بود ؟

قربون  ی... اسم دخترش چه خوشگل بود ... محنا ! ا یناز یوا _ سهینف

 که با یچشماش برم ... تو چرا بهمون نگفت

 نامرد ؟! ییآشنا یفاضل

چقدر ناز بود دخترش ! خودشم که ماشاال داره روز به روز  _ مهناز

 شه ! تو شرکتتونه ؟! یتر م پیخوشت
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 گفتم : یبلند یهمه سوال سرسام گرفتم ... با صدا نیا از 

سرم رفت ... همه با هم و توهم توهم حرف  گهید نیبابا ! بس کن یا _

 ! نیگ یم یفهمم چ یاصال نم نیزن یم

که مامانشون دعواشون کرده ، زل  ییساکت شدن و مثل بچه ها مهه

 ریزدن بهم . ماشاال به جذبه ام که همه رو اس

 خرده صافتر نشستم و گفتم : هیکنه !  یم خودش

 من جواب بدم ... نیسوالتونو بپرس یکی یکیخب ، حاال  _

 مهناز گفت : اول

؟ تو شرکتتونه ؟ ماشاال به  یشناس یاستاد خوشگل ما رو از کجا م نیا _

 ! لهیچقدر خوش است یدیقد و باالش ! د

 ... به قول خودت خوش به حال زنش !یوا

مهناز خر گوش  نیغاز ا هیصد من  یفایکج کرده بودم و به تعر دهنمو

 بالنسبت خر ! با حرص یعنیدادم ...  یم

 : گفتم
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 ینش ولخوش به حال ز یگیتموم شد قربون صدقه رفتنات ؟! تو م _ 

 یتو که هر ک یایلیگم بد به حال آقا ا یمن م

 ! شهی، آب از پک و پوزت ولو م ینیبیم رو

 وا رفت و گفت : مهناز

 گم ! یمنظور م یمن ب یگی! تو که م هدایوا !  _

 حرص گفتم : با

منظور زنش شو اشکال  یب ای! فردا پس فردا ب یگیمنظور م یبله ب _

 نداره که !

 گهید یکیدونم چرا من داغ کرده بودم !  ینشستم ... نم نهیدست به س و

 کرده ، فیتعر گهید یکیاز  گهید یجا هی

که  ی؟! مگه تو فضول هدایکنم ! اصال به تو چه  یم یمن حسود اونوقت

 پیگن خوشت یمردک تخس م نیبه ا هیبق

 ! مایاصال خب بگن ! به من چه ؟ اه ... روان ؟

 ت :کرد و گف کیچشاشو بار الیسه

 بچه ها ؟ نیدی... شما د دمیند یدست مستر فاضل یمن که حلقه ا _
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تکون دادن ... منم مجبور شدم کل  یبه عالمت نف یها همه سر بچه 

 با یو دوست ثاقیدوباره با م ییآشنا یماجرا

که از  یشیهمه با ن دمیحرفام تموم شد د یرو بهشون بگم ... وقت محنا

 گوش چپ تا گوش راستشون باز شده زل

و  دیگل و گشاد لغز یتک تک لبخند ها یبه من ... نگاهم رو زدن

 : دمیپرس

 شده ؟! زونی؟ چرا لب و لوچه هاتون آو هیچ _

 کم خودشو جابه جا کرد و گفت : هی سهینف

 نه ؟ یدخترو دوست دار نیا یلیتو خ گمیم _

 مثبت تکون دادم ... یبه نشونه  یسر

 خم شد سمتم و گفت : الیسه

 اونم تو رو دوست داره آره ؟ _

 سرمو تکون دادم ... دوباره

 ادامه داد : الهام

 ... نه ؟ یدار رتیهم که غ یرو فاضل _
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 من جواب داد : یجا مهناز 

 خواست منو جر بده ؟! یم یدیاون که بلــــه ! ند _

 گفتن : هویبا هم سرشونو تکون دادن و  همه

 خب ، پس حله ! لیخ _

که باز شده بود رو به  یکردم دهن یکه مثل مونگال داشتم نگاشون م من

 زحمت تکون دادم و گفتم :

 حله ؟! یچ _

 بهم و گفت : دیبا ذوق دستاشو کوب سهینف

 ! گهید تیعروس _

 چشام شده در قابلمه حرفشو کامل کرد : دید یوقت

 هیدلم لک زده واسه  یلی... من ، خ هدای نیکه ... بب نهیمنظورم ا _

 سی... تو هم که ک یدرست و حساب یعروس

 یلی.. ماشاال خو دخترش هم که دوست دارن . ی... فاضل یهست یخوب

 هیبله رو بگو و  ای... ب نیایم گهیهم بهم د

 ما رو سور بده من دلم وا بشه ! شب
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بزارم ...  یتونستم به حساب شوخ یرو گفت که نم نایا یجد اونقدر 

 زدم و گفتم : یپوزخند

که  هیمن سوراخ وا کن دل جنابعال یهه ! دستت درد نکنه ! مگه زندگ _

 برم خودمو بدبخت کنم ؟!

 گفت : یمنطق یلینشست رو تخت کنارم و خ یور هی الهام

سالته   کینزد گهی... د می، من و بچه ها واقعا نگرانت هدای یجدا از شوخ _

 ... هم درست تموم شده و هم کار

... به  یدار کلیبر و رو و قد و ه یکاف یو ماشاال به اندازه  یدار مناسب

 ... رونیب یایتجرد ب نینظرم بهتره از ا

حرفشو گرفت و  یدنباله  الیالهام بودم که سه یتو شوک حرفا هنوز

 گفت :

...  یواسه خودت بردار یفکر هیگم بهتره  یحق با الهامه ... منم م _

 زدم تا ادرس یامروز با خواهرت حرف م

... آخه چرا  نهیبب تویگفت مامانت آرزوشه عروس ی... م رمیبگ مارستانویب

 حرف خواستگار تو یحت یزار ینم
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 ... یتو کار غرق کنخودتو  ستیالزم ن نقدریزده بشه ؟ ا خونتون 

ام رو از روش برداشتم و به دستام که  رهیکه تموم شد ، نگاه خ حرفش

 دلم گذاشته شده یهم چفت کرده رو یتو

و از ازدواج  شمیپ انیراحت ب نقدریکردم ا ینگاه کردم .... فکر نم بودن

 دونن چون ینم یچیحرف بزنن ... اونا ه

دونه شبا تا  ینم یرم ... کسو فقط خودمم که از درد دلم خبر دا فقط

 و رهیگیکنم بعد چشام آروم م یم هیگر یک

 هیکه کمتر گر نهیرم ... اگه خودمو با کار غرق کردم واسه ا یخواب م به

 بخوابم از رمیم یکه وقت نهیکنم ... واسه ا

نداشته باشم  هیبه بالش خواب باشم و فرصت گر دهیسرم نرس یخستگ

 بگن انیراحت ب نقدری... حاال انصافه ا

 کن ؟ ... ازدواج

و نگاه  ارمیبود که سرمو باال ب نیکه به حرفاشون دادم ، ا یجواب تنها

 نگاه ریبه مهناز بندازم ... مهناز ز یقیعم
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پر آب بهش نگاه کردم  یی. با چشما دیام بغض کرد ... آروم لبشو گز رهیخ 

 و با لبخند محزون رو بهش گفتم :

 ... نه ؟ گهید هیجوابم چ یدیتو فهم _

 یسرشو با شدت تکون داد ... رنگ صورتش سرخ شده بود ... م مهناز

 هیتا گر رهیدونستم چقدر با خودش درگ

نکنم  هیدونستم اگه االن گر ی... من که آب از سرم گذشته بود ... م نکنه

 ممکنه خفه بشم ... اشکام آروم سر

تار شد از اشک ... هق هقم شروع شد .... تموم  دمیرو گونه ام ... د خوردن

 خاطره هام جلو چشمم جون گرفت ...

 یشروع کرد به تکرار شدن تو گوشم ... م وسفی یحرفا یدفعه همه  هی

 یادآوری دیتمومش کنم ... با دیدونستم با

 به گذشته فکر نکن ... گهی... د هدایفکر نکن  گهیتموم کنم ... د رو

خوااااااااااااام ... هق هقم دردناکتر شد ... شونه هام از  یمزد ن ادیفر قلبم

 شروع کرد به تکون خوردن تک هیزور گر
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 لنیو یقیچشمام ... موس یرژه رفت جلو وسفی نیحرکات دلنش تک 

 نیبرام آرامشبخش تر یکه روز وسفی

داد  یداشت هولم م یکیگوشم زنگ زد ...انگار  یبود ، تو ایدن یصدا

 وسفیکرد به  یسمت گذشته ... وادارم م

 بزنم ... غیکرد ج یکنم ... وادارم م فکر

از  یلرزونش رو به سخت یالهامو دور کمرم حس کردم ... صدا یدستا

 دادم : صیهق هق خودم و بچه ها تشخ نیب

 ینم گهی... د یتو بگ ی... باشه هر چ زمی... اروم باش عز هدایاروم باش  _

 زنم یحرفشم نم گهیکن ... د گم ازدواج

 آروم باش ... تو رو خدا ... تو

 بود جواب دادم : دهیبر دهیکه از هق هقم بر ییصدا با

سخته ... تو  یلی... فراموش ... کردنش سخته ... خ شهیتونم .... نم ینم _

 ... یدون ی... نم یچی... ه

اما نفس  رمیامو بگ هیگر یخودمو کنترل کنم ... خواستم جلو خواستم

 شدم ... با ی... اما داشتم خفه م اوردمیکم م
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 با وحشت هجوم آورد سمتم و گفت : الیام ... سه نهیبه س دمیکوب مشت 

که  یشیکن ... االن خفه م یکن ... خودتو خال هیکن ... گر هیگر هدای _

... 

فقط  ومدیام شروع شد ... چشمام اشک نم هیآزاد کردم ... دوباره گر بغضو

 یزدم ... بدون اشک ... زجه  یزار م

 و طاها توام شد ... یلیهراسون ل یبا صدا تلخم

شده  یچ دیپرس یدستپاچه بود ... تند تند م یلیسمتم ... ل دیدو طاها

 بچه ها بود ... ی هی... اما جوابش فقط گر

 آهسته گفت : ییبا صدا دیمال یکه کمرمو م یبغلم کرد و در حال طاها

 خرده آروم تر ... هی...  زمی... آروم باش عز شیه _

امو قطع نکردم ... آروم آروم هق هقام کوتاه شد  هیدفعه گر هیقبل  مثل

 یهام هوا رو م هیو نفسهام بلند تر ... ر

صورتم که از  یرو یکوتاه ینوازششو کرد و بوسه  نی... طاها آخر دیبلع

 ریشده بود کاشت ... ز سیرد اشک خ

 زمزمه کرد : گوشم
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 ... شهی... مثل هم هدایباش  یقو _ 

 ... یتکرار یها شهیهم نیبودن و از ا یقو نیاز ا ادیچقدر من بدم م و

دختر کوچکش هم خنده اش گرفته بود و هم  یاز دست اصرار ها ثاقیم

 حیتوض شیکالفه شده بود ... هر چه برا

به خرجش  ستین هدای دنیدوباره د یبرا یداد که اکنون زمان مناسب یم

 رفت : ینم

زنه ... ما که تازه  یجون داره با دوستاش حرف م هدای... االن  زمیعز _

 ... میبر گهیوقت د هی ای... ب مشیدید میرفت

 خوبه ؟ شینیکه بب شتیپ ارمشیخودم شب م اصال

 گفت : یو با لجباز دیکوب نیزم یرا رو شیپاها محنا

 یستی... شما اصال بلد ن نمشیخوام بب ینه ... نه ... نه ... من االن م _

 ر بلده ...بهت یلیجونم خ هدای!  یکن یخاله باز

 کنم ... یخوام با اون باز یم

... معلوم  دیکش شیکرد و دستش را به سرعت در موها یپوف بلند ثاقیم

 دارد ... نه به یدختر چه اخالق نینبود ا
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 ینگاه می! ن یهمه لجباز نیبودنش و حاال نه به ا ریو سربه ز ساکت 

 را در شیدوباره به جانبش انداخت ... دستها

حالت  نیکرد ... از ا یاش جمع کرده بود و با اخم به او نگاه م نهیس

 مضحک ، خنده اش گرفت ... چقدر جذبه به

 کرد ... یتر م یآمد ... او را خواستن یکوچکش م دختر

 زد تا هم قدش شود گفت : یکه زانو م یسمتش رفت و در حال به

 شرط داره ... هیبرمت ... اما  یباشه ... م _

 برق زد : یمحنا از خوش ینقره ا چشمان

 ؟ یچه شرط _

 یم ششی، پ کسیبزرگ اومد رو س یعقربه  یکه تا وقت نیا _ ثاقیم

 اتاقت ... خب ؟ یبر دی... بعدش زود با یمون

ساعت  نیگرفت تا نخندد ... ا یخود را م یجلو یلیحرف زدن خ نیح در

 محنا ، همه را معتاد خود کرده یخوان

متفکرانه پدرش را برانداز  یا افهی... محنا گردنش را کج کرد و با ق بود

 کرد یکرد ... همانطور که لبانش را جمع م
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 : گفت 

 کنم ! یتونم چقل ی.. باالخره که مباشه . _

، دستان  دیبگو یزیبا تعجب گرد شد ... اما قبل از آنکه چ ثاقیم چشمان

 کوچک محنا دور گردنش گره خورد و با

 گفت : یدستور یلحن

 ! هدای یبسو شیپس پ _

مکرر  یسر زدن ها تیاز وضع نکهیبلند شد ... با ا شیو از جا دیخند

 ته دلش دوست داشت ینبود ول یمحنا راض

،  شیبایز یها و حرف زدنها دنینفس کش دنی... د ندیرا بب هدای

 هدای یکرد ... اما درد شانه  یخوشحالش م

 یافتاد که محنا ندانسته سرش را رو شیپ یمدت ادیداد ... به  یم آزارش

 فیگذاشته بود و صورت نح هدای یشانه 

 یکیبه نزد نکهی... قبل از ا دیکش ریاز درد جمع شده بود ... قلبش ت هدای

 برسند محنا را از خود جدا کرد هدایاتاق 

 گفت : یصورت خود گرفت و جد یسرش را روبه رو و
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 خب ؟ یشیاتاقش از من جدا نم یتو یرفت ی... وقت زمیعز نیبب _ 

 با سوال گفت : محنا

 خوام برم بغلش ... یچرا ؟ من م _

 مهمتر بود ... هدای یخواست محنا را نگران کند اما سالمت ینم ثاقیم

 شی... پ یبش ضیممکنه تو هم مر ششیپ یاگه بر ضهیچون اون مر _

 من بمون خب گلم ؟

پهن  یشانه  یمکث سرش را رو یفکر کرد و بعد از لحظه ا یکم محنا

 گذاشت و زمزمه کرد : ثاقیم

 باشه ... حاال برو ... _

 یدستور م یادیسرخوشانه لبخند زد ... با خود فکر کرد که محنا ز ثاقیم

 دهد ! به خود قول داد که در اسرع وقت

خواست ... و دلش  یکند ... همانطور که م تیترب یرا به درست دخترش

 نیکاش ا یآرزو کرد که ا یفیضع یبا صدا

 انجام دهد ... هدایرا با  کار
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... لحن  دیبه گوشش رس هدای یبودند که صدا دهیبه در اتاق نرس هنوز 

 را لرزاند ... ثاقیپر بغض و مرتعشش دل م

سخته  یلی... فراموش ... کردنش سخته ... خ شهیتونم .... نم ینم _ هدای

 ... یدون ی... نم یچی... تو ... ه

از  هدایافتاده بود ؟ ... نگاه هراسانش را به در اتاق دوخت ...  یاتفاق چه

 محنا مجال فکر یزد ؟ ... صدا یکه حرف م

 را به او نداد : یگرید

 ..کنه ؟ . یم هی؟ ... داره گر هداستی ی... صدا ییبابا _

دو قدم به در  ثاقیبه خود گرفته بود ... م یهر دو رنگ نگران چشمان

 هدایدردناک خس خس  یشد ... صدا کینزد

 گذشت : ثاقیبود ... از ذهن م بلند

 تونه نفس بکشه ... ینم _

پر استرس  یکند که صدا یپر از اضطراب شد ... خواست کار وجودش

 بلند شد : هدایاز دوستان  یکی
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که  یشیکن ... االن خفه م یکن ... خودتو خال هیکن ... گر هیگر هدای _ 

... 

 با او تکرار کرد : ناخودآگاه

 کن ... هیگر _

 نجایکاش ا ی، آرزو کرد که ا هدایپر درد  یزجه ها دنیپس از شن اما

 فیلط ی... صدا دیشن ینبود و آن صدا را نم

اب باشد نه پژمرده شاد دیتناقص داشت ... آن صدا با هیبا گر هدای یبایز و

 اش هیباعث گر یو پر بغض ... چه کس

 یدر قلبش خنجر فرو م ی، انگار کس هدایبود ؟ ... با هر زار زدن  شده

 را شتریب دنیو شن ستادنیکرد ... تحمل ا

 هدای ی هیوارد راهرو شد ... آنقدر غرق گر عیسر یی... با قدمها نداشت

 سیو چطور شانه اش خ یک دیبود که نفهم

بود و  ی... با تعجب سرش را چرخاند ... اشک از چشمان محنا جار شده

 یکرد ... با لبان یم یهق هق آهسته ا

 گفت : ثاقیشده به م دهیبرچ
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 .... شکنهیکنه ؟... من دلم م یم هیگر هدای... چرا  ییبابا _ 

مرتعش  ییو با صدا دیسر محنا را در آغوش کش قیعم یبا آه ثاقیم

 جواب داد :

االن  دی... شا ضهیمر هدایبشم دختر گلم ... گفتم که  تیبون مهربونقر _

 زنن ... اونم دردش یدارن بهش آمپول م

 نکن عسلم ... هیکرده ... تو گر هیگر اومده

، اندک اندک آرام گرفت ... هق هقش تمام  ثاقیم ی نهیس یمحنا رو سر

 شد و بدون انکه سرش را بلند کند گفت :

 خوام براش دعا کنم دردش تموم بشه ... یپس برو اتاق من م _

فت و گ یلب چشم ریبه لب آورد و ز یآنهمه اندوه لبخند نیدر ب ثاقیم

 به سمت اسانسور رفت نیسنگ ییبا قدمها

به سمت اتاق  یکه با خنده و شوخ دیو طاها را د یلیراه ، ل نی... در ب

 زودتر از طاها متوجه یلیرفتند ... ل یم هدای

 پهن از همانجا گفت : یشد و با لبخند او

 ؟ ییدوتا نیر یپدر و دختر سال چطورن ؟ ... کجا م نیبَه ... بهتر _
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 معمول گفت : یها یو بعد از احوال پرس دیبه آنها رس ثاقیم 

 ... یاتاقش ... راست _

را  هدای ی هیندانست و گر زیبود که تعلل را جا هداینگران حال  آنقدر

 نیشرح داد ... تا طاها ا یلیطاها و ل یبرا

 دیدو هدایدرنگ به سمت اتاق  یبدون ذره ا مهی، سراس دیرا شن حرفها

 با خود گفت : یبا نگران یلیو ل

...  نهیبب ادیرو ز نایا دینبا گمیمن م یشد ؟ ... ه ینجوریچرا دوباره ا _

 اش ... اه ... جهینت شهیم نیآخرش ا

 هدایتند خود را به اتاق  ییکرد با قدمها یلب غرغر م ریهمانطور که ز و

 خواست هرچه زودتر یم ثاقی... م دیرسان

محنا را به اتاقش برد و خدا را شکر کرد  عیموضوع خبر دار شود ... سر از

 یاست ... به بهانه  دهیاز راه رس نایکه م

...  دیرسان نییپا یاز آنها جدا شد و به سرعت خود را به طبقه  یخستگ

 هیخواست علت آن گر یهر چه زودتر م



 

515 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

کوتاه به در  ی.. تقه ادر باز بود . ی، ال دیبه اتاق رس یرا بداند ... وقت ها 

 زد و وارد شد ...

با  هدایدوستان  یبه افراد حاضر در اتاق کرد ... همه  یاجمال ینگاه

 رهیخ هدایسرخ از اشک به تخت  ییچشمها

که بر  هدایو به  ستادهیا ی، مغموم و گرفته گوشه ا یلی... طاها و ل بودند

 آرامبخش به خواب رفته بود قیاثر تزر

 یم یکه سع یو در حال دیرسان یلیخود را به ل ثاقید ... مکردن یم نگاه

 نباشد شیالتهاب درون انگریب شیکرد صدا

 : گفت

 مرتبه ؟ یهمه چ _

 بلند گفت : ریبگ هدایبدون آنکه نگاهش را از  یلیل

کرده  تیاذ وسفینداره ... دوباره خودشو واسه  یفیتعر ادینه ... حالش ز _

... 

با  ثاقی... م ردیبگ ثاقیم یبود تا جان از پاها یاسم کاف کی نیهم

 داد و گفت هیپشت سرش تک واریبه د یدرماندگ
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  :_ 

 ؟ ... وسفی

...  شیپ میآن پسر دانشجو در کالس افتاد ... درست سه سال و ن ادی به

 خرد شده بود هدایاو همراه  دنیچقدر با د

داشت که  نیقیاو خود را کنترل کند ...  دنیکرده بود با د ی... چقدر سع

 را از چشمانش هدایاو هم عالقه به 

کرد ... چقدر آن سال درس  یفتار معلت با تعصب ر نیبود به هم خوانده

 در هدایکه  یدادن در دانشگاه و کالس

از سه  شیب هدایسخت بود ... سر جمع  شیبود ، بدون حضورش ، برا آن

 همان سه یبود ول امدهیبار در کالسش ن

زد ... چقدر با خود تکرار کرد که دست از ان  ثاقیهم آتش به جان م بار

 خود کم گرفتار ... دیاحمقانه بشو یعالقه 

در  سیمحنا گرفتارش کرده بود ، هم تدر یمارینبود ... هم ب مشکالت

 نبود و هم آن عالقه لشیدانشگاه که باب م
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شد و آتشش تند تر ... خود هم آن  یتر م دیمسخره که رفته رفته شد ی 

 تیرا که با عصبان یچشمان سبز وحش

که  هدایکرد چه رسد به  یچشمانش گره خورده بود را فراموش نم در

 شده بود نیعاشق همان چشمان زمرد نایقی

... 

 هدایکه با خط خوردن  یعذاب آور بود ... اسم شیاسم برا نی... ا وسفی

 که یشد .... اسم یدر ذهنش همراه م

را از ذهنش پاک کند  هدایکرد تا  ینداشت اما مجبورش م یخارج وجود

 از اتاق خارج شد نیسنگ یی... با قدم ها

 یشد و روشن کرد ... م نشیخارج شد و سوار ماش مارستانی... از ب

 دانست ... یخواست برود ... اما به کجا ... نم

 ، رفت تنها

، کمتر حرف  ختنیو اعصابمو بهم ر ادتمیکه بچه ها اومدن ع یاز روز بعد

 دوباره باهام حرف زد و یلیزدم اما ل یم
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راحت از منحرف کردن  یلیم ضبط کرد ... خذهن یدرساشو تو ی همه 

 یگفت برا یکرد ... بهم م یذهن صحبت م

 دیو با افراد جد دتریجد یفکر کردن به گذشته مجبورم برم جاها کمتر

 یکردم ... م یتر اشنا بشم ... ناچار قبول م

 خودم هم خوبه ... یبرا دونستم

لحظه هم تنها نبودم ...  هیمرخص شدم و رفتم خونه  مارستانیاز ب یوقت

 و میروزا که همه اش مهمون داشت

و پشت سرم هم  گفتنیو بد شدن جامعه م یو از ناامن ادتمیع ومدنیم

 کردن ... تا منو یم فیرد ایدونه چ یخدا م

...  ستنیبهم نزنن ول کن ن یانگ هینچسبونن و  ثاقیچسب دوقلو به م با

 که از دست همشون کالفه بودم ... یوا

 هم که تنها موندن مطلقا ممنوع بود . باش

زخمم  یخونمون تلپ بودن تا وقت یهفته ا هی یلیو عادل با طاها و ل ایمح

 شمیپ ایمح ایکامال خوب شد ... هر شب 
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 یجونم م یبچه اشو تو ایزاشت از جام تکون بخورم  یو نم دیخواب یم 

 درست مثل توپ فوتبال یانداخت ... حام

بغل کردم  نویانگار شاسخ دیخواب یشبا تو بغلم م یشده بود و وقت گرد

 میرژ هیبه فکر  دیبا گهیاز بس نرم بود ! د

 ! شهیم ختیر یداره ب یلیواسش باشم خ ییغذا

اومدم  یرفته بودم پارک قدم بزنم وقت یساعت با حام میواسه ن یآخر روز

 ... قبل از وارد میمهمون دار دمید

چند  نیو لبخند اومد رو لبم ... تو ا دادم صیمحنا رو تشخ یکفشا شدن

 وقت دلم براش تنگ شده بود ... تا درو باز

سمتم و خودشو تو بغلم  دیشادش اومد و بعدم با سرعت دو یصدا کردم

 انداخت ...

 جونم ... هدایسالم  _ محنا

دلم براش تنگ  یلی... خ دمشیبوس یبه خودم چسبوندمش و حساب سفت

 بهش انداختم ... یشده بود ... نگاه
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 نکهیا یدونستم که برا یکهنه تر... م یکم یمثل گذشته بود حت لباساش 

 بهش نگاه نکنه ناخوداگاه لباس یکس

زاره  یدورش باز م یشیآرا چیپوشه و موهاشو بدون ه یو کهنه م گشاد

 بازم خدا رو شکر یدلم گرفت ول ی... کم

گفت حالش بهتر شده و از  یم یلی... ل ومدهیسرش ن ییکه بال کردم

 کمی گهید یاز مردا یترسه ول یباباش نم

 جلب کرده ... اعتماد محنا رو ثاقیداره ... خوشحال بودم که م وحشت

بود که  ینفر نیاول ثاقیشدم ... م ییرایوارد سالن پذ یمحنا و حام با

 متوجه اومدنم شد و سرشو سمتم چرخوند .

رو به همه  یزد و سالم کرد ... سالم دسته جمع یلبخند محو دنمید با

 نشستم نایکردم و رفتم کنار زهره خانم و م

بود آب دهنش  دهیرو د یحام یتپل بود از وقت یکه عشق بچه  نای... م

 کرد یم یباهاش باز زیر هیراه افتاده بود و 

 یتکرار یهر روزه  ینشسته بودم و به صحبتا یحرف کنار ی... منم ب

 یم یمحنا باز یدادم و با انگشتا یگوش م



 

521 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 دفعه زهره خانم رو به بابا و مامان گفت : هی.  کردم 

مسافرت ...  هین کنم به بود که دعوتتو نیغرض از مزاحمت ا یراست _

 هیو بچه ها هم کارو واسه  التهیحاال که تعط

 ... میدور هم باش یکم هیگذاشتن کنار گفتم فرصت خوب مدت

 گفت : متیواسه زهره خانم قائل بود با مال یکه احترام خاص بابا

خودشو با کارش سرگرم کرده  یلیکه خ هدایمنم باهاتون موافقم ...  _

 مسافرت ... حاال به نیا یبوده واجبه برا

 ؟ نیر یکجا م یسالمت

 هیوقت  نیراستش سالگرد شهادت همسرمه و هر سال هم _خانم  زهره

 ... چون رودبار میشهرش دار یمراسم تو

و هم  میدو نشون بزن ریت هیگفتم با  کهیاونجاست نزد المونینور که و به

 و هم مراسم هر سالمو میبر یاحتیس

... خوشحالمون  نیاریب فیو تشر نیمنت بزار نیلیه ما... اگ میکن برگزار

 ... نیکن یم

 جواب داد : ییمامان با خوشرو نباریا
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افتخار بودن در جمع شما ... حاال  ی هیکنم زهره جان ما یخواهش م _ 

 میشیما واسه سالگرد همسرتون مزاحم نم

 ... هیمراسم خانوادگ هی... آخه 

 خانم حرف مامانو قطع کرد : زهره

...  ستنین ادیرودبار ز یما تو یالی... فام ستین ینه نه اصال خانوادگ _

 ندارم اما یلیو فام ستمیمن که اهل اونجا ن

... شما  ادیهمسرم کمن و انگشت شمار ... زهرا هر سال باهام م یالیفام

 آب هیجون هم  هدای...  نیاریب فیهم تشر

 نه ...ک یعوض م ییهوا و

 به من کرد و گفت : ینگاه بابا

 ؟ یایخب دخترم ... م _

 یبرام ناراحت کننده بود ... تداع یرودبار کم یبرم شمال ... ول ومدینم بدم

 که ... وسفیخاطرات ِ  یکننده 

چشمامو  دیرو تو ذهنم مرور کردم ... با یلیل یبستم ... آموزه ها چشمامو

 فکر دمیکه د یزیچ نیباز کنم و به اول
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فکر  نیفکر نکنم ... آره ... با ا وسفیبه  گهیتا ذهنم منحرف بشه و د کنم 

 یکس نیاز کردم و اولب عیچشمامو سر

بود ... باالفاصله بعد از باز کردن  ثاقیدر معرض نگام قرار گرفت م که

 چشمام گفتم :

 ... امیبله م _

به تورم و  یمتاسفانه افتاد ثاقی... خب ، اقا م ثاقیشدم به م رهیخ و

 نگام دنیبا د ثاقیمجبورم بهت فکر کنم ! م

ابروشو باال انداخت ... توجهم جلب صورتش شد ...  یتا هیکرد و  تعجب

 اش شروع کنم به اخالق افهیبهتره از ق

 رسم ! یهم کم کم م گندش

کرد  یم نیغمگ یدوست نداشتم ... مدل چشماشو کم ادیابروهاشو ز فرم

 ... اما عاشق رنگ چشماش بودم ...

 با شکل صورتش جور یلیبود ...دماغ و دهنش هم خ یخوشرنگ یماش

 دیرس ی... دهانش محکم به نظر م ومدیدرم

 ... دیبخش یبه صورتش صالبت م و



 

524 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

نرمه  یلیپوستش خ یکرد یبود که حس م نیجالب صورتش ا ی نکته 

 محو شیته ر هیاز  ری... آخه به غ

نداشت  یا گهید یاضافه  یمعلوم بود ، مو کی، که فقط از نزد یپروفسور

 بود ... دیسف یلی... پوستش هم که خ

بود که ازش بدم  نیبه خاطر هم شتریمثل مال محنا و فکر کنم ب درست

 که پوستش از من ی! به هر ک ومدیم

 کردم ! یم یبود حسود روشنتر

 دیسوق دادم ... خب ، همون صفت سا کلشیصورتش به ه یاز رو نگاهمو

 کامال متناسبش بود ! آخه دیسا یبا

 نهمهیکه قدم ا یداشت هم قد ! از من کلیمثل غول بود ! هم ه دست

 یرو کم م یامروز یپسرا یبلند بود و رو

بازم باعث  نیو ا دمیرس یتا شونه اش م دیبلند تر بود ... شا یلیخ کردم

 که ییشد ... اخه من به کسا یحرصم م

 کردم ! یم یاز من بلندتره هم حسود قدشون
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، دستاش و ساعت  بود دهیکوتاه پوش نیآست یمردونه  رهنیپ هی چون 

 بود ... اه اه من انقده دیکامال تو د کشیش

ساعت  لشونیکنن ! مگه موبا یکه ساعت دست م ییمردا نیاز ا ادیم بدم

 هیهمش کالس مالس الک ناینداره ؟! ا

 ! ــــــشیکنن !!! ا زونیاضافه آو زیم زیبه خودشون چ خوانیم

چرا  نیا یدستم افتاد به پوست دستش و چشمام چهار تا شد ! وا هوی

 دستش مو نداره ؟! نکنه دو جنسه اس ؟! نه

کنار دستت  یبارز نی! مدرک به ا نی! محنا رو بب ایتو هم ! باز خل شد بابا

 که یدیم رینشسته و تو بازم به باباش گ

کردم و  زیر یچرا دستش مو نداره ؟! چشامو کم یجنسه اس ؟! ول دو

 دمیشدم ... د رهیبه پوست دستش خ ینیذرب

 رهیاش رو برداشت ... چون شلوارش ت وهیحرکت کرد و بشقاب م دستش

 بلند بور دستشو که یبود ، تونستم موها

... خب ، مو داره  نمیشده بودن رو بب دایشلوارش پ ی رهیرنگ ت یجلو

 کای! آمر هیبور و خارجک یادیفقط بچمون ز
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 اثر گذاشته شده مثل زردنبو ! روش 

 هوینشست رو صورتم ...  یحرف خودم خنده ام گرفت و لبخند پهن از

 سوزه ... یداره بدجور محس کردم پهلوم 

نشسته و با حرص  خمیدرست ب یلیل دمیبه کنار دستم انداختم و د ینگاه

 ... هولش دادم کنار و رهیگ یم شگونمین

 گفتم : تیعصبان با

؟ تو  یاومد ی؟! پهلوم سوراخ شد ... اصال ک شعوریب یکن یکار م یچ _

 ! ینبود نجایکه ا

 شده نگام کرد و طلبکارانه گفت : کیبار ییبا چشما یلیل

 ؟ یکش یتو خجالت نم _

 نگاش کردم و گفتم : پرسشگرانه

 چرا خجالت بکشم ؟! _

 یاما شما چنان تو بهر پسرخاله  میسه ساعته من و طاها اومد _ یلیل

 ! چرا یدیکه اصال ما رو ند یمن فرو رفت

 ؟! یبچه پررو ؟ مگه خودت ناموس ندار یکن یم یزیه نقدهیا
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 براش نازک کردم و گفتم : یچشم پشت 

ات ! فکر کرده چه خبره !  قهیعت یپسر خاله  نیبا ا ریبرو بم ایاه ب _

 نگاه کردن منو نداره ! اقتیاصال ل

 تمسخرکنان گفت : یلیل

وقت  هی یی؟! بپا نچا شیخورد یم ینگاه کردنتو نداره و داشت اقتیا ؟ ل _

! 

تو گوش  حتیاز تو جمعه ! من فقط داشتم به نص شترینترس حواسم ب _

 دادم ! یم

 ؟! هیچ گهیمن د حتیوا ؟! نص _ یلیل

 نگاش کردم و گفتم : خونسردانه

به گذشته چشماتو ببند و  یهر وقت فلش بک داشت یتو خودت گفت _

 که نگات افتاد یکس نیفورا باز کن و به اول

 ؟ یکن ... نگفت فکر

 و گفت :سر دماغشو خاروند  یلیل

 بود ؟! نیا ؟ پس کلش هم _
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که بر و بر  ستمین کهیمرت نیباشه ؟! عاشق ا یچ یخواست یپس م _ 

 نگاش کنم !

 شد گفت : یگفت و همونطور که بلند م یشیا یلیل

 هم دلت بخواد ! یلیخ _

 گفتم : یا گرانهیلبخند موز با

 اگه دل صاحب مرده امم هم بخواد عقلم عمرا بخواد ! _

 ... نمیشامو بچ زیتا کمک اکرم خانم ، م رونیرفتم ب یلیزودتر از ل و

*********** 

اتاقم گذاشته بودم و داشتم  رونی... چمدونمو ب میقرار بود حرکت کن امروز

 کردم ... یدرست م نهیا یتو مویروسر

سارافون  هیبود ، االن  یو ادار کیش یحساب پمیکه ت شهیهم برعکس

 یبودم و دنباله  دهیبلند تا ساق پام پوش

کنار  زیم یاز رو نمویماش چییمثل شال بردم پشتم ... سو موینخ یروسر

 ... رونیاز اتاق زدم ب تختم برداشتم و
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 نییچرخوندم و چمدون به دست پا یدور انگشتم م چوییکه سو همونطور 

 که دمیرو د یلیرفتم ، طاها و ل یم

 : دمی... با تعجب پرس سادنیبه دست کنار در هال وا چمدون

 ؟ نیایمگه شما هم م _

 به طاها کرد و با خنده گفت : ینگاه یلیل

 یمراسم شوهر خاله  یایو م یشما خودتونو آدم حساب کرد نایببخش _

 اونجا ولو بودم یمن ... من که از بچگ

 ! دختر

 دمیدفعه د نیاومدم ... ا نییپله ها رو پا یلب گفتم و باق ریآهان ز هی

 یاسباب باز یمایهمونطور که هواپ ایمح

 و داد زد : رونیدستشه از آشپزخونه اومد ب یحام

 کو ؟ یحام لیوسا فیعادل ، ک _

 جواب داد : نگیپارک یاز تو عادل

 ... ای... چمدونت هم بردم خودت هم زود ب زمیعز نهیتو ماش _

 : دمیگرفتم و از طاها پرس ایتعجب انگشت اشارمو سمت مح با
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 هم هستن ؟! نایا _ 

 گفت : یلیو به ل دیخند طاها

 کنه ! یم دایپ یداره به ما آلرژ گهی! د نیبب افشویق _

 حرص رفتم سمت درو گفتم : با

 فتهین ختتونینگاهم به ر گهیکه د می؟! عروس دومادتون کرد یپس چ _

 ! چرا نمتونیب یاز قبل دارم م شتریاما ب

 بابا ! یآدم نفس بکشه ؟! ا نیزار ینم قهیدق دو

 اومد و گفت : رونیاز اسانسور ب بابا

 ؟ یجانم بابا ؟ صدام زد _

 یشد ... با حرص برگشتم سمت بابا و در حال شتریب یلیطاها و ل ی خنده

 کردم گفتم : یکه تن صدامو کنترل م

 بابا ... یاگفتم  ینه بابا ... داشتم م _

 ذاشتم گفتم : یدرگاه در م یکه پا تو نطوریهم و

 رم ... یمن زودتر م _
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 کرد : خکوبمیبابا م یکردم که صدا یبه دست خداحافظ چییسو و 

 دخترم ... یایخودت نم نیشما با ماش _

 تعجب برگشتم سمتش و گفتم : با

 آخه چرا ؟ ... _

 کرد گفت : یکه داشت چادرشو مرتب م مامان

 حرف اضافه هم نزن ! نیبابات بش نی! برو تو ماش رایچون که ز _

 به بابا ادامه داد : رو

 نیا ی... گفتم وقت ینفروخت نویماش نیا یکرد یکار بد یلیخ یعل _

 ازش دوره بفروشش راحت بشم از دستش ...

 نیتا ا رهیره ... منم دلم هزار راه م یاونور م نوریهمش تنها تنها ا حاال

 تو دلم رخت یدختره سالم برسه خونه ... ه

 ... ارهیسرش ب ییبال یکیشورن که نکنه دوباره  یم

خوردن من بدبخت بود ؟! بابا  ریت ی هی... پس مشکل مامان قض آها

 ریدونه ت هی شی! چهار هفته پ ــــــالیخیب
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من و  نیبه ماش یدیم ریور پوستم رفت اون ورش حاال گ نیاز ا کوچولو 

 یکه نم ثاقیتو اون روحت م ی؟! ا مییتنها

 توئه ! ریدادنا تقص ریگ نیا ی! همه  میبکن مونویزندگ یزار

 چییسو ومدیکرد و همونطور که به سمت در م دییحرف مامانو تا بابا

 بشیبدبختمو از تو دستم در آورد و گذاشت ج

 ... به طاها دستور داد :

 ... نیهم نکن ری... د نمیچمدون من و خواهرت رو هم بزار تو ماش _

 و گفت : رونیکه رفت طاها نفسشو با پوف داد ب بابا

و حاال از منم  یخورد رینصفه ت هی شیقرن پ هیدونم تو  یمن نم _

 تو رو بکنم ؟! یحمال دیاونوقت من با یسرحالتر

پله ها  یاز باال یلی... ل نییچمدونمو گرفت و رفت پا یبا حرص دسته  و

 داد زد :

 نره ! ادتیچمدون خودمون هم  یو برگشت یرفت ییطاها _

 : دیباال رفته پرس ییپله ها برگشت سمتمون و با ابرو یتو طاها

 همسر محترمه ؟! ی؟! مگه خودت چالق نیببخش _
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 من پشتش رو گرفتم و با تشر به طاها گفتم : یکپ کرد ول یلیل 

 ؟! یحرفم دار یدختر مردمو ناقص کرد یبدتر از چالق ! رفت _

 با تعجب به خودش اشاره کرد و گفت : طاها

 کارش کردم ؟! ی؟! من ؟ مگه چ یک _

گذاشتم رو نقط ضعفش و گفتم  نازک کردم و درست دست یچشم پشت

: 

؟! هنوز دو ماهم از ازدواجتون نگذشته که  یبکن یخواست یکار م یچ _

 دست بچه مردم ! آخه تو اندازه یکار داد

 بود ؟! یبابا شدنت چ گهیشه د یهم سرت نم یحام

و خجالت سرخ شد و بدون  تیکه انتظار داشتم طاها از عصبان همونطور

 ! تا نییتند رفت پا جوابمو بده تند نکهیا

 هم گفت : یلیخنده و ل ریزدم ز یلیبا ل رفت

بچه  شنهادی... پ یدون ی، م هدای ی! ول یواسه اش ... ناز رمی! بم یآخ _

 از من بود !
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 دیلحظه گذشت تا تونستم حرفشو هضم کنم و خنده رو لبم خشک چند 

 گفتم : غیبا ج هوی! 

 ؟! یچــــــــــــ _

عقب ... دستشو گذاشت رو  دیو سه متر پر دینکره ام ترس یاز صدا یلیل

 دلش و با تشر گفت :

 .... بچه ام افتاد ! میکوفت ! چته ترسوند _

و فهم و  شیلیبا اون مدرک تحص یلیکه ل دیگنج یام هم نم لهیمخ تو

 خنگ باشه ! آخه کدوم نقدریشعورش ا

کنه  یه حروم مدوران خوب اول ازدواجشو به خاطر بچ ادیم یعاقل دختر

 ؟! با تاسف گفتم :

خاک ! آخه من  فینه ... ح یخاک ! ول یعنی!  یلیخاک تو سرت ل _

 ! مانیس ایپوک تو مغزه  یکله  نیموندم تو ا

که  یکار کرد ینو عروسا ! چ یرو دست همه  یخدا ... تو که زد خنگ

 گفتم که یداداش بدبختم اغفال شد ها ؟! م
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درش اثر کرده  نیبگو کمال همنش ستین ایخل باز نیمن اهل ا داداش 

 یبه کل از چشمم افتاد گهی... ! نچ نچ نچ ! د

! 

و پله ها  دمیکرد ... تو دلم به تعجبش خند یگاه مبا دهن باز بهم ن یلیل

 که چقدر ی... وا نییدو تا رفتم پا یکیرو 

اگه  یرو ! ول هیکنم هم بق یام ! هم دل خودمو شاد م یدختر ناز من

 کنه یحرفام فکر م نیمنو نشناسه با ا یکس

 یچیه کمیدونه که تو اون دل کوچ یهستما !!! نم یا دهیدختر در عجب

 ! ستین

عقب ... همونطور که  یبابا و خودمو انداختم رو صندل نیبه ماش دمیرس

 خودمو یو حساب دمیکش یاونجا دراز م

 نشیماش یتو نکهیاوردم تو دلم گفتم خدا رو شکر که بابا از ا یم کش

 و بقچه و ساک بزارن بدش یو خوراک ییچا

آرامش تونم در کمال  یزاره صندوق عقب و من م ی.. .همه رو م ادیم

 مامان بود نیماش نیاگه ا یبخوابم ... ول نجایا
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و  وهیعالمه بقچه و چمدون و سبد م هی نیبال به دور ! مجبور بودم ب ، 

 جا کنم !!! یبدبخت هیخودمو با  ییفالکس چا

کنه ! تا نشست پشت  یم یرانندگ یرفته بود بابا چه جور ادمی یول

 ام بلند شد ! سرعت چارهیفرمون آه از نهاد ب

ره ! مامانم  یتا ماز مورچه هم کمتر بود ... تو جاده خودشو بکشه   بابا

 بابا ! یآرامش و خونسرد نیکه عاشق ا

بابا تا حاال  یزنه ... من موندم چجور یحرف م یزنه ... ه یحرف م یه

 اون بودم سه یتحمل کرده ! من اگه جا نویا

دادم ! از  یننه باباش م لیاحترام تحوکردم و با  یهفت طالقش م روزه

 بود که بابا انیشجر یهمه بدتر ، آهنگا

 ی، ضبطشو روشن م نیبه ماش دهیبهش داشت و نرس یوافر ی عالقه

 بکنم ! هنوز سامویخواستم گ یکرد و من م

 نگاه کردم و گفتم : نگیکه با حسرت به در پارک میبود فتادهین راه

 ام ! چارهیب یکوچولو نیخداحافظ ماش _
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زهره خانم و بعد از اونجا با هم به طرف جاده  یخونه  میبود اول بر قرار 

 اونجا ، من میدیرس ی... تا وقت میحرکت کن

شدم از دست آهنگاش !  وونهیاستاد ! د نیا یبایگرم و ز یاز صدا مردم

 که ... ! رهیگیآدم خوابش م هیچ نایآخه ا

زهره خانم مردم و زنده شدم ... آخه  یبه خونه  دنیدونه تا رس یم خدا

 هم همراهم نبود تا از لمیموبا یهندزفر

 کنم ! داینجات پ یبدبخت نیا

هم دم در بود و محنا  ثاقیم نیخونشون ، ماش یجلو میدیرس یوقت

 ما نیماش دنیجلو نشسته بود و با د یصندل

شد  شتریب جانشیبراش دست تکون دادم و اونم ه دیپر یم نییو پا باال

 عقب نشسته یصندل نای... زهره خانم و م

شدن ... مامان بابا و من هم به احترامشون  ادهیما پ نیماش دنیبا د بودن

 هم داشت با ثاقی... م میشد ادهیپ

 یصندل ینشسته بود ... محنا که رو نیماش یزد تو یحرف م لشیموبا

 کمربندشو باز کرد و یبود به سخت سادهیوا



 

538 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

سمتم ... با خنده بغلش کردم  دیاومد و دو رونیب نیمثل جت از ماش از 

 شهیبچه روز به روز برام مهم تر م نی... ا

 ... شهیم ادیاون بهم ز یکه عالقه  همونطور

رودبار رو داد تا  یخانم بعد از تعارفات معمول آدرس باغشون تو زهره

 ... میبر میخودمون بتون میاگه همو گم کرد

 بود با ذوق به زهره خانم گفت : زونیکه از سر و کول من آو محنا

 ... ادیجون با من ب هدایبزرگ ...  یبزرگ ... مام یمام _

 تعجب گفتم : با

 دخمل ؟ امیبا تو ب یمن چجور _

 please…ما ... زود باش ... تو رو خدا...  نیتو ماش ایخب ب _ محنا

 که زهره خانم خنده اش گرفت و گفت : زیسوزناک گفت پل اونقدر

 دخترم ... ایما ب نیگه شما با ماش یراست م _

 حرف مادرشو گرفت و گفت : یادامه  نایم

 یتا اخر مسافرتو بهمون زهر م طونیش نیا یای... اگه ن ایبه خدا ب اره _

 کنه ...
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افتاده بود تو  یبود که تلپ یاسمون ی هیخودم فشردمش ... انگار هد به 

 قربونت برم که منو از دست یدامنم ... ا

 ! یبابام نجات داد نیماش انیشجر اهنگ

 خواستم با ذوق و شوق قبول کنم که مامانم گفت : یم

 ادیما ب نی... محنا با ماش شهیشما تنگ م یجا ادینه زهره جان اگه ب _

 ... میکه جا دار

 یام گذاشت ... م نهیحرف سرشو رو س یبه بابام نگاه کرد و ب محنا

 ثاقیبجز م یمرد شیدونستم دوست نداره پ

 اومد : ثاقیم ینه که صدا ایبول کنه دونست ق ی... زهره خانم نم باشه

 راحتتره ... ادینه فاطمه خانم ... محنا با من ب _

 محنا ناراحت نشه گفتم : نکهیا یبرا منم

 ... امیکنم باهاتون م یاگه جاتونو تنگ نم _

 دوباره گفت : مامان

 نی... دوست دار انی... بهتره زهره خانم با ما ب یکن یجاشونو که تنگ م _

 ؟
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 کارشو راحت کرده جلو رفت و گفت : یکیخانم که انگار  زهره 

که تو  نایره ... م یباشم حوصله ام سر م ثاقیم نیاره اتفاقا اگه تو ماش _

 هم ثاقیعادت نداره حرف بزنه و م نیماش

کنم ... تو  یبا محنا باز ادی... از منم که برنم یسرش گرم رانندگ که

 شما راحتم ... نیماش

...  ثاقیم نیرفتم سمت ماش یگفت و منم با خوشحال یدییهم بفرما بابا

 دادم ! یزدم و قر م یبشکن م یتو دلم ه

به جاده و من عقب نشسته بودم ... محنا هم جلو بود  میبود دهیرس تازه

 یکتاب م ثاقیپد م یهم داشت با آ نایو م

اما خودش  تا تنها نمونه نشونیتو ماش امی... محنا گفته بود من ب خوند

 نشسته بود و یساکت و صامت رو صندل

هم  نایبود ... م یسرش گرم رانندگ ثاقیگفت ... م ینم یچیکس ه چیه

 پدش بود و محنا هم یکه کله اش تو آ

که  یکنه ... تنها فرد ینگاه م قیدق نقدریا ابونویب ینبود داره چ معلوم

 یگریبه د یکیمثل منگوال نشسته بود و از 
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 کرد من بودم ... یم نگاه 

در اوردم و رفتم تو  لمویرفت ... موبا یداشت حوصله ام خفن سر م گهید

 یلیل ی هی... به توص کامیموز یپوشه 

هم که بودم و کالس  کایامر یدادم و تو یعاشقانه گوش نم یآهنگا ادیز

 ویخارج یرفتم همش آهنگا یم انویپ

برام محو شد ... هر چند برام  یرانیکردم ... کم کم آهنگ ا یم نیتمر

 کردم تا یکارو م نیا دیبا یسخت بود ول

 .... فتمیزد ب یکه م ینیدلنش یو اهنگا وسفیگرم  یصدا ادیبه  کمتر

 ریرفته بود که ولوم پل ادمیرو زدم ...  یاهنگ تند رو انتخاب کردم و پل هی

 بلندش یتا آخره ... تا اهنگو زدم ، صدا

 ... دیو محنا از جاش پر دیچیپ نیماش تو

به من نگاه کرد ... چون  نهیا یباال اورد و از تو یکمیهم سرش رو  ثاقیم

 زده بود معلوم نبود نگاهش یافتاب نکیع

آهنگو کم کردم ... محنا  یگفتم و صدا نیببخش هی...  هیچه حد عصبان تا

 دیبلند شد و چرخ شیصندل یاز رو
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 من و گفت : سمت 

 ؟ یاهنگ خوشگل برام بزار هی شهیجون م هدای _

 ؟ اهنگ اروم ؟ یدوست دار یاهنگ خوشگل ؟ خب تو چ _

 گذاشت و گفت : یصندل یپشت یحوصله گونه اش رو رو یب محنا

 یهم که همش خاکه ! همه  نجایره ... ا ینه داره حوصله ام سر م _

 جوره ! هی وهاشیو

اهنگ قشنگ  هیباشه ؟!  وشیبود که و یچ ابونیام گرفت ... اخه ب خنده

 انتخاب کردم و گذاشتم ... انگار لوریاز ت

لب تکرار  رینده زآهنگو بلد بود چون هر جمله اش رو با خوان نیا محنا

 داشت یادیز جانیکرد ... اهنگش ه یم

 ... یشد یهمراه م لورینا خودآگاه با ت یدیرس یقسمتش م هیبه  یوقت

If you could see that I'm the one who understands you 

 فهمهیکه تورو م میکه من اون یدیفهمیم کاش

?Been here all along, so why can't you seeeeeeeeee 

 ینیبیپس چرا نم شتم،یپ نجایا شهیهم

You, you belong with me, you belong with meeeeeeeee 
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 یمال من ،یتو مال من تو، 

زد ... محنا که جو  یهم با من و محنا همراه شده بود و بشکن م نایم

 متس دیروش اثر گذاشته بود چرخ یخارج

 گفت : یسیو به انگل ثاقیم

!? It's really exciting … Is'nt it Daddy_ 

 به محنا انداخت و با لبخند گفت : ینگاه مین ثاقیم

… yeah Honey _ 

 با خنده گفت : نایم

 ؟! یرو کانال خارج نیباز شما دو تا رفت _

 و جواب داد : دیخند ثاقیم

 یزبونش م شهیم یاحساسات یلیبه من نگو به محنا بگو ... هر وقت خ _

 چرخه !

حرف  یسیشد انگل یم یاحساسات یوقت شهیگفت ... محنا هم یم راست

 زد ... فرق نداشت خوشحال باشه ، یم
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شد ! انگار زبون  یم یباشه ... در هر صورت خارجک نیغمگ ای،  بترسه 

 بود ! لیابراز احساساتش ثق یبرا یفارس

دونم چند ساعت از رفتنمون گذشته بود که بابا بهم زنگ زد گفت  ینم

 ثاقیناهار منم به م یبرا میسیجا وا هی

از  گهی... خدا رو شکر د سادیوا زیرستوران تر و تم هیو اونم کنار  گفتم

 میخالص شده بود یابونیب یدست جاده ها

 .... میدید یکم دار و درخت اطرافمون م هی و

کم همه جمع شدن ... با زهرا خانوم و عمو رضا هم سالم و احوال  کم

 یتو رستوران ... م میکردم و همه رفت یپرس

 دهیاما محنا منو سفت چسب نمیبش نایا یلیمامان بابا و ل شیپ خواستم

 بهش تیبا جد ثاقیکرد ... م یبود و ولم نم

 : گفت

خانواده اش ناهار بخوره  شیخواد بره پ یرو ول کن م هدایمحنا دست  _

... 

 هم با التماس بهم نگاه کرد و گفت : محنا
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 من ناهار بخوره ... شیخوام پ یخب منم م _ 

 یکردم کم یدونم چرا حس م یشد ... نم یداشت کالفه م گهید ثاقیم

 وقت مثل چی... البته ه نهیباهام سر سنگ

مرخص شده بودم  مارستانیکه از ب ینبود اما از وقت یمیباهام صم آدم

 ینگام م یوقت شهیشده بود ... هم یجور هی

دهنشو باز کرد تا  ثاقیدونم ... م ی... نم نهیکردم غمگ یحس م کرد

 بگه که بهش مهلت ندادم و دست محنا یزیچ

 ینشستم ... همونطور که محنا رو رو یصندل یو رو زیطرف م دمیکش رو

 نشوندم گفتم : یکنارم م یصندل

 ؟ رهیم نییمگه من غذا بدون دختر گلم از گلوم پا _

منو رو برداشت  یاومد ... با انرژ رونیب یزد و از ناراحت یلبخند شاد محنا

 ثاقیو ژست آدم بزرگا رو گرفت و به م

 گفت : دیکش ینشستن جلو م یرو برا شیداشت صندل که

 خوام ! یغذا رو م نی، من گرونتر بابا _

 خنده و گفتم : ریزدم ز یپق
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 ؟! نهیغذا خوشمزه تر نیمگه گرونتر _ 

به سر و گردنش داد و گفت  یپشت چشم ماهرانه نازک کرد و قر هی محنا

: 

 باالخره کالس که داره !!! _

کرد فقط لبخند زد  یکه بهم نگاه م ثاقی... م میدیدوباره خند نایو م من

 نیانگار لبخندش به زور بود ... اه ! باز ا... 

باشم که از ته دل بخنده ...  دهید ادینم ادمیدونه ...  یمرگشه خدا م چه

 شهیبود ! من مثل هم یکال ادم مزخرف

 یآنچنان یرستوران معلوم بود غذا واریسفارش دادم چون از در و د جوجه

 تر نداره ... همه در حال غذا خوردن

کشه ... خم شدم کنارش و  یم ازهیداره خم یمحنا ه دمیکه د میبود

 گفتم :

 ؟ زمیعز ادیخوابت م _

 و گفت : دیبلند تر کش یا ازهیخم محنا

 خوابم گرفته ... کیموز نیاره ... با ا _
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که  نایشد ... م یپخش م میمال یلیآهنگ خ هیگفت ... داشت  یم راست 

 غذاش تموم شده بود و داشت دهنش رو

 کرد به محنا گفت : یاک مدستمال پ با

 ؟ یبخواب شمیپ نیتو ماش میبر یخوا یم _

گرفت و با محنا رفت  چوییسو ثاقیاز م نایگفت و م یبا سر آره ا محنا

 یآخرا گهیهم د ثاقی... من و م رونیب

از رستوران  هیو همراه بق میبلند شد میتموم کرد یبود ... وقت غذامون

 یکه زهره خانم م نطوری... ا میرفت رونیب

 دهیبابامو ناد ی... البته اگه سرعت مورچه ا میدیرس ی، تا عصر م گفت

 نیاول شهیهم ثاقیم نی! ... ماش یریبگ

بودم  یراض ثاقیم یهم مال بابا ! از رانندگ نیماش نیبود و آخر نیماش

 یروند و البته با سرعت یمسلط م یلی... خ

هم تا نگاه به مدل  سایپل نیبه باال ! ا  یعنیمن عاشقش بودم ...  که

 به سرعت نداشتن یکردن کار یم نیماش

 برام جالب بود ! یلی! خ یزاشتن بر ی... م
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عقب خوابن و و  یصندل نایکه محنا و م دمید نیکنار ماش میرفت یوقت 

 گذاشته ... نایم یپاها یمحنا سرشو رو

 زد گفت : یم نکشویدور زد و همونطور که ع نویماش ثاقیم

 ... نیجلو بش ایب _

باز کردم و کنارش جا  نویخودش زودتر از من نشست ... منم در ماش و

 گرفتم ...

روند  یم یحرف چیوقفه و بدون ه یتا حاال ب میکه سوار شده بود یوقت از

 یدونم خودش حوصله اش سر نم ی... نم

 یدونم فکر م ینم ی... حت ی... نه آهنگ یکنه ؟ نه حرف یفقط رانندگ ره

 که انقدر تو ینه ... اگه اره به چ ایکنه 

ام  ازهیکه خمکردم  ینگاش م یچشم ریفرو رفته ؟ ... همونطور ز بحرش

 ام نصفه نشده بود ازهیگرفت ... هنوز خم

 گفت : که

 بخوابون ... راحت باش ... تویصندل ادیاگه خوابت م _
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اروم بود  یلیام خ ازهیکردم ... حواسش به همه جا بود ... آخه خم تعجب 

 .... صاف نشستم و گفتم :

 ... ادینه ... خوبه ... خوابم نم _

شد  شیسرشو آروم تکون داد و مشغول رانندگ نگفت . فقط یزیچ نباریا

 کالفه یحوصلگ یاز ب یحساب گهی... د

 بودم ... برگشتم سمتش و گفتم : شده

 ضبطو روشن کنم ؟ شهیم _

 هیفرمونو فشار داد و  یدکمه  هی ینداد ... فقط با انگشتاش رو یجواب

 دیچیپ نیماش یتو کیکالم کالس یاهنگ ب

افتادم ... لحظه به لحظه  وسفی یآهنگا ادیکالمش  یاهنگ ب دنی... با شن

 البوم یاز اهنگا یکیبه  شتریاهنگ ب

 هوا گفتم : یشده بودم ... ب یشد ... عصب یم وسفی

 ؟ یعوضش کن شهیم _

 : دیسمتم ... با تعجب پرس دیچرخ ثاقیگفتم که م حیتند و صر اونقدر

 اهنگش کسل کننده اس ؟ نقدریا یعنی _
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ادامه داد ... چشمام از حرص بسته  شویتوجه به خواسته ام رانندگ یب و 

 ... بلکه به ثاقیشد ... نه به خاطر رفتار م

 نمیباشه رو بب وسفیکه مربوط به  یزیچ هیضعف خودم ... تا  خاطر

 نسبتا ییپاشم ... با صدا یاز هم م نطوریا

 گفتم : مرتعش

 نه ... فقط دوست ندارم گوشش بدم ... _

 نویعاشقانه کل ماش ولنیو هی یحرف اهنگو عوض کرد ... نوا یب اقثیم

 کرد ... یعصب شتریبرداشت و منو ب

 ثاقیدستم رفت سمت ضبطو با حرص خاموشش کردم ... م ناخوداگاه

 خونسرد گفت : یلیخ

 ؟ یختیبهم ر نقدریچرا ا _

،  یلیآرامش بخش بود ... درست مثل لحن ل یخونسرد نیدر ع لحنش

 خواست آرومم کنه ... بدون یکه م یوقت

 بخوام جواب دادم : نکهیا

 ... ندازهیم یکی ادیمنو  _
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 : دیراحت پرس یلیخ 

 ؟ وسفی _

جا خوردم ... انتظار نداشتم اسمشو بدونه ... پرسشگرانه نگاش  آشکارا

 کردم و گفتم :

 ؟ یدون یشما اسمشو از کجا م _

به خاطر فرو دادن آب دهنش تکون خورد ... نگاهم به گردنش بود  گلوش

 که جواب داد :

 بهم گفت ... یلیل یبود یبستر مارستانیب یوقت _

 و گفت : موضوع رو عوض کرد بعد

 خودتو بزار ... یاز اهنگا یکی یاگه دوست دار _

آهنگ آروم و عاشقانه  هینزدم و  یا گهیساکت شد ... منم حرف د و

 چسبوندم و شهیگذاشتم ... سرمو به ش

 خوابم برد ... یک دمینفهم

شده بود ...  شیچشمامو باز کردم ... هوا گرگ و م یترمز دست یصدا با

 مدت خواب بودم ... نهمهیتعجب کردم که ا
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شده بود و داشت  ادهیپ ثاقیبودن ... سالم کردم ... م داریو محنا ب نایم 

 کرد ... یباز م رمردیپ هیدر باغ رو با کمک 

که  یبلند داشت ... چاه تونیز یبه باغ انداختم ... سرتاسر درختا ینگاه

 معلوم بود ... قبل از نجایوسط باغ بود از ا

 مل باز کنه به محنا گفتم :درو کا ثاقیم نکهیا

 ؟ یخوا ی... م میکن یبا هم باز میما زودتر بر ایب _

که  هیبق نیشدم و به ماش ادهیقبول کرد ... زودتر از اون پ یبا شاد محنا

 شده بود فیدرست پشت سرمون رد

شد حس کرد ...  ینم خاکو م یبود و بو یتکون دادم ... هوا عال دست

 کردن ... چند یاریآب معلوم بود که تازه باغو

بود و هم دور چاه ... با خنده  تونیز یهم پشت درختا یگل کار فیرد

 به محنا گفتم :

 ... ریمنو بگ ایب یتون یاگه م_

 با خنده گفت : محنا

 ! یآخ جون دنبال باز _
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که  رمردیو اون پ ثاقیم نیو از ب دمیسمتم ... خند دیبا سرعت دو و 

 زدن گذشتم ... موقع رد یداشتن حرف م

 یقشنگ یباغ ... چه جا یتو دمیبه هردوشون دادم و پر یسالم شاد شدن

 محنا رو پشت دنیدو یبود ... صدا

در  یباغ و درختا یبه سمت انتها یول دمیحس کردم ... تند تر دو سرم

 بایهم قفل شده اش نرفتم ... هوا تقر

 گم بشم ... دمیترس یبود و م کیتار

برسه ،  نکهیسرعتمو آهسته کردم تا محنا هم بهم برسه ... قبل از ا یکم

 دور خودم زدم و دستامو دو طرفم یچرخ

پاک و با طراوتو ببلعم ... تا چشمامو  یهوا نیخواست ا یکردم ... دلم م باز

 باز کردم ، کل باغ روشن شد ...

چراغ  هیبودن و  دهیچیاز درختا پ یدور بعض ییبایسبز رو به ز یچراغها

 بلند هم کنارم روشن شده بود نورش هیپا

محنا کجاست که  نمیبه اطرافم نگاه کردم تا بب صورتم بود ... یتو درست

 مرد جوون بلند هیپشت سرم  دمید
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اش قفل کرده بود و نگاهش به من  نهیس ی... دستاشو رو سادهیوا قامت 

 بود ...

قاب  کلشویه یاسپرت و شلوار ل شرتیبودم ... ت رهیمرد روبه روم خ به

 داشت و یگرفته بود ... پوست گندمگون

 یاجزا نیرنگش ، بارزتر یقهوه ا یو چشما شیمشکپرپشت  یموها

 پیچهره اش بودن ... در کل جذاب و خوش ت

بود ، بودم که  سادهیکه جلوم وا یکردن مرد ی...هنوز در حال حالج بود

 محنا از کنارم اومد و بعد خودشو با یصدا

 بهم زد و گفت : سرعت

 ... ریکَل ... حاال نوبت توئه ... بدو منو بگ _

خاموش شد و اومد  جانشیبدوئه که چشمش به مرده افتاد ... ه خواست

 یپشتم مخف مهیکنارم ... خودشو نصفه ن

 : دیو اروم پرس کرد

 جون ؟ هدای هیک نیا _
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سمت  دمی؟ چرخ شناختیمحنا هم اونو نم یعنیتعجب نگاش کردم ...  با 

 نگاش کردم ... تا یمرد و با اخم کمرنگ

 اومد : ثاقیم یدابپرسم شما ، ص خواستم

 ؟ یبَه سالم ... آقا مهرشاد ... چه زود اومد _

 یمیصم یلیدست داد و خ ثاقیم ایاسمش مهرشاده ،  دمیکه فهم مرد

 گفت :

 بگردم ... ی؟ اگه ناراحت هیچ _

 با لبخند زد پشت کمر مهرشاد و گفت : ثاقیم

 ... گهیلوس نشو د _

سمت من و محنا و به  دیهمونطور که لبخند به لب داشت چرخ مهرشاد

 گفت : ثاقیم

 گل تو باشه اره ؟ یهمون محنا دیبا زهیم زهیدختر ر نیا _

گرفتن محنا باز کرد  یسرشو به عالمت اره تکون داد و دستاشو برا ثاقیم

 و گفت :

 بغل بابا با عمو مهرشاد اشنا شو ... ایب ییمحنا _
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 نیزم یبود ... از رو دهیاصال راحت نبود و همونطور به پام چسب محنا 

 جداش کردم و بغلش کردم دو سه قدم به

محنا رو بهش ندادم ... با چشم به مهرشاد اشاره  یشدم ول کینزد ثاقیم

 که محنا دیاز اشاره ام فهم ثاقیکردم ... م

 آورد ... مهرشاد گفت : نییدستاشو پا نیهم یبرا ستین راحت

 باتریشده ... و صد البته ز دمشیکه د یدفعه ا نیبزرگتر از اول یلیخ _

... 

محنا رو نوازش کرد  شونیبلند و پر یخودشو به من رسوند و موها ثاقیم

 و گفت :

 قشنگ بوده ... شهیدخترم هم _

 کرد و گفت : یتک خنده ا مهرشاد

 بعله ! به باباش رفته ! _

 با خنده جواب داد : ثاقیم

 ... یکن یشروع م یدار ومدهی! ن ستیماشاال رو که ن _
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 یلیسرشو تکون داد ... باز نگاه نافذش افتاد بهم ... نگاهش خ مهرشاد 

 موشکافانه ... به من نطوریبود و هم خاص

 : دیپرس ثاقیکرد و از م اشاره

 خانم جوان ؟ نیو ا _

نداشت  یاز شوخ یاثر گهیکه د یبهم انداخت و با لحن ینگاه مین ثاقیم

 گفت :

 دور ... یالیاز فام یکیو  یخانوادگ ی... از دوستا ایبهن هدایمهندس  _

دونم چرا  یکنه ... نم یخواست مهرشادو بهم معرف ینم ثاقیم نکهیا مثل

 نکهیرفتارش عوض شد ... قبل از ا هوی

 یجد یلیکرد اما االن خ یم یبپرسه باهاش شوخ یزیاز من چ مهرشاد

 یشده بود بهش ... معلوم نبود تو رهیخ

گرده ... مهرشاد  یم یکرد دنبال چ یمهرشاد که به من نگاه م صورت

 کردن اونو نداره یمعرف الیخ ثاقیم دیکه د

 اومد و گفت : جلوتر

 خانم ... هدای... خوشبختم  ثاقیهستم ... دوست م ینیمنم مهرشاد مب _
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روم بود افتاد ... ابروم از تعجب باال رفت ...  یبه دستش که جلو نگاهم 

 و سر و وضعم افهیق دنیکردم با د یفکر م

خواست  یجلوتر بزاره اما برخالف تصورم م مشیپا از حر دیکه نبا بفهمه

 باهام دست بده ... اخم کردم و سرد گفتم

 :_ 

 ... نیهمچن

باشه ...  یمالحظه ا یخورد آدم ب یتم و رفتم ... بهش نمراهمو گرف و

 یداشت ... شونه ا یمطمئنا از کارش منظور

عمارت باال رفتم ... داخل ساختمون هم مثل  یانداختم و از پله ها باال

 که ایداشت ... مح یفوق العاده ا ینما رونیب

 گفت : ومدیم نییدوم پا یطبقه  یاز پله ها داشت

 ... هییکه کنار دستشو هیذاشتم تو اتاقت ... اتاقت همونچمدونتو گ _

 گفتم : یدادم باال و با طلبکار ابرومو

 بهم ؟! ینبود بد یبهتر یدستت درد نکنه ! جا _

 و گفت : دیخند ایمح
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 یجون تو انقده اتاقش دلباز و قشنگه که نگو ! تازه مکان به چه مهم _ 

 ... اصال مخصوصا برات دهیهم کنارش چسب

 کردم ... انتخاب

 یرو کنار م ایگذاشتم و همونطور که مح نییاغوشم پا یرو از تو محنا

 زدم گفتم :

 ! یچقدر بهم ارادت دار دمی... فهم گهیخب بسه د لیخ _

....  ییرایهمراه محنا رفت طرف سالن پذ دیبا خنده راشو کش ایمح

 سالن یخواستم لباسمو عوض کنم و بعد برم تو

 یلباسامو از تو ایرومو شستم و بعد رفتم تو اتاقم ... مح... اول دست و 

 کمد یاورده بود و همه رو تو رونیچمدون ب

 یلیدونستم خ ی... م شهیم شیزیچ هیوقتا  یدختره بعض نیبود ... ا دهیچ

 هم یرگ خل و چل هیمهربونه اما خب ، 

 باشه خواهر طاهاست ! اصال به من نرفته ! ی... هر چ گهید داره

و شالمو مرتب  نهیا یخوندم ، رفتم جلو یلب اهنگ م ریکه ز همونطور

 با دامن یخاکستر یکردم ... بلوز مردونه 
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سالگرد  یبود که اومدم برا ادمیبودم ...  دهیپوش یدنباله دار مشک بلند 

 لباس مناسب هی نیهم یشهادت ... برا

مدم ... تا او رونیاز اتاق ب یاضافه ا شیارا چیو بدون ه دمیپوش مجلس

 در اتاقمو باز کردم ، در اتاق سمت چپم هم

اخم کردم و خواستم بدون  دنشیاومد ... با د رونیشد و مهرشاد ب باز

 و جلو اومد دیکه منو د نییجلب توجه برم پا

 گفت : یمیصم یلیخ و

 ؟ نیهنوز با مهمونا آشنا نشد _

 تفاوت و کوتاه گفتم : یب

 نه ... _

کرد گفت  یهمونطور که گامهاشو باهام هماهنگ مزد و  یلبخند مهرشاد

: 

 یامسال از سالها یول شهیشلوغ نم ادیباغ موقع سالگرد عمو ز نیا _

 داره ... البته به لطف یشتریگذشته مهمون ب

 ... شما
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 هیو تبار لیکه منظورش به ا دمیاما زودتر فهم یچ یعنیبپرسم  خواستم 

 ... میکرد فیکه دنبال خودمون رد

 یکه در لفافه بهم زد ، خنده ام گرفت و لبخند یطعنه ا نیاز ا ناخودآگاه

 بود که دارهنشست رو لبم ... حواسم ن

و امپر  هیبانمک یکنه و ممکنه برداشت کنه که چقدر بچه  یم نگاهم

 اعتماد به نفسش بچسبه ... با صداش سرمو

 اوردم : باال

 ؟ نیرشته درس خوند هی ثاقیشما و م _

 بله ... _

که دوست  نهیکوتاهم بخاطر ا یکه جوابها اوردیاصال به روش نم مهرشاد

 نطوریندارم باهاش همصحبت بشم ... هم

 زد : یبند حرف م هی

 نرم افزار ؟ یعنی _

اشتباه  نیهم یکاره ... برا یرشته ، درباره  هیکردم منظورش از  فکر

 کردم : حیگفتم بله ... حرفمو تصح
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 خوندم ... وترینه من علوم کامپ _ 

 زد و گفت : یکجک لبخند

 ؟ نیدار سانسی... ل شهیرشته نم هیپس  _

 نه فوق خوندم . _

 ؟ یاز چه دانشگاه _ مهرشاد

 فوق رفتم استنفورد ... یبودم ... برا رانیا سانسیتا ل _

 باال انداخت و گفت : ییابرو مهرشاد

 دانشگاه اونجا بودم ... عمران خوندم ... یچه جالب ... منم دوره  _

... نگاهمو باال  میکرد یپله ها رو در سکوت ط یتکون دادم و باق سرمو

 یصدا یهال نبود ول یتو یاوردم ... کس

پله بود  نیآخر ی... هنوز پام رو ومدیم ییرایو خنده از سالن پذ حرف

 چطور پام دمیکه نفهم امیب نییخواستم پا

 فتمیب نکهی... قبل از ا فتمیبود ب کیکرد و نزد ریدامنم گ یدنباله  یرو

 یمحکم دور بازوم حلقه شد و کم یدست



 

563 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

که تازه از  ثاقیچشم م ی... تا سرمو باال اوردم ، چشمم تو دیکش باالم 

 اومده بود ، قفل شد ... رونیب ییرایسالن پذ

مهرشاد قفل بود و نگاهم به  یدستا یبخوام هنوز بازوم تو نکهیا بدون

 نجای... انقباض فکش از ا ثاقینگاه سرخ م

 یکت نداشتم و محو چشماحر یبرا یدونم چرا توان یمعلوم بود ... نم هم

 نیا نقدریسرخش شده بودم ... چرا ا

سوال دور ذهنم  نیندازه ؟ ... ا یم وسفی یچشما ادیسرخ منو  یچشما

 کرد ... یکالفه م شتریو منو ب دیچرخ یم

 آورد : رونیبهت ب یمهرشاد منو از تو یصدا

 خانم ؟ هدای یخوب _

و دستمو از حصار انگشتاش آزاد کردم ... چند قدم عقب  سادمیوا خیس

 رفتم و گفتم :

 ... یبله ... مرس _

شده بود ، از  پله قفل یکه نگاهش رو ثاقینگاه به صورت م مین هی با

 ... حاج ییرایپذ یکنارش گذشتم و رفتم تو
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 یحرف م هیهم تازه اومده بودن و داشتن با بق نایو د الیو زنش با دان اقا 

 یزدن ... بعد از سالم و احوال پرس

خورد  یاشو م وهیتک مبل کنار محنا نشستم ... داشت م ی، رو باهاشون

 به روش زدم و نگاهمو دور تا ی... لبخند

و  یسلطنت یبود که با مبلها یبزرگ یلیسالن چرخوندم .... سالن خ دور

 شده بود نیدست باف ، مز یشمیفرش ابر

عکس از پسر  هی یزده شده بود ... اول وارید ی... چند تا قاب عکس هم رو

 و کراوات یجوون با کت و شلوار رسم

 ی... با کم کرد یبود و به روبه رو نگاه م ستادهیا یصندل هیکه کنار  بود

 هیکه عکس نوجوون دمیدقت بهش فهم

 ... ثاقهیم

 ادیز یبود که به خاطر فاصله  یخانوادگ یعکس دست جمع هی یدوم

 یبدم چند نفرن ول ینتونستم تشخص

هم عکس  یزهره خانمه ... عکس آخر یبود که اونم خانواده  مشخص

 اون نیب دشیرزمنده بود که روپوش سف هی
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باد  یکرده بود ... موهاش تو دایپ یخاص ی، جلوه  یو لباس خاک دشت 

 یمیآشفته شده بود و صورتش به خاطر قد

عکس و گرد و خاک جبهه مشخص نبود ... هنوز داشتم به عکسا  بودن

 مهرشاد کنار یکردم که صدا ینگاه م

 بلند شد : گوشم

 اون عکس عمو خالقه ... _

و زل زده بود بهم ...  اشغال کرده بود مویسمتش ... مبل کنار برگشتم

 آروم گفتم :

 ... دمیبله ... درباره اشون شن _

 از کنار گوشم گفت : محنا

 رو پات ؟ نمیجون من بش هدای _

 گفتم : یباز کردم و با مهربون دستامو

 اره خوشگلم ... _

 یمبل محنا نشست ... وقت یکنارم رو یپام جا گرفت ، کس یمحنا رو تا

 محنا نشسته یجا ثاقیم دمید دمیچرخ
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نشستن نبوده  یبرا یخال یصندل دمیبه کل سالن انداختم و د ی... نگاه 

 نکردم و ی... فکر اضافه ا نهیبش ثاقیتا م

 اومد : ثاقیم یپام جابه جا کردم ... صدا یرو رو محنا

 کنه بدش به من ... یم تیاگه پاتو اذ _

 بلندشو نوازش کردم و گفتم : یموها

 نداره ! ینه بابا ... دو پاره استخون که وزن _

 و گفت : دیلب برچ محنا

 ل مپل و نازم ...هم تپ یلیکه ... خ ستمیمن دوپاره استخون ن _

 و گفتم : دمیبا خنده کش لپشو

 هیهم تپل هم خوشگل ... اصال تو بارب یقربونت بشم که هم ناز یا _

 ! یمن

 از سمت چپم گفت : مهرشاد

 ... نیبه بچه ها عالقه دار یلیخ نکهیمثل ا _

 اس ... گهید زیچ هیمحنا برام  ینه ... ول یبه هر بچه ا _
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 گفت : یبا لحن بخصوص مهرشاد 

 چرا ؟ به خاطر ترحمه که مادر نداره ؟ _

 از سمت راستم جواب داد : یعصب یبا صدا ثاقیم

کنه  ییباشه که بخواد محبت گدا یدخترم جور تیکنم وضع یفکر نم _

... 

 تمسخر توش بود گفت : یا هیکه حاال ما یبا همون لحن قبل مهرشاد

...  ثاقیخانم بود نه تو م هدایمخاطبم  ینبود ... در ثان نیمنظور من ا _

 !... یگوش بد هیبه حرف بق ستیدرست ن

 زد و گفت : یپوزخند صدا دار ثاقیم

 یدختر من صحبت م یدرباره  یندارم ... دار رهیکار به مخاطب و غ _

 ... دمی... مسلما گوش م یکن

... هر  دیچرخ یمن از چپ به راست و دوباره از راست به چپ م نگاه

 یبهم نگاه م یس جنگدوشون مثل خرو

جر و بحث نداره  نقدریناز محنا کردن که ا هیچشونه ؟  نای... اوا ! ا کردن

 پاره کنن ... اوه کهیخوان همو ت یم نایکه ا
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خواد با چشماش از وسط به  ی... انگار م ثاقهیم نی! بدتر از مهرشاد ا اوه 

 کنه ! متیدو ن

مهرشاد حرف  نکهیکرد .... قبل از ا یم دایپ خیبحث داشت ب نکهیا مثل

 تر کنه ، با یشیآت ثاقویبزنه و م یا گهید

 گفتم : طعنه

شما  یوقت جلو چیباشه که ه ادمیم ! خوا یمن از جفتتون معذرت م _

 فکر نکنه یکیمحنا رو نوازش نکنم که 

 ... ادیبدش ب یگریترحمه و د بخاطر

خوشگل زدم  یلیکردم .... خ ثاقینگاه هم به م هینگاه به مهرشاد و  هی و

 هیتو پر جفتشون ... هر دو با حرص تک

 یتو هوا کردن ... محنا آروم خودشو از تو یو پوف یصندل یبه پشت دادن

 ثاقیم یپا یاورد و رفت رو رونیبغلم ب

 ثاقیجا کرد ... م ثاقیبزرگ م یبازوها نیو خودشو مثل گربه ب نشست

 زد و محنا رو به خودش فشرد ... با یلبخند

 کردم ... یقشنگ نگاه م یصحنه  نیبه ا خنده
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 گفتم : یشوخ به 

خوب بغلت نکردم که  نکهیا ایمن سفت بود  یمحنا خانوم ... پا یآ _

 بابات ؟! شیپ یرفت

 سمتم و مثل آدم بزرگا گفت : دیبا لبخند چرخ محنا

 ... یکرد تشیکنم ... تو اذ یبابام ناراحت شده دارم آرومش م _

 تیگنده رو اذ کهیمرت نیا یگرد شده زل زدم بهش ... من ک ییچشما با

 ! هنوز باباش نیکردم ؟ دخترشو بب

 گفتم : ثاقینکرده طرف اونو گرفته ! هه ! با تعجب به م شویچقل

 کردم ؟! تتیاذ یمن ک _

بود ... کامال معلوم  نیاما چشماش غمگ دیخند ینگاه کرد ... لباش م بهم

 ... با سوال به هیبود خنده اش مصنوع

خواستم علت غم چشماشو بدونم که زهره  یزل زده بودم و م صورتش

 خانم بلند شد و گفت :

مسافرت و راه از  یبعد از شام خستگ شاالی... ا نیخسته نباش یهمگ _

 ... زیسر م نییتنتون در بره ... بفرما
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 ... نییبفرما 

 رونیتعجب به زهره خانم و دسته دسته مهمونا که داشتن از سالن ب با

 ا خودآگاه سوالمورفتن نگاه کردم ... ن یم

 : دمیپرس بلند

 ؟! دمیشام درست کردن که من نفهم یک _

 که حواسش جمع همه جا بود جواب داد : ثاقیم

 و زنگ زدم غذا سفارش دادم ... رونیاومدم ب شیساعت پ مین _

کرد ...  یخاص دیتاک رونیاومدم ب یبهش انداختم ... رو ینگاه مین

 و رونیاز سالن اومده بود ب یچ یبرا دمیفهم

خواستم درموردم دچار  ی... نم دهید تیاون وضع یو مهرشادو تو من

 ه پام زل زدم وسوتفاهم بشه ... ناراحت ب

ده که دوباره  یبا بد قدم گذاشتن کار دستم م شهیکردم که هم نشینفر

 ... دمیشن ثاقویم یصدا

لباس  ستی... الزم ن یخودت انتخاب کن یلباساهاتو هم اندازه  یتونیم _

 باهاش راه یکه نتون یدنباله دار بپوش
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 ... یبر 

پاهاش بلند کرد و باهم به سمت  یحرف محنا رو از رو نیبعد از زدن ا و

 مردک بدجنس نیدر رفتن ... اه که چقدر ا

 یناراحت یچ یخواستم بدونم برا یمن که م فیاعصاب خورد کنه ! ح و

 یچشمام پر پر هم بش ی... حاال اگه جلو

  متلک زن ِ ... ِخودیکنم .... اهههههه مردک حرص در آرِ ب ینم نگاتم

 یگشتم که نگام به چشما یم ثاقیم یراب گهیفحش و لقب د هی دنبال

 سادهیخندون مهرشاد افتاد ... رو به روم وا

 یعنی!  هدایخاک تو سرت  ی... ا دیخند یلب حرف زدنام م ریو به ز بود

 که یبد یسوت نمیا یکم مونده بود جلو

بلند  میصندل ی... خواستم خودمو به اون راه بزنم و مثل خانما از رو یداد

 رفش سرخم کرد ...بشم که با ح

 ؟! نیهست یعصبان ثاقیاز دست م نقدریا _ مهرشاد

فحشامو  یهمه  نیا یعنیخاک هفت طبقه جهنم هم برات کمه !  هدای

 آبرو شدم رفت ! یب ی؟! ا دیشن
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بگم اما  یزیچ هیصاف کردم و خواستم  یمصلحت یامو با سرفه  نهیس 

 ... خبر دیرس یبه اون مخ اکبندم نم یچیه

آب و هوا حرف  یتونستم درباره  یبسته بودم و نم طیمح یتو مرگم

 که هر آدم یموضوع نیبزنم ! مزخرفتر

آب و هواست ... مهرشاد با  نیرسه هم یمثل من به ذهنش م یآنرمال

 همون لحن خندون ادامه داد :

... منم از دستش  شهیوقتا تلخ م ی... بعض نیاز دستش ناراحت نباش _

 . اما با وجودشم .. یم یعصبان ادیز

 .... میبازم با هم دوست میکه دار یکم اختالفات

کردم !!! خرسند از کشفم به سمتش برگشتم و  دایموضوع پ هی...  آهان

 میشد یکه با هم از سالن خارج م نطوریهم

 : دمیپرس

 ؟ نیبا هم دوست یاز ک ثاقیشما و م _

بودم  کایآمر ی... از وقت ستین ادیز یلیخ مونیدوست یسابقه  _ مهرشاد

 باهاش رفت و آمد داشتم ... اونم به خاطر
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 بودن ... یمیصم یلیهامون ... مادرم با زهره خانم خ خانواده 

 ؟ دمشونیآهان ... االن مادرتون کجان ؟ ند _

 گفت : یگرفته ا یبا صدا مهرشاد

 ... شهیم یسال هیفوت کردن ...  _

 تاسف با صورت ناراحتش نگاه کردم و اهسته گفتم : با

 خدا رحمتشون کنه ... _

بودن ...  دهیسالن چ یکه تو یسلف زیلب جوابمو داد و رفت سمت م ریز

 یگریبشقاب برداشت و داد به من و د هی

هم دستش گرفت و شروع کرد به حرف زدن ... برام از دانشگاه  رو

 خاطره هام یادآوریگفت و منم با  یاستنفورد م

کردم  یزدم ... حاال که دقت م یبا وجود عمه خانم ، لبخند م کایآمر یتو

 زد ... یقشنگ حرف م یلیخ دمید یم

منم  شیبفهمم با هر قدم نکهید ... بدون اکر یبه خودش جذب م آدمو

 خنده یرفتم و به حرفا و خاطره ها یجلو م
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که بشقابشو که حاال پر از جوجه و  دادمیگوش م دشیبا اسات دارش 

 و ژله و ساالد شده بود به سمتم گرفت دهیکوب

 شده بودم که گفت : رهی... با تعجب به بشقاب خ

 دمیاز هر کدوم برات کش نیهم یبرا یدوست دار یدونستم چ ینم _

... 

هنوز مات  دید ی... وقت دیکش یخودش قفقاز یبشقابمو گرفت و برا و

 کرد و گفت : یحرکتشم خنده ا

 زاشتم ! یهم م یبشقابت جا نداشت و اال برات قفقاز نیببخش _

 دمیلب تشکر کردم ... خواستم برگردم که د ریو ز دمیخجالت کش یکم

 ... به سادهیارم وابه دست کن وانیل ثاقیم

 گفت : مهرشاد

 ... زیدوغ برام بر وانیل هی _

گرفت ... بعد از  ثاقیاز دست م وانویابروشو داد باال و ل یتا هی مهرشاد

 پرش کرد به دستش داد و موشکافانه نکهیا

 کرد و گفت : نگاش
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 ؟ یخوب ثاقیم _ 

 داد و گفت : لشیتحو یلبخند کجک ثاقیم

افتاده احوال  ادتی... تازه  دمیدیهست که د یدو ساعت هیفکر کنم  _

 ؟! یکن یپرس

 تو هوا کرد و به من گفت : یو پوف سادیصاف وا مهرشاد

 ... امیمنم االن م نیاون مبل بش یبرو رو _

 هینبود و بق یخال یصندل گهیرو نشونم داد ... د یخال یمبل تک نفره  هی

 یبودن و غذا م سادهیپا وا یهم رو

جائه  ری... آدم گ ادیبدم م سیکه من چقدر از سلف سرو ی... وا خوردن

 ... ینیکه کجا بش یمونی... لنگ در هوا م

؟!  شیبزار دیتو و بشقابت ... کجا با یمون یحاال م ینشست نکهیاز ا بعد

 ادم یرو سر مبارکت ؟! خب چرا مثل بچه 

 شترهیصفاش هم ب ینجوریدورش ؟ ا ننیکنن همه بش یسفره پهن نم هی

... 
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 هیشب شتریکه ب یتک خنده ا ثاقیبه سمت مبل برم ، م نکهیاز ا قبل 

 مهرشاد داد و گفت : لیزهر خند بود ، تحو

 ! یبخش یم فهیخل سهیاز ک ادیخوشم م _

کردم ... مهرشاد  یکه متوجه منظورش نشده بودم با تعجب نگاش م من

 نیهم یگفته برا یچ ثاقیم دیزودتر فهم

 کرد بهم و گفت : رو

 ... امیم دمیاونجا ... من که غذامو کش یبر یتونیم _

که مهرشاد  یبوده ... خواستم برم سمت ثاقیم یکه اون مبل برا دمیفهم

 به یجد یبا لحن ثاقیاشاره کرده اما م

 گفت : مهرشاد

 ... میبر ای، ب هدایزحمت نکش ... سرت به غذات باشه ...  _

 دمیکه ناخودآگاه همراهش شدم ... د میبر ایب هدایمحکم گفت  اونقدر

 نهیتا بش سادمیسمت مبل ... وا رهیداره م

بشقابش فرو کرد ...  یلشو توداد و چنگا هیتک واریکنار مبل به د اما

 بودم که نگاهشو به من سادهیسرپا وا نطوریهم
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 گفت : یعاد یلیو خ دوخت 

 غذاتو بخور ... نی؟! خب بش ینگام کن یسیوا یخوا یم یتا ک _

 دست به مبل اشاره کردم و گفتم : با

 که مال توئه ... نجایاما ا _

 کرد و گفت : یاخم کمرنگ ثاقیم

مهمون دارم که  ی... وقت شهی... من حرمت مهمون سرم م نیبفرما بش _

 ... سهیتا اون وا نمیشیخودم نم

مبل نشستم ... اما بازم  یزدم و رو یکه بهم گذاشت ، لبخند یاحترام از

 و غذا سادهیراحت نبودم که اون پشتم وا

دادم و غذامو  هیمبل تک یشدم و به دسته  لیمتما یخوره ... کم یم

 پشتم هم بهش نبود ینجوری.. اشروع کردم .

 گفت : ثاقیکه گذشت ، م ی... مدت

؟ جوک  یدیخند یزد که م یباهات حرف م یچ یمهرشاد درباره  _

 گفت ؟ یم
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باال انداختم و  یموردش نگاه کردم ... شونه ا یب یتعجب به کنجکاو با 

 گفتم :

 نه ، چطور ؟ _

 تفاوت گفت : یهم ب ثاقیم

نبوده  یادم شوخ یلیخ شناسمشیکه من م یی... آخه تا اونجا یچیه _

... 

نه ... باالخره دلو به  ایبود ... مردد بودم جواب بدم  یجور هیاش  جمله

 زدم و گفتم : ایدر

 گفت ... یخاطرات دانشگاهش م یداشت درباره  _

سکوت خوردم  یغذامو تو ی هیتکون داد ... و منم بق یفقط سر ثاقیم

 همه غذاشون تموم شد کم کم ی... وقت

که زهره خانم براشون در نظر گرفته بود ...  ییشدن سمت اتاقا متفرق

 بودم اما تنم دهیراه خواب یونکهتیمنم با ا

راحت دراز بکشم و تا لنگ ظهر  یجا هیخواستم  یکوفته بود و م یحساب

 از زهره خانم تشکر عیبخوابم ... سر
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 ی رهیگفتم و رفتم باال ... تا خواستم دستگ ریهم شب بخ هیو به بق کردم 

 باز شد و ییدرو بکشم ، در دستشو

اومد ...  رونیکرد ب یکه با دستمال صورتشو خشک م یدر حال مهرشاد

 : دیداد و پرس لمیتحو یلبخند دیمنو که د

 شمال ؟ نیایبعد از مراسم فردا شما هم م _

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم : سرمو

 ؟ نی؟ شما هم با ما هست یشما چ _

خاله عوض کنم که  ییاب و هوا هی رانیا امیبله ... خواستم ب _ مهرشاد

 ... وگرنه امیمراسم هم ب یزهره گفت برا

 داشت ... یاحتیس یجنبه  شتریب سفرم

رو  رهیندونستم ... دستگ زیجا شترویلب گفتم و موندن ب ریز یاوهوم

 یاتاق م یو همونطور که پا تو نییپا دمیکش

 گفتم : زاشتم

 ... ریشبتون بخ _

 که گفت : دمیارومشو شن یاخر فقط صدا یلحظه  در
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 شبت خوش ... _ 

 رفتم سمت تخت ... و

شدم و تو تختم نشستم ... قرار بود  داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 میعصر حرکت کن یبعد از مراسم ، طرفا

ناهار  هیسر خاک بعد  رنینور ... زهره خانم قبال گفته بود که اول م سمت

 و دمیدن ... لباسامو پوش یباغ م یتو

اشپزخونه  یتق و توق بشقاب و هم زدن قاشق تو یاومدم ... صدا رونیب

 اون نیآهسته هم ب ی... همهمه ا ومدیم

همه نشستن  دمیاشپزخونه د یرفتم تو یبود ... وقت صیقابل تشخ صداها

 خورن ... یو صبحانه م

و با  دیلقمشو جو عیکه چشمش بهم افتاد ، محنا بود ... سر یکس نیاول

 بلند گفت : یصدا

 جونم ... هدای ریسالم صبح بخ _

 یاحوال پرس هیصداش همه سرشونو بلند کردن و سالم کردن ...  با

 هیمحنا...  شیکردم و نشستم پ یهمگان
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 یکار نیاملت دوست داشتم ، اول یلیاملت جلوم بود ... چون خ بشقاب 

 بود که قاشق کنار ظرفو نیکه کردم ا

بودمش که  دهیگنده بزارم دهنم ... هنوز خوب نجو یلقمه  هیو  بردارم

 زد ... سرمو خم کردم خونکیمحنا بهم س

 و گفتم : سمتش

 گلم ؟ هیچ _

 دمیانداختم و د ینگاه میسرم نگاه کرد ... ن با انگشت اشاره به پشت محنا

 به رهیداده و خ هیتک نتیبه کاب ثاقیم

دستشه ... محنا لقمشو قورت داد و تا خواست حرفشو بزنه ،  یتو فنجون

 زهره خانم گفت :

سمت مزار  میکن ی، حرکت م نیکرد لیصبحانتون رو م نکهیبعد از ا _

 ؟ نی... موافق

موافقتشونو اعالم کردن و منم دوباره برگشتم سمت محنا که زهره  همه

 گفت ثاقیخانم به م

 :_ 
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 ؟ یچرا صبحانتو نخورد ثاقیم 

 گذاشت و گفت : نتیکاب یفنجونشو رو ثاقیم

 ندارم مادر ... لیم گهید _

 رفت گفت : یم رونیخرده تو هم بود ... همونطور که از اشپزخونه ب هی

 ... میبر میخوایخور حاضر شو ممحنا زود غذاتو ب _

مهرشاد در اومد ... باهم  ی نهیبه س نهیرفت ، س رونیاز اشپزخونه ب یوقت

 ، یدست دادن و بعد از احوالپرس

 یانداخت ... محنا از رو زیبه م ی... نگاه اجمال زیاومد سمت م مهرشاد

 که تند تند یبلند شد و در حال یصندل

 خورد به زهره خانم گفت : یم غذاشو

بابابزرگ  شیپ میریبابا حاضر بشم ... ما زودتر م شیپ رمیمن م یمام _

 ... ی... بابا

...  رونیمن زد و از اشپزخونه زد ب یگونه  یرو عیسر یبوسه  هی و

 دیمهرشاد با لبخند محنا رو بدرقه کرد و چرخ

 ... زهره خانم به مهرشاد گفت : زیم سمت
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 ؟ ینیشینمپسرم چرا  _ 

محنا که کنار من بود ، اومد  یخال ینگاه کرد و به صندل زیبه م مهرشاد

 و گفت :

 االن نشستم خاله جون ... _

لب دادم و غذامو  ریگفت ... جوابشو ز ریلبخند بهم نگاه کرد و صبح بخ ای

 ساعت یخوردم ...مهرشاد داشت درباره 

 زیشد و از پشت مکه من غذام تموم  دیپرس یاز زهره خانم م حرکت

 دستامو شستم به نکهیبلند شدم ... بعد از ا

 که هنوز سرگرم غذاخوردن بود گفتم : بابا

 ؟ نیکن یتموم م یبابا ک _

 که چشمش به بشقابش بود گفت : بابا

 ... میایما هم م یتا تو حاضر بش _

موقع غذا خوردن سرش به بشقابش بود و  شهیام گرفت ... بابا هم خنده

 تمرکز داشت ... براش مهم بود غذاشو در
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من  نهیو بدون حرف بخوره ... حاال هم اصال نگاهم نکرد که بب ارامش 

 زدم و ی... لبخند دمیقبال پوش رونمویاس بلب

 نییدو تا پا یکیمحنا داره پله ها رو  دمیرفتم که د رونیاشپزخونه ب از

 رهنیپ هیلبخند زدم ...  دنشی...با د ادیم

بود تنش  یپف نیداشت و است یبلند بایکه دامن تقر یمشک یعروسک

 هم دستش یمشک یکش مو هیکرده بود و 

 ... بود

 اومد جلو و گفت : پابرهنه

 یکن یموهامو ببافه ... برام موهامو درست م ستیجون بابا بلد ن هدای _

... 

 و گفتم : دمیکش شیلخت مشک یموها یتو دستمو

 بچرخ ... زمیآره عز _

زانو نشستم و مشغول بافتن موهاش شدم  یبه سمتم کرد منم رو پشتشو

 از ثاقیکه م دمیشونه اش د ی... از رو
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محنا هم دستش بود ... با  یورن کیکوچ ی... کفشا ادیم نییها پا پله 

 بافم ، یمحنا رو م یمن که دارم موها دنید

شد  یم کیزد و همونطور که با چند قدم بهمون نزد یکمرنگ لبخند

 گفت :

 ممنون از زحمتت ... _

 لبخند جواب دادم : با

 ... ستین یزحمت _

 یموها یو بوس کوچولو رومحنا رو با کش مهار کردم  یموها ی دنباله

 محنا خم یجلو ثاقیکاشتم ... م شیشمیابر

که جلوش گذاشته بود کرد ...  یکفش مشک یتو کشویکوچ یو پاها شد

 محنا یپا یکیمنم به کمکش رفتم و اون 

گذشت ! با  یبهش خوش م یلیکفش کردم ... محنا که داشت خ یتو رو

 نگاه کرد و ثاقیبه من و م یلبخند پهن

 : گفت

 پرنسسم ... هیکنم  ی، من االن حس م نیدون یم _
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 ابروشو باال داد و گفت : ثاقیم 

اره  می... البد االن ما هم خدمتکارات ستین یشک یتو پرنسس نکهیدر ا _

 ؟!

 کرد و با ناز گفت : ینیدلنش یخنده  محنا

لباسمو بپوشم  نیکن یبهم کمک م نیکه دار نینه ... شما شاه و ملکه ا _

 ...درست مثل مامان و بابا ...

 ثاقیبه سرفه افتاد ... من و م ثاقیمن گرد شد و م یحرفش چشما نیا با

 .... هر میبلند شد نیزم یبا هم از رو

دونم  ی... نم میشوکه شده بود یجور هی یحرف فسقل نیبا ا کدوممون

 یگرما هیانگار  یداشتم ول یچه حس

صاف کردم که محنا دست  مویبود ... روسر دهیپوستم دو ریز یخاص

 گرفت و به من گفت : ثاقویم

 ... میبا هم بر ایجون ب هدایخب ،  _

 چنگ زدم و گفتم : فمیک به

 ... امیمن با مامان م نینه نه ... شما بر _
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 گفت : یو با ناراحت دیلب برچ عیسر محنا 

 ! یکن یپرنسسو همراه دیتو با یول _

 به محنا گفت : ثاقیام گرفته بود ... م خنده

...  ستی.... درست ن شیببر یزور یتون ینخواد که نم هدایاگه  یول _

 ... محنا یمودب باش دیبا

 با لجاجت گفت : محنا

 نیماش ی... من تو ادیباهام ب دیهم با هدایمودب و خوبم ... و  یلیمن خ _

 ... تو رهیحوصله ام سر م هدایبدون 

 ! رهیگ یبابا ... آدم خوابش م یگ ینم یچیه یکن یم یرانندگ یوقت

...  دمیخند زیر زیو ر رمیکه خنده ام گرفته بود ، نتونستم جلومو بگ من

 نگاه به من کرد و گفت : هی ثاقیم

 ؟ یایباهامون ب یمحنا حوصله اش سر نره ، حاضر نکهیا یخب ، برا _

 یرو سرش ... برا زارهیجا رو م نیبکنم ، محنا ا یدونستم اگه مخالفت یم

 موافقت کردم و به اشپزخونه رفتم نیهم

 گفتم : و
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 ... رمیم نایمامان من با محنا ا _ 

اومدم که مهرشاد  رونیاز اشپزخونه ب یدست جمع یحافظبعد از خدا و

 که ثاقیزود خودشو به من رسوند و به م

 بود گفت : سادهیوا وونیا کینزد

 ... امیخوام باهاتون ب یصبر کن منم م ثاقیم _

به  یمعمول یلینگاه کردم که دست محنا رو گرفته بود و خ ثاقیم به

 گفت : یکرد ... جد یمهرشاد نگاه م

خوش  میری... ما نم مینیرو بچ هایصندل یکمک کن دیبا یایاگه م _

 ... میبگذرون

 که مثال شوخ بود گفت : ید و با لحنش نهیهم دست به س مهرشاد

از مهمونت کار  یخوا ی... تو که نم ادیب دیهم نبا هدایخب ، پس  لیخ _

 ! یبکش

 خونسرد تو چشمام نگاه کرد و گفت : ثاقیم

 .... ادیمنم ازش نخواستم ب _
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و از باغ خارج شد ... با  دیلب ، دست محنا رو کش ریز یخداحافظ هیبا  و 

 کردم ... ینگاه م شیخال یدهن باز به جا

کردم  زونیانگار من خودمو بهش آو یایگفت منم نخواستم تو ب یجور هی

 ! هه ! با حرص برگشتم سمت مهرشاد که

رفت ... چرا مثل قاشق نشسته خودشو انداخت  یاز پله ها باال م داشت

 وسط ؟! به سمتش رفتم و همونطور که

 :رفتم گفتم  یازش از پله ها باال م زودتر

 ... یکمک برم ... الزم نبود ناراحتشون کن یخواستم برا یمن م دیشا _

 و سد راهم شد و گفت : سادیکه جلوتر از من بود وا مهرشاد

 شتریب ثاقیکه شما از حرف م ادیتو ؟ به نظر م ایاونا ناراحت شدن  _

 ... یناراحت شد

 زنهیغر م اقثیاالن محنا داره سر م یبود ... ول زیکردم ... چقدر ت تعجب

 هم ثاقیکه چرا من همراهشون نرفتم ... م

حرف زدن به محنا نداد و فقط اونو برد ... جواب مهرشادو  یاصال اجازه  که

 گفتم ؟ نگفته یم دیبا یندادم ... چ
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 طاها اومد : یبود ... از پله ها باال رفتم که صدا معلوم 

 ؟ یتو نرفت هدایا ؟  _

 سمتش و گفتم : برگشتم

 ... امینه ... با بابا م _

کرد گرفت و گفت  یم یخداحافظ هیرو که داشت از بق یلیدست ل طاها

: 

 واسه کمک ... فعال ... میر یباشه ... پس ما زودتر م _

جمع شدن ، زهره خانم بهشون ادرس داد که خودشونو  نییهمه پا یوقت

 سمت مهرشاد و دیبرسونن ... بعدم چرخ

 : گفت

 دیزودتر از ما رفته ... زحمتمون افتاد رو دوشت ببخش اقثیخاله جون م _

... 

 با لبخند گفت : مهرشاد

 .... فسیکنم وظ ینه ... خواهش م _
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کردم که مهرشاد رو به من کرد و  یداشتم نگاهشون م ینجوریهم من 

 گفت :

 ... میدر خدمت باش نییخانم بفرما هدای _

 قدم رفتم عقب و گفتم : دو

 .... امیم شونی... بابا هستن با ا ستیبه زحمت ن یازین _

 به روم زد و گفت : یدوباره لبخند مهرشاد

 ... نمتونیب ی... سر مزار م نیلیخب ، هر جور ما اریبس _

 ارنیاز باغ ب نویرفتن تا ماش نایتکون دادم و اونم با زهره خانم و م سرمو

 ... رونیب

 ... اوردمیبود ... ازش سر درنم یجور هیدونم چرا برخورداش  ینم

بودن  سادهی... همه دور قبر آقا خالق وا میساعت کنار مزار بود میاز ن بعد

 تونستم جلو برم ید نمبو ادیز تی... جمع

 صیبود تشخ ثاقیبغل م ی، محنا رو که تو تیجمع نیتونستم از ب ی... ول

 بزرگ زده یدود نکیع هی ثاقیبدم ... م
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گذاشته  ثاقیم یشونه  یبود ... محنا هم سرشو رو نییو سرش پا بود 

 نایم ی هیگر نیف نیف یصدا یبود ... گهگاه

پدر بزرگ شدن  یناراحت بودم ... ب نای... واسه م ومدیزهره خانم م و

 هیکه  نایسخت بود ... مخصوصا واسه م یلیخ

زن محکم  هیشد ... زهره خانم  دیبود که باباش شه کیکوچ یبچه  دختر

 یپدر یبود که نزاشت بچه هاش درد ب

 حس کنن ... یلیخ رو

... سرشو  دیجلوتر برم که محنا سرشو باال اورد و چشماشو مال خواستم

 ادیب نییپا ثاقیند و خواست از بغل مچرخو

 گفت : یبا شاد تیاون همه جمع نی... ب دیمنو د که

 جونمممممم ! هدای _

.... آخه همه سرشونو بلند کرده بودن و به من  دمیخرده خجالت کش هی

 لبخند خجول زدم و هیکردن ...  ینگاه م

شکافت و خودشو انداخت  تویو جمع دیجلو رفتم ... محنا جلو دو یکم

 گفت : یبغلم ... با شاد
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 ... یایفکر کردم اصال نم _ 

 ؟ امیچرا ن _

 سرشو بلند کرد و تو چشمام نگاه کرد : محنا

 ... یایکه ... فکر کردم اصال نم یومدیآخه با ما ن _

 ... یبا بابام اومدم ... مثل تو که با بابات اومد زمینه عز _

داشت با حاج  ثاقیو بهش نگاه کرد ... م ثاقیسرو چرخوند سمت م محنا

 کرد ... یآقا صحبت م

؟! تو امروز  یکرد تیمنو اذ یبابا نقدری، تو چرا امروز ا گمیم یول _ محنا

 ! ینبود یخوب یملکه 

بچه چرا  نیاز حرفش خنده ام گرفته بود و هم تعجب کرده بودم ... ا هم

 یم تیداد به من که باباشو اذ یم ریگ یه

 یکنه من شکنجه گرم که باباشو عذاب م یندونه فکر م ی؟! هر ک کنم

 : دمیدم ! از محنا پرس

 دم ؟کر تیباباتو اذ یمن ک _

 زد و مثل طلبکارا گفت : نهیبه س کشویکوچ یدستا محنا
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 دو بار ... اونم فقط امروز ... _ 

 نگا کردم که ادامه داد : منتظر

 یومدیبا ما ن نکهیهم ا گهید یکیصبحونه بخوره ،  ینزاشت نکهیا یکی _

 بود ... یعصبان یلیخ نیو بابا تو ماش

 ارامش جواب دادم : با

بابات  نکهی... اول ا ستیمن ن ریتقص نایکدوم ا چیدلم ، ه زیخب ، عز _

 نداره و نخورد ... لیخودش گفت صبحانه م

... مگه  ادیباهامون ب هدایخودش گفت من از اول نخواستم  نکهیا دوم

 ؟ یدینشن

 مصرانه گفت : محنا

 یاون و املتشو خورد یجا ی! آخه تو نشسته بود یکرد تشیتو اذ یول _

 غذا نبود که گهی! د هیوسواس یلی! بابا خ

نبوده که بخوان کمک  یگفت که اصال کار نی! تازشم ، بابا تو ماش بخوره

 رو ایکنن ... خدمتکار گرفته بودن تا صندل

 ... نهیبچ
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 ثاقویم یمن غذا شدیدهن باز از تعجب به محنا نگاه کردم ... باورم نم با 

 نیبدتر از ا یزیابرور یعنی یخوردم ... وا

 یو بپرم رو غذا رمیاملت نتونم جلو خودمو بگ دنیبده که با د یلی! خ؟

 ثاقی... اصال چرا م نمیبب سایمردم ! وا

مهرشادو دست به سر کنه  خواستهی؟.... نکنه م ارهیکه خدمتکار م نگفت

 آخه چرا ؟ ... ی؟! ول

 گشتم ... کنار مزار نبود ... محنا ثاقیجام بلند شدم و با چشم دنبال م از

 رو بغل کردم و گفتم :

 بابات کو محنا ؟ _

 اشاره کرد و گفت : ثاقیم نیبا دست به ماش محنا

 ببره باغ ... رهیناهارو بگ یحاج یبا آقا رهیاوناها ... داره م _

شد  یکنم ... از خجالت روم نم یمعذرت خواه دیبا یدونستم چجور ینم

 من نیتو چشمش نگاه کنم بگم ببخش

خوام که قاشق  یمن معذرت م نکهیتازه بدتر از همه اخوردم ...  غذاتو

 یاون سه روز ادیگذاشتم دهنم !!!  تویدهن
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افتادم ... چقدر جوش جوش  مینوشت یشرکت برنامه رو م یبا هم تو که 

 باشه و یزده بودم که نکنه قاشقش دهن

با چه ذوق  شویبخورم ! اما حاال خودم جلو جلو قاشق دهن یاشتباه من

 نشد چند بار میخوردم و اصال حال یو شوق

 ! شهیم خیتنم س یاز فکرشم موها یاون دهنش کرده !!! ووو تو

تا موقع ناهار خودمو تو  فتهیبادا چشمم به روش بم نکهیترس ا از

 ، سرگرم کردم ... ناهار مثل نایم شیآشپزخونه پ

بار مصرف پهن کردن ...  هیسفره  هینبود ...  سیسلف سرو شبید شام

 یبار مصرف بود تا غذا هیظرف غذا ها هم 

طرف و  هیهم  ثاقیطرف سفره رو گرفت ، م هیتموم شد ، طاها  مهمونا

 یراحت نیمچاله اش کردن و خالص ! به هم

 ! میظرف شستن هم معاف شد از

بکنن که واسه سفر خسته نباشن  یاز غذا همه زود رفتن تا استراحت بعد

 خسته ی. منم رفتم تو اتاقم ... حساب
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، ولو شدم  ارمیکه از صبح تنم بود درب رونمویلباس ب نکهی... بدون ا بودم 

 خوابم برد ... یک دمیرو تخت و نفهم

 یقی، نفس عم میاومد رونیاز رودبار ب نکهیبه محض ا یدونم چرا ول ینم

 ی... هوا اونجا برام خفه بود ... وقت دمیکش

 ادیشد و  یاراده اشک تو چشام جمع م یب فتادیبه اسمونش م نگاهم

 داشتم یی... اما االن حس رها فتادمیم وسفی

... 

 نیبردش تو ماش ثاقیبابا بودم ... محنا خواب بود که م نیتو ماش متاسفانه

 کرد یبود و تعارف م داریخودش ... اگه ب

حوصله  یکردم ! ک ی، با تمام وجودم قبول م یچی، با سر که ه امیاونا ب با

 استاد بزرگ ، جناب یآهنگا دنیشن ی

 بنده ! ی قهیخوش سل یداره ؟! مشخصه ، بابا انویشجر

کردم بدون گوش دادن به  یم یبودم و سع دهیعقب دراز کش یصندل رو

 ؟ کل شدیاهنگ بخوابم ... اما مگه م
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از  ییصدا شونیا هویشد  یتا چشات گرم م یبود ول ییمثل الال اهنگ 

 نمودن که یمبارک خارج م یحنجره 

 شد !!! یم دهی، از هم در یچیپاره که ه چرتم

مگه  ینگم ول یچیقشنگت ه یخوام به حرمت صدا یخدا ... همش م یا

 عاشق نکهی؟! با ا زارهیآهنگات م نیا

 متنفرممممم !!! یسنت یقیموس نیاز ا یهستم ول فرهنگم

 : دمیپرس یچارگیحرص دست گذاشتم رو گوشام و با ب با

 نور ؟! میرسیم یبابا ک _

 فوق العاده بود گفت : یصدا نیکه مست ا بابا

 ... زمیعز گهید میساعت و ن هی _

کن من  یکار هی ای... خدا یتو هوا کردم و ولو شدم رو صندل یبلند پوف

 ! نیموقتا کر بشم ! آم

خودمو از  نی، صبر نکردم که درو باز کنن ... همچ الیبه در و میدیرس تا

 ریکه انگار اس رونیانداختم ب نیماش یتو
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که جلومون  ییها نیولم کردن ! تلو تلو خوران از ماش اهچالیو از س بودم 

 پارک شده بودن گذشتم و به فیبه رد

با پارک کرده بود و خودش داشت  الیبه در و دهیکه چسب ثاقیم نیماش

 کرد ، رفتم ... تا به در یدرو باز م دیکل

 ها گفتم : عقلینرده ها کردم و مثل ال زونی، خودمو آو دمیرس

 ! نیشدم تو اون ماش وونهیخدا عمر با عزتت بده ! د _

 با تعجب بر و بر نگام کرد و گفت : ثاقیم

 ؟! یضیشده ؟ مر یزیچ _

جذاب  تیموقع شدم ... تازه متوجه قیهان گفتم و خوب بهش دق هی

 ثاقیو زل زدن به صورت مبارک م ستادنمیا

 گفتم : نیمت یخودمو صاف کردم و مثل خانما عی... سر شدم

 ... ینه حالم کامال خوبه ... ممنون که درو باز کرد _

 زهیعاشق خودمم ! من قطعا جا یعنی...  الیو یبلند رفتم تو ییبا قدمها و

 که عوض ییژستا نیبا ا رمیگیاسکارو م

 کنم ! یم
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صدام  ثاقیبودم که م اطینارنج و پرتقال ح یو درختا الیو یتماشا محو 

 زد :

 ... هدای _

خوش  یلیدونم چرا به نظرم اون لحن صدا کردنش ، در نظرم خ ینم

 که ته دلم هدایگفت  یجور هیآهنگ اومد ... 

 سمتش و گفتم : دمیجو موجود با ناز چرخ ریشد ... تحت تاث یخال

 بله ؟ _

بود و  سادهیو صورتش بود که پشت به آفتاب وا ثاقیم یبه چشما نگاهم

 با دقت و دیصورتش محو شده بود ... با

...  یتا متوجه حالت صورتش بش یکرد یشده نگاش م کیبار یچشما

 با دقت ینجوریدونم چه مدت هم ینم

حس قشنگم ، پرت کرد  یبلندش منو از تو یکردم که صدا یم نگاش

 : رونیب

 ؟! یدی! چرا جواب نم هـــــدای _

 و عقلم رجوع کرد سر جاش ... تند گفتم : دیبرق از سرم پر انگار
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 بله ؟! _ 

هوا تکون داد و با اخم گفت  یکه تو دستش بودو تو یدیدسته کل ثاقیم

: 

 دستم خشک شد ! گهید ریبگ _

 و گرفتم و گفتم : دیکل

 کارش کنم ؟! یچ _

خم  یشده نگام کرد ... کم زیر ییدستشو به کمر زد و با چشما ثاقیم

 گفت : هویتر نگام کنه ...  قیشد جلو تا دق

موقت  یچت شده ؟ کر هوی...  نمیبیتو نم یتو یماریاز ب یمن که اثر _

 ؟! یگرفت

 نکهیافتادم ... خدا جون دستت درد نکنه ! مثل ا نیدعام تو ماش ادی

 هی! من گفتم  ستاین میآن تا ساتیسرو

 کهیمردک چپ و راست بهم ت نیکَرَم کن نه حاال که ا شیپ میو ن ساعت

 بندازه !

 تو هم گفتم : ییاخمها با
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 کار کنم ؟! یچ نایبا ا نییفرما ی! حاال م رینخ _ 

 رفت گفت : یم نشیو همونطور که به سمت ماش سادیوا صاف

 هیکنن ؟! در ساختمونو باز کن بق یکار م یچ دیمعموال با دسته کل _

 تو ... انیب

خدا چقدر  ی... ا اطیشد و گازشو گرفت سمت ح نشیسوار ماش بعدم

 گهیو متلک پرونه ! د تیخاص یبشر ب نیا

خوشگل باش و پشت  یخوا یهم که م یکنم هر چ یهم نگات نم رمیبم

 احساس ِ متلک انداز ِ ی! ب سایبه آفتاب وا

 مزخرف ! یزورگو

شدم ... رفتم سمت در ساختمون و بازش کردم ...  یخال ی! کم اوف

 خودمون و چمدونم رو از نیبرگشتم سمت ماش

 ی... چون دسته اش خراب شده بود ، نم دمیکش رونیعقب ب صندوق

 بکشمش ... داشتم با هن نیزم یتونستم رو

نداره  ینیسنگ گهیکه حس کردم چمدون د ومدمیهن از پله ها باال م و

 مهرشاد دسته دمی... سرمو که باال اوردم د
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 ادیلبشه ، از پله ها باال م یکه گوشه  یچمدونمو گرفته و با لبخند ی 

 کردم که بند یداشتم نگاش م نطوری... هم

 اورد و به سمتم گرفت : رونیسرش ب یاز رو فشویک

 ... یاریلپ تاپمو ب فیک یتون ی، م ارمیحاال که من چمدونتو م _

 طونهیبه سمتم دراز شده بود ، انداختم ... ش فیبه دستش که با ک ینگاه

 گه محلش ندم و همون چمدون یم

 فوی.... ناچار ک نهیسنگ یلیفس ندارم خن گهیبکشم باال ... اما د خودمو

 داد و لمیتحو یازش گرفتم ... لبخند

 مانعش شد : ثاقیم یبگه که صدا یزیچ خواست

 ... دیببخش _

دستاش  یبود رو دهیخواب یسمتش ... محنا که در حال میدو برگشت هر

 بود تا از سادهیما وا ی... جلو شدیحمل م

 ثاقی... م دمی... من زودتر خودمو کنار کش میدرگاه کنار بر یرو روبه

 زاشت ، یکه پا به داخل هال م یهمونطور

 نشه گفت : داریکه محنا ب یطور اروم
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 خوام لباس محنا رو عوض کنم ... یباال کمکم ؟ م یایب شهیم هدای _ 

چون و  چیحال مودب بود که بدون ه نیلحنش آمرانه و در ع اونقدر

 و میقبول کردم ... از پله ها باال رفت ییچرا

بلند و  یکه موها یدر حال ثاقی... م میاتاقش ، خوابوند یرو تو محنا

 که یفیکرد ، به ک یمحنا رو نوازش م شونیپر

 دوشم بود اشاره کرد و مسخره کنان گفت : یرو

 مواظبش باش ... امانته ! _

از  عینصفش نشسته بودم ... سر یرو بایشدم که تقر فیمتوجه ک تازه

 تخت بلند شدم و گفتم : یرو

 اخ ... خراب نشده باشه ... _

 یباز م پشوی... داشتم ز شده باشه شیلپ تاپ مهرشاد طور دمیترس یم

 گفت : ثاقیکردم که م

؟ اگه خراب شده باشه  یدیبهش نم فشویخودش و ک شیپ یریچرا نم _

 یمطمئنا قبول م یکن ی، تو معذرت خواه

 ... کنه
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خواستم  ی... م دمیزد ؟ انگار ارث باباشو باال کش یحرف م ینجوریا چرا 

 تخت بلند شد و یبگم که از رو یزیچ هی

 : گفت

خوام استراحت  ی... م رونیاز کمکت ... حاال اگه ممکنه برو ب یمرس _

 کنم ...

چشه ؟!  نیکردم ... اصال ا یخشک شده از تعجب بهش نگاه م یدهن با

 قهیمهرشاد دم به دق یکه جلو هیدردش چ

به سمت  یزنه تو حالم ؟ وقت ی، م میشیکنه و تنها که م یم تعارف

 اتاق رفت و درو بست ، تازه یتو ییدستشو

 نیزم ی... با حرص پاهامو رو سادمیکه مثل منگوال وسط اتاق وا دمیفهم

 اومدم ... رونیکوفتم و از اتاق ب

 یحرف م یشده بود و همه تو سالن جمع شده بودن و از هر در شب

 نداشتم ... کنار یزدن ... منم هم صحبت

خاموش نشسته بودم و زانوهامو تو بغل گرفته بودم ... به  ی نهیشوم

 کردم اما تمام یرو به روم نگاه م تیجمع
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سالن نشسته بود و با  ی گهیبود که طرف د ثاقیو حواسم سمت م هوش 

 کرد ... از دستش یم یشطرنج باز الیدان

 یبودم ... هم ناراحت هم متعجب ... ناراحت به خاطر سرد ناراحت

 رییتغ نیا من و متعجب به خاطر ارفتارش ب

پروند  یم یمتلک هیوقتا  ی... قبال باهام خوب بود ... هر چند گاه رفتار

 رودبار بد شده بود میبود دهیرس یاما از وقت

 بد ... یلی... خ

شدم ...  قیکرد ؟ بهش دق یم ینجوریکار کردم که ا یمگه من چ اصال

 من بود و دستشو دیرخش تو د مین

کرد ...  یچونه اش گذاشته بود و داشت به مهره ها نگاه م ریز متفکرانه

 چونه ام گذاشتم و بهش ریمنم دستمو ز

نگاه  شتریب یبود به مهره ها ... هر چ رهیشدم ... همونطور که اون خ رهیخ

 شدم ... من یکردم کمتر متوجه م یم

 ...کردم  ینم تشیزاشتم ... اذ یباهاش خوب بودم ... بهش احترام م که
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حرف محنا افتادم ... گفت من  ادیکردم ،  ینم تشیبا خودم گفتم اذ تا 

 کردم و صبحونه اشو خوردم ... نه ، تشیاذ

 لیدل هیباشه ... حتما  نیتونه باهام سرسنگ یخاطر صبحونه اش که نم به

 داره ... یا گهید

 هینرفتم سر خاک هم از دستم عصبان ثاقیگفت چون با محنا و م ادمهی

 خوام یاونموقع که خودش گفت نم ی... ول

 نمیبب سایهام خوب بود ؟ وابا ادیمهرشاد ب نکهیچرا قبل از ا ی... ول یایب

 ... مهرشاد ... نکنه ... نکنه از مهرشاد

 ؟ ... ستنی، اخه چرا ؟ ... مگه اونا باهم دوست ن ی؟ ول ادینم خوشش

و  الیو دان ثاقیم شیمهرشاد اومد پ دمیبهش نگاه کردم ... د شتریب

 ثاقیگذاشت ... م ثاقیم یشونه  یدستشو رو

؟!  هیتیدو شخص ثاقی، نکنه م ایبرگشت و با لبخند نگاش کرد ... خدا هم

 تنها هستن ییآخه چرا هر وقت دو تا

 نمی... صبر کن بب شهیتلخ م نقدریمهرشاد با منه ا یخوبه ، اما وقت باهاش

 مهرشاد با منه ؟ ... ی... وقت
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بار که برخوردام با مهرشادو به خاطر اوردم ... روز اول تو باغ رود تمام 

 که از ینکرد ، شب یمنو بهش معرف ثاقیم

 رونیهم از سالن اومد ب ثاقیها سر خوردم و مهرشاد منو گرفت و م پله

 میبر میخواست یکه م ی، روز دیو منو د

داد  فشوی، امروز عصر که مهرشاد ک ادیمزار و مهرشاد گفت باهامون م سر

 به من و چمدونمو گرفت ... همه و همه ،

کالمش  یمثل برج ظهرمار شد ... البته تلخ ثاقیبرخوردا م نیاز ا بعد

 یوحشتناکش برا یمال من بود و نگاهها

 ؟! یچ یعنیحالت  نی... خب ، ا ثاقیم

... نکنه  رتیاز ذهنم گذشت ... غ یزیچ هیبودم  رهیکه بهش خ همونطور

 داره ؟! اما مگه رتیمن غ یرو ثاقیم

 یعنی...  یعنیکه دوسشون دارن متعصبن ...  ییکسا ی؟ مردا رو شهیم

 نی؟! از ا یمنو دوست داره ؟! .... چ ثاقیم

چرت  یدار ستیحالت خوب ن هدایتو عالم هست ؟! هه !  یزیچ مزخرفتر

 یزیچ نی... مگه همچ یگ یو پرت م
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تو  ییصدا هی...  میتا اسمون با هم فرق دار نیزم ثاقی؟ ... من و م ممکنه 

 ؟ ... زبونم بند اومد یذهنم گفت : چه فرق

امکان نداره اون منو دوست داشته باشه ... مگه  یدونم ول ی... خب ، نم

 ؟! هیالک

خوامش ... مگه نه ؟ با  یهم اون منو دوست داشته باشه من نم اگه

 ... دیخند یزل زدم بهش ... داشت م یچارگیب

 دیخند یم الیم و به حرف دانه یو بلندشو گذاشته بود رو دیسف یدستا

 بودم ؟ ... من دهی... تا حاال خنده اشو د

 خوره ؟ ... یم چی؟ ... چرا داره دلم بهم پ چمه

 ثاقی... نگاهم از م هیدونم اسمش چ یداشتم ... بد ؟ نه نم یبد حس

 یشد ... چرا جذبش شدم ؟ حس م یکنده نم

 یخورد از حالتم ... م یم چیزنه ... دلم پ یقلبم داره تو دهنم م کردم

 از تپش قلبم ... از نفس زدنام ... از دمیترس

نشونه  نایبه خودم ... ا ثاقیم یوجودم کردم ... از عالقه  یکه تو یکشف

 ترسم مگه نه ؟ ... یترسه نه ؟ ... من م ی
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خوام  ی؟ ... کاش عقلم جواب بده نه قلبم ... نم یترس یبگو که م هدای 

 یاحساسم حرف بزنه ... من منطق خودمو م

 ی، دستتو از رو نیخوام بهم تشر بزنه چته دختر ؟ صاف بش ی... م خوام

 که یستین رزنیقلبت بردار ... تو که پ

... به اون فکر  یازش بترس ستین والیهم که ه ثاقی، م یریقلب بگ تپش

 کتیهم که داره تو مخ کوچ یمزخرف

تو رو دوست نداره  ثاقی... م االتهیهمش خ ناینده ، ا تیاهم دهیم جولون

 ینسبت بهش ندار یحس چی.... تو هم ه

... 

 دیتپ یوجودم م یشد ... انگار نه فقط قلبم بلکه همه  شتریقلبم ب تپش

 گرومپ ی... با صدا

 زد : یم ادیسر عقلبم فر گرومپش

 ... یگیدروغ م _

گفتم ... به خودم ...  ثاقیخوداگاه به زبون اوردم ... اهسته گفتم ... به م نا

 چیه ثاقیتوهمه ... تو به م نایا یهمه 
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 گهیاز اون به کس د ریبه غ شهی... مگه م یدار وسفوی ... تو یندار یحس 

 ؟ امکان نداره ... اره ، یفکر کن یا

، به  ثاقیگرفتن م دهیخواستم با ند یبستم و باز کردم ... م چشمامو

 ما نیب یاحساس چیخودم بقبولونم که ه

 دی... نبا الهیخ نایا یخواد و نه من اونو ... همه  ی... نه اون منو م ستین

 پا گرفتن بهشو بدم ... یاجازه 

خواستم به خودم ثابت کنم که من  یدفعه از سر جام بلند شدم ... م هی

 خواستم یندارم .... م یحس چیه ثاقیبه م

 یم وسفیبردارم ... مطمئنا با نگاه کردن به عکس  لمویاتاقم و موبا برم

 یو همه  چهیمن ه یبرا ثاقیفهمم که م

 با خنده گفت : یلیاز سر جام بلند شدم ، ل ... تا وسفهیمال  قلبم

 موافق ما ! یرا نیاول نمیا نییبفرما _

نبود ... زهرا خانم  نجایبودم ... اصال حواسم به ا دهیرو نفهم یلیل منظور

 گفت : یلیمجاب کننده به ل یبا لحن
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 نیبر ییتو روشنا نی... بزار ادیدخترم اخه هوا سرده ... امشب داره باد م _ 

 هم عتشیاز طب ینجوری... ا ایکنار در

 ... نیبر یلذت م شتریب

با همون ژست با کالسش  نایمجلس مخالفت کردن ... د یجوونا ی همه

 گفت :

روشن  شیو ات ایکنار در ینیشمال به شباشه که بش یزهرا خانوم قشنگ _

 ... یکن

 هم گفت : ایمح

 می... بر مهی... بادش مال ستی... هوا هم اونقدرا سرد ن گهیاره راست م _

 ؟

 به بابا انداخت و اونم گفت : یمامان بود ... مامان نگاه دییتا منتظر

 .... نیدون یهر جور خودتون صالح م _

 رونیرو از بغل عادل ب یاز جاش بلند شد ، حام یهم با خوشحال ایمح

 اورد و داد دست مامان و گفت :

 ددر ! میبر من و شوهرم نیپس مواظب نوه اتون باش _
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مجلس رفتن  یجوونا ی هیو طاها و بق یلیدست عادلو گرفت و با ل و 

 نرفته بودن که شتری... اما تا درگاه ب رونیب

 تو و به مهرشاد گفت : دیدو یلیل

 ؟ یآقا مهرشاد سازتو آورد _

 با لبخند گفت : دیپوش یکه داشت کتشو م مهرشاد

 ... نمهیاره ... تو ماش _

 با خنده گفت : الیدان

تو جمعمون  ایبعض یکامل شد ! آخ که چقدر جا شمونی! پس ع ولیا _

 ! هیخال

 نازک کرد و گفت : یپشت چشمرفت  یکه به طرف در م ناید

برات بهتر بود ... از اول مسافرت تا حاال  یومدی! تو نم یلیبله ... خ _

 ! هیجاش خال یگیم یدار

بودم و داشتم حرفا  سادهیوا نهیبه سمت من که هنوز کنار شوم مهرشاد

 کردم اومد و گفت : یرو هضم م

 ؟ نیایشما که م _
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دفعه نگاهمو  هیشدم بهش ...  رهی... با سوال خ دمیحرفشو نفهم انگار 

 ... داشت ثاقیم یگرفتم و زل زدم به جا

به  نای... بگو که ا ای... خدا تیکرد ... با اخم ، با دقت ، با عصبان یم نگاهم

 کنم ... ی... خواهش م ستیخاطر عالقه ن

تو هم  شترینگاهش همچنان ادامه داشت و اخمش لحظه به لحظه ب اما

 ... مثل ختیتو دلم فرو ر یزیشد ... چ یم

نگاهشو تحمل کنم ... بدون جواب  شتریآبشار ... نتونستم ب ختنیر فرو

 ... رونیدادن به مهرشاد ، از در سالن زدم ب

که  یحس لعنت نیخواستم فرار کنم از ا ی... م دمینفس دو هیساحل  تا

 دمیرس یشد ... وقت یم شتریرفته رفته ب

 دنهیبچه ها ، تپش قلبم اوج گرفته بود ... با خودم گفتم به خاطر دو شیپ

 ... نه واسه نگاهش ... نه ثاقینه واسه م

 دوستم داره ... نکهیکه کردم ... نه واسه ا یحس خودم و کشف واسه

 دینشسته بود ، دستمو کش یتخته سنگ مسطح یپام رو نییکه پا یلیل

 و گفت :
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 ؟ یخودم ... چرا از اول شب تا حاال تو هم شیپ نجایا نیبش ایب _ 

خواستم بهش  یمفهموم و پر سوال ... م ینگاش کردم ... گنگ ، ب فقط

 ، به نظرت من دارم یلیبگم ... ازش بپرسم ل

همش  ایدرسته  دمیکه من امروز د یزیچ نیکنم ؟ ا یفکر م درست

 وسفی... بگو فقط  الهیتوهمه ؟ به خدا بگو خ

 یمنو دوست نداره ... منم اصال اونو نم ثاقیخواد و بس ... بگو م یم منو

 یب نینفس زدنام و ا نیخوام ... بگو ا

 یحس چیاون ... بگو که من ه یاس نه برا گهید زیچ هی یقلبم برا یقرار

 بهش ندارم ... تو رو خدا بگو ...

با  یلی... ل دیکش یم ادیحرف نگاهم بود که عاجزانه فر نایا یهمه  اما

 بودم حالمو دواریدقت زل زده بود بهم ... ام

 و بگه : میشونیبود که دست بزاره رو پ نیکه کرد ا یاما تنها کار بفهمه

 ؟ ی... نکنه سرما خورد یداغ شد _

هم که منو  یتنها کس نکهیندادم ... فقط بغض کردم ... از فکر ا جوابشو

 فهمه و حاال یحالمو نم گهید دیفهم یم
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با اومدن مهرشاد ، روشو چرخوند سمت اون  یلی، بغض کردم ... ل تنهام 

 ها و دنیخند یحواسش رفت پ یو همه 

، نگاهم مثل آهنربا ، جذب شد  چارهیو خاطره گفتن ... و اما من ب جوک

 ... جذب شد به حضورش که رو به ثاقیبه م

که  ی... و با همون نگاه ماتش و لب شیآت ینشسته بود ... درست جلو روم

 رنگ خنده روش بود ، به مهرشاد نگاه

 کرد ... یم

بود  دهیفا یقلبمو آروم کنم اما ب یقرار یکردم با نفس گرفتن ، ب یسع

 دیدونستم با یشده بودم ... نم چارهی... ب

 ... یناگهان یقرار یب نیاز ا ارمیکار کنم ... به کجا پناه ب یچ

عادل که کنارش نشسته بود انداخت و به مهرشاد  یدست در بازو ایمح

 گفت :

 ... نیآهنگ عاشقانه بزن هی _

 یکردن ... مهرشاد خنده  دییهم با ذوق و شوق تا الیو طاها و دان یلیل

 انداخت و گفت : یکرد و بهم نگاه یاروم
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 ؟ هیخانم ... نظر شما چ هدایخب ،  _ 

 ثاقیسمت م دیبه مهرشاد نگاه کنم ، چشمام دو نکهیا یقبل به جا مثل

 ایخواستم از فکرم مطمئن بشم ...  ی... م

 یزینها چبودم فکرم غلط باشه ... احساسم پوچ باشه اما ت دواریام نکهیا

 گره کرده و یکه به چشمم خورد ، مشتا

بود ... با چشماش زل زده بود به من ... انگار منتظر  ثاقیتو هم م یاخمها

 عکس العمل و جواب من بود ... زبونم بند

 دنیخوردن به احساسم ... با فهم دییچشماش ... با مهر تا دنیبا د اومد

 کنم ... اون به یدارم درست فکر م نکهیا

 کار کنم ؟ ... یمن تعصب داره ... حاال من چ ی... رو هیمن عصبان اطرخ

 منو به خودم اورد : یلیل یصدا

 مجردا رو ! نیا نی... ول کن مایما سفارش داد نکهیاقا مهرشاد مثل ا _

داشت ... مثل نگاهش ،  یخاص نیطن هیبود ...  یمهرشاد زورک ی خنده

 وجودش خاص یمثل حضورش ، مثل همه 
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حواسش به من بود ...  یبه سمتش انداختم ... همه  ی... تک نگاه بود 

 ساز تو دستش شدم ... یتازه متوجه 

 یترس هی یاون تارها ... ول یلمس کردن دوباره  یضعف رفت برا انگشتام

 ... نگاهم وسفیبه وجودم چنگ زد ... 

 ؟! ثاقیم ای...  ثاقیشد سمت م دهیکش

مهرشاد ، از احساس گفت  یکه صدا یدرگمشدم از سر یم وونهید داشتم

 دونم ... من ؟ ی؟ نم ی... از احساس ک

 خودش ... ؟ ای وسفی؟  ثاقیم

 ایخسته تو در یقیمث قا »

 ایرو یتو تو دنید مث

 خسته ساعت کیت کیت مث

 تلخ صداقت یقصه  مث

 شب مث

 گلدون یگل تو مث

 بارون یماه تو ریتصو مث
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 وونهیتلخ د ی هیگر مث 

 مونهیازت نم یزیچ گهید

 زییبارون و پا یلحظه  مث

 زیلبر یخسته  یچشما مث

 گونه یرو ختهیر یاشکا مث

 مونهیازم نم یزیچ گهید

 بارون و ابر بهاره مث

 خواب ستاره یلحظه  مث

 دوس دارم تورو

 دهیپر یخاطره ها مث

 دهینگاه به هم نرس دو

 شاعر و عشق و رفاقت مث

 نجابت بیحس غر مث

 و خوندن هیترسه و گر مث
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 خاطره هاتو سوزوندن همه 

 خواب شبونه یاشکا مث

 مونهیازم نم یزیچ گهید

 زییبارون و پا یلحظه  مث

 زیلبر یخسته  یچشما مث

 گونه یرو ختهیر یاشکا مث

 مونهیازم نم یزیچ گهید

 بارون و ابر بهاره مث

 خواب ستاره یلحظه  مث

 دوس دارم تورو

 «دوست دارم لبالب... تورو

نگاه کردم  ثاقیگرفتم و به صورت م شیات یاهنگ چشمامو از رو اواسط

 وجودم نابود شد ... یهمه  دنشی... با د
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شکم جمع  یکه تو ییزانوها یکرد ... دستاشو رو یبه من نگاه م داشت 

 داده هیبود و سرشو تک کرده بود گذاشته

از صورتشو پوشونده بود ... باد موهاشو  یمین شیبه دستاش ... نور آت بود

 گرفته بود ... مثل نگاه اون که دل یبه باز

قرار  یگرفته بود ... منو سردرگم کرده بود ... منو تو دو راه یبه باز منو

 نیکردم ب یداره بود ... مثل االن که فکر م

طرف خوشحال بودم که  هیدونستم چمه ... از  یو هوا معلقم ... نم نیزم

 از دمیترس یم گهیدوستم داره و از طرف د

 ... وسفی... از  دمیترس یاز حس خودم و م دمیترس یاش ... م عالقه

شده بود  هدای یناگهان راتییدوخته شده بود ... متوجه تغ هدایبه  نگاهش

 که یزمان دانست ... از یاما علتش را نم

 یسفر با انها همراه بود ، آرام و قرار را از او گرفته بود ... م نیدر ا مهرشاد

 یگرید وسفیباز هم مهرشاد  دیترس

را از دست بدهد ... نا خوداگاه  هدایباز هم  دیترس یشود ... م هدای یبرا

 تلخ شده بود ... کالمش مانند حالش بود
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 یرا به رو هدای.. هر گاه که لبخند توانست خود را کنترل کند . ینم اما 

 یکنده م ی، قلبش از جا دید یمهرشاد م

 یاش بود اما باز هم نم یمیاز دوستان صم یکیمهرشاد  نکهی... با ا شد

 توانست حرف دلش را رک و راست به او

 یبرا گرید هدایکند ...  رونیرا از ذهنش ب هدایکه فکر  دی... به او بگو بزند

 به او چکار ؟! هدایاو بود ... اما 

کند ...  یم یتالف هدایدانست چرا هر نگاه مشتاق مهرشاد را بر سر  ینم

 به او بفهماند یخواست با بدخلق یاما م

 یجلو هدای... دوست نداشت  ستین یاز بودن در کنار مهرشاد راض که

 خواست نگاه یچشمان مهرشاد باشد ... نم

از  ریخواست غ یباشد که در نظر اوست ... نم ین، هما هدایبه  مهرشاد

 عالقه داشته هدایبه  یگریخودش کس د

 ... باشد

 یامشب کالفه است ... اما از علتش سر در نم هدایکرد نگاه  یم حس

 مهرشاد شروع به خواندن کرد ، یآورد ... وقت
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باشد ... هر  هدای یصدا و اهنگ برا نیمهم نبود که ممکن است ا شیبرا 

 باشد هدایاحساس مهرشاد به  انگریصوت ب

مهم بود ، مفهوم آهنگ بود ... انگار وصف حال  شیکه برا یزی... تنها چ

 کرد ... یاو بود ... در دل با خواننده تکرار م

 کرد ... از اعماق قلبش ... یتکرار م شیهدای یبرا

 تو رو دوس دارم ... »

 ...«رو دوست دارم ... لبالب  تو

 یهم سر سوزن هدایکند که  یدانست روز ها و شبها چند بار دعا م ینم

 شیبرا نیعشق به او داشته باشد ... هم

کرد خدا به او جرات حرف زدن بدهد  یکه دعا م ییبود ... چه شبها یکاف

 ... جرات گفتن ، گفتن از عشق ... اما تا

 هدای یمشک یباینگاه به چشمان ز کیشد ، با  یبه حرف زدن م مصمم

 دندیکش یحرفها از ذهنش پر م ی، همه 

 یافتنیچشمها هنوز در فکر آن دو زمرد دست ن نیکه ا دیترس ی... م

 دل او ، هم مانند آن چشمها یباشد و آرزو
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 بماند ... یافتنین دست 

داد ...  رونیسرد ب یاز تمام شدن آهنگ ، مهرشاد نفسش را با آه بعد

 نیقیرا لرزاند ... ترساند ...  ثاقیآهش دل م

را  شیهدایکه مهرشاد  دیدر شرف وقوع است ... فهم یکه عالقه ا افتی

 فکر دستانش مشت نیدوست دارد ... با ا

توانست تحمل کند ، اما خبر نداشت  یخواست فکر کند ... نم ی... نم شد

 از او خواهد کرد یمهرشاد چه درخواست

... 

طاها  یشانه  یداشت ، سرش را رو یحس عاشقانه ا شیکه صدا یلیل

 گذاشت و گفت :

 آهنگو دوست دارم ... نیآخ که من چقدر ا _

 با خنده جواب داد : طاها

 کرد ... یاصال ! کاش موهاشو کوتاه م افشیق یقشنگه ول اریماز یصدا _

 به برادرش تشر زد : ایمح
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شل  قهیلباس  گنیبه تو م ی؟! مگه وقت یاش دار افهیکار به ق یتو چ _ 

 ؟! یکن ینپوش گوش م

 باال داد و گفت : ییابرو طاها

 کنم ! یمن فرق م _

صبحتشان  انیود خود را مکه از بحث آنها خنده اش گرفته ب الیدان

 انداخت و گفت :

... مهم صداشه  ستیخواننده که مهم ن ی افهی... ق نیحاال جنگ نکن _

... 

 دستانش را دو هم حلقه کرد و با همان لحن پر احساس ، گفت : یلیل

 من که عاشقشممممم ! یاحساسه ... واااااااا یو اون صداشه که خدا _

 گفت : یساختگ یبا اخم طاها

 ! یکن یم جایشما ب _

بلند شد ، به  شیاز جا هدای یانها لبخند زد ... وقت یبه گفت و گو ثاقیم

 سردرگم بود و هدایاو چشم دوخت ... نگاه 
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شالش را در هوا معلق کرد ... نگاه  یآمد و گوشه ها ی... باد سرد کالفه 

 آن نیبود و مانند امواج سهمگ ایبه در هدای

رفت ...  ایرا به بغل زد و تلو تلو خوران به سمت در شیتالطم ... دستا پر

 هداینگران حالش بود ... چرا امشب  ثاقیم

 نمود ؟ یم جیگ نقدریا

بر شانه اش نشست ... سر  یکرد که دست یبا نگاهش او را بدرقه م هنوز

 نیغمگ یرا چرخاند ... مهرشاد با لبخند

نا خوداگاه در هم رفت ... با  ثاقیم یبود ... اخم ها هدایگر رفتن  نظاره

 بر احساس یتفاوت که سرپوش یب ییصدا

 خروشش بود گفت : پر

 شده مهرشاد ؟ یزیچ _

که  یدوخت ... به دوست ثاقیبرگرفت و چشم به م هداینگاه از  مهرشاد

 بود ... مانند او پدر نداشت اورشی شهیهم

بود که  دهیفهم زین هدای دنیکرد ... با د یم یهم حس ثاقیبا م شهی... هم

 خواست یبه او دارد اما م یعالقه ا ثاقیم
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 ثاقیم یعالقه  زانیخواست م یم نیرا امتحان کند ... همچن شانسش 

 را محک بزند ... آرام و شمرده هدایبه 

 داد : جواب

 ... یکرد یکه کمکم م شهی... مثل هم یخوام بهم کمک کن یم _

 ... دیفهم یبا تعجب باال رفت ... منظور مهرشاد را نم ثاقیم یابروها

 اومده ؟ شیبرات پ یکه کمکت کنم ؟ مشکل یچ یعنی _

سرش بود  یبه لب راند ... تنها جوابش حرکت آهسته  یلبخند مهرشاد

 تکان داد ... قیکه به عالمت تصد

************** 

دونستم  ینشسته بودم و زانوهامو تو بغل گرفته بودم .... نم ایدر یبه رو رو

 به جونم افتاده ؟ ... چرا یچه مرض

ر کنم ... خوام تنها باشم تا فک یتو دلم آشوبه و سردرگمم ؟ ... م انقدر

 یفکر کنم ... اما نم ثاقیخوب ِ خوب به م

خاطره  یادآوریشد ، با  یقلبم گرم م ثاقیاسم م دنیچرا تا با شن دونم

 یقلبم رفته رفته سرد م ی، گرما وسفی ی
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 مایباشه ؟ قد دینبا میزندگ یتو یا گهیکس د وسفیبه جز  یعنی...  شد 

 یدادم نه اما االن ، نم یچه راحت جواب م

 بگم نه ... خوام

شده بود  اهیس اهیکه حاال س ایدونم چقدر اونجا نشسته بودم و به در ینم

 دمیرو شن ییپا یکردم که صدا ینگاه م

... صداش آشنا بود ...نا خوداگاه ضربان قلبم باال رفت ... کف دستام عرق 

 ایکرد و نفسهام به شماره افتاد ... خدا

وام داشته باشمش ... نجاتم بده ... خ یکه من دارم ؟ نم هیحالت چ نیا

 زنم ... انگار دارم یبدجور دارم دست و پا م

 ؟ عشق ؟.!.. یچ یشم ... اما تو یم غرق

اروم کنارم نشست ... سرمو چرخوندم ...خودش بود . دهنم از زور  یکس

 اون یاسترس خشک شده بود ... تو

 ی... آرزو کردم که کاش امشب مهتاب نمشیتونستم خوب بب ینم یکیتار

 ... تا از چهره اش نمشیبود تا بتونم بب
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ترسم اشتباه  یکنم ؟ ... م یمن دارم اشتباه م ایواقعا دوستم داره  بفهمم 

 نیا دنیفکر کرده باشم ... اما بازم از شن

 خوام ... یم یدونم چ یترسم ... نم یهم م ثاقیبر زبون م جمله

 : دیلبشو با زبون تر کرد ... آروم پرس ثاقیم

 تو ؟ یبر یخوا ینم _

 یبه روبه رو نگاه م نکهیتکون بدم ... با ا یتونستم سرمو با عالمت نف فقط

 کرد اما جوابمو گرفت ... دوباره گفت :

 گذره ؟ ی؟ بهت خوش م یهست یسفر راض نیاز ا _

باشه که از بدم بدترم ... دارم تو  نی! فکر کنم جوابش ا دیپرس یسوال چه

 یچیزنم ... اما بازم ه یبرزخ دست و پا م

 صدام بلرزه و بفهمه چم شده ... دمیترس ی... م نگفتم

 رونیفرستاد ب نینگفت فقط نفسشو سنگ یزیسکوت کردم ... اونم چ بازم

 ... دوباره گفت :

 خوام ... یبپرسم ... ازت جواب م یکیخوام نظرتو راجع به  یم _
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باد باشه ... به زحمت  یبه خاطر سرد دیکردم صداش مرتعشه اما شا حس 

 جواب دادم :

 ؟ یک _

شد ... مسخ  ختهیبود که به ناگه روم ر خیسطل آب  هی، مثل  جوابش

 تونستم حرفشو هضم کنم ... یشدم ... نم

مهرشاد ... ازم خواسته تا درباره اش باهات صحبت کنم ... به  _ ثاقیم

 کرده ... ی، خواستگار یعبارت

لرزانم و ضعفم برام ناراحت کننده  یگنگ بود و پرسوال ... صدا نگاهم

 ر تر ...اون عذاب آو یبود اما حرفا

 ؟ یگفت یشما ... چ _

 رهیبود ، اب دهنشو قورت داد ... بازم خ رهیخ ایهمونطور که به در ثاقیم

 شدم به حرکت گردنش ... صداش رعشه

 یافکارمو ... همه  یکرد همه  یم رانیانداخت به اندامم ... و یم

 ... نمویاحساسمو ... احساس نوپا و آتش
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 هی ی... اگر پا ستمیکردن وارد ن یگارخواست یمن مثل زنها تو _ ثاقیم 

 یهرگز راض دیکش یکهنه رو وسط نم نید

 شدم ... اما مجبورم ... یحرفا نم نیزدن ا به

شده بودم از دستش ، از حرفاش که با  یاز دست دادم ... عصبان کنترلمو

 ضشیزد ... از رفتار ضد و نق یم یرحم یب

اون  ی... چطور اون که به نگاه مهرشاد هم حساس بود حاال اومده منو برا

 کنه ؟! با حرص گفتم : یم یخاستگار

که  ستی... من قرار ن هیجوابش منف نیمحترم بگ یبه اون آقا نیبر _

 و شونیازدواج کنم نه حاال و نه بعدا ... نه با ا

 کس ... چیبا ... ه نه

شدن خودم ...  یخال یآخرم مطمئن نبودم اما گفتم ... برا یجمله  از

 و رمویبگ ثاقویم ی قهیتونستم  یکاش م

... بگو درد  یتکونش بدم و سرش داد بزنم ... بگم حرف بزن لعنت محکم

 زی... اما دو چ هیاون دل صاحب مرده ات چ

 ... ثاقیمثل م یخیکوه  هیو  وسفیکوه خاطره مثل  هیبود ...  مانعم
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 ییاز جام بلند شدم و با قدمها عیتونستم اونجا بمونم ... سر ینم گهید 

 دست همه ... از الیبلند رفتم به سمت و

احمقانه  یاز خودم ... از دست خودم که رفتار ها شتریبودم ... ب یعصبان

 عالقه گذاشته بودم ... از یبه پا ثاقویم ی

 دیلرز یقلب پاره پاره ام که هنوز هم با حس کردن نگاهش روم ، م دست

 تیخواستم به نگاهش اهم ی... اما نم

 الیاشکبار خودمو به و ییماگرفتم و با چش دهیناد نشوی... نگاه سنگ بدم

 رسوندم ...

 کاسه فرو کرد و گفت : یانگشتشو دوباره تو ایمح

 کمه ... موشیآبل نیا یول _

 حرص ظرف مواد جوجه رو عقب راندم و گفتم : با

 امروز اعصاب ندارم انقدر غر نزن به جونم ... ایمح _

 جا خورده بود آروم گفت : حمیکه از عکس العمل صر ایمح

 ... بداخالق ! دیباشه بابا ... پاچه ام در _
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 خیتا کبابها رو به س الیو اطیح یکبابو برداشت و رفت تو یها خیس و 

 تا به امروز ظهر خواب شبی... از د رنیبگ

چرا ...  دمیپرس یبودم و از خودم م رهینداشتم ... همش به سقف خ اروم

 ثاقیتونم واسه رفتار م یم یلیآخه چه دل

صبحونه حاضر نشدم تا باهاش رو به رو نشم ...  زی؟ عمدا سر م کنم دایپ

 دهیتا به حال ند شبیمحنا رو هم از د

 ثاقیدوباره با م داریبشه واسه د یمحنا بهونه ا دنیخواستم د ی... نم بودم

... 

برداشتم و به در  زیم یامو از رو رهیاومد ... نگاه خ ییقدمها یصدا

 اشو هیآشپزخونه دوختم ... مهرشاد بود ... تک

بودم بهم عالقه داره ،  دهیفهم یکرد ... از وقت یدر داده بود و نگاهم م به

 یدونم چرا اما نم یازش بدم اومد ... نم

عالقه شکل گرفته باشه ... با  هیمدت کم  نیا یهضم کنم که تو تونستم

 از کنار گاز به نایماخم سرمو برگردوندم ... 

 اومد و گفت : سمتم
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 جوجه درسته ؟ ببرمش ؟ ی هیجون ما هدای _ 

رفت ... به محض  رونیسر گفتم اره ... ظرفو برداشت و از اشپزخونه ب با

 خارج شدنش ، مهرشاد لب باز کرد :

 ... هدای _

 سرد و تند حرفشو قطع کردم : ییصدا با

 خانم .... هدای _

 ای... با غم بهم نگاه کرد ... برام مهم نبود ناراحته  دیتو دهنش ماس حرف

 بودم ... یعصبان ثاقینه ... من از دست م

خواست که ازم  ینم ثاقیاز دست مهرشاد ... اگه اون از م ثاقیاز م شتریب

 تونستم یکنه بهتر م یخواستگار

 تحمل شده بود ... رقابلیکنم اما االن ... برام غ هضمش

 دوباره گفت : مهرشاد

رفتارم ...  نیانجام دادم که مستحق ا یدونم چه کار اشتباه یمن نم _

 کردم ... یمن فقط خواستگار

 ... مونهینم یباق یا گهیوابتونو دادم پس حرف دو منم ج _
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 ؟ ستمیفکر کردنم ن قیال یعنی _ مهرشاد 

گرفتم  تمویعصبان یخرد کنم .... به زحمت جلو تشویخواستم شخص ینم

 یکردم تا حدود یم یکه سع یو با لحن

 باشه گفتم : میمال

کنم ... فکر  شنهادتونیپ ینخواستم رو یلیآقا مهرشاد ... من بنا به دال _

 ... نیخواهشا دوباره تکرار نکن

 ؟ ونهیدرم یا گهیکس د یپا _ مهرشاد

 گفتم : تیمهار کنم ... با عصبان نموینگاه خشمگ نتونستم

 کنه ... ینم یباشه ... جواب من فرق نطوریبر فرض که ا _

 گفت : یبا لبخند کج مهرشاد

 هیبدونم ؟ نگاهتون جور تویهمه عصبان نیا لیخب ، پس اجازه دارم دل _

 ! نیمنو بزن نیخوا یکه انگار م

 خواستم بزنمش ... با حرص جواب دادم : یواقعا هم م و

 انتونیب ی وهیباشم از ش یعصبان شنهادتونیاز پ نکهیاز ا شتریمن ب _

 باهام نیناراحتم ... چرا خودتون نخواست
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 شد ؟ یانجام م یواسطه ا دی؟ حتما با نیکن صحبت 

 باال انداخت و گفت : ییابرو مهرشاد

اما خواستم شانسمو  هیکردم جوابتون منف یم ینیب شیراستش من پ _

 سر ثاقیامتحان کنم ... خواستم بار اول م

 ... نیاز من راحت شتریباهاتون باز کنه ... باالخره شما با اون ب صحبتو

راحته ؟ من ؟!  ثاقیبا م یزدم ... ک یحرفش پوزخند صدادار دنیشن با

 شدم رهیخ زیبه مهرشاد ندادم و به م یجواب

پا و اون پا  نیا یناخواسته تو گلوم نشسته بود ... مهرشاد کم ی... بغض

 بگه ... یزیخواست چ یکرد ... معلوم بود م

 سر حرفشو زد : آخر

 ... شنهادمیپ یشه ، دوباره ... رو یخانم ... م هدای _

 حرفشو کامل کنه : نزاشتم

 که اول گفتم ... هینه آقا مهرشاد ... گفتم که جوابم همون _

که  دی. خودش فهمنشون دادم .. یبلند شدم و خودمو مشغول به اشپز و

 بحثو ادامه بده ... نیا ستمین لیما گهید
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دادم و نفسمو که  هیتک نتیکه رفت ... با دست به کاب دمیپاشو شن یصدا 

 دهیبر دهیاز زور بغض لرزون شده بود ، بر

 یو گوشم م ثاقیم شبید یدونم چرا هنوز حرفا یفرستادم ... نم رونیب

 کرده بود جیاز قبل گ شتری... منو ب دیچیپ

خواست دوستم  یدونستم چرا دلم م ی... دلم گرفته بود از دستش ... نم

 داشته باشه

حالم  نیکه ا دمیازش پرس هیدرد دل کردم ... با گر وسفیبا  شبی... د

 به تو داشتم شیکه سه سال پ هیهمون حال

کرد و هول  یدست و پام عرق نم دمتید یم یپس چرا وقت ی... ول ؟

 رفت رو یشدم ؟ چرا ضربان قلبم نم ینم

سرم اورده ؟ بهش  ییچه بال ثاقیم یدون یتو م دمی؟ ... ازش پرس هزار

 دلمو شکست ؟ یچجور یدیگفتم د

مهرشاد  یاومد منو برا دمید یکه ازش م یرتیبا اون غ یچجور

 که با یکرد ؟ نه به اون اخم و تخم یخواستگار
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 جمی... از گ شبشیدرخواست د نیکرد و نه به ا یمن و مهرشاد م دنید 

 ... جترمیگ

هدف شروع کردم به خورد کردنش ...  یسبد برداشتم و ب یاز تو یازیپ

 ریخواستم با ارامش م دل س یم دیشا

چته به دروغ بگم اشکم به خاطر  دیپرس یکنم تا هر ک هیکنم ... گر هیگر

 نه به خاطر دل شکسته ام ... کم کم ازهیپ

تو ذهنم ، بغضم  ثاقیشروع کرد به سوختن ... با مجسم کردن م چشمام

 هیگر هی...  هیشکست و شروع کردم به گر

 صدا ... یتلخ و پر درد ... اما ب ی

 کیکوچ یضربه  هیکردم ، چاقو رو برداشتم و  یم نیف نیکه ف همونطور

 یمیمال یتقه  یظرف زدم ... صدا یلبه 

که هر وقت دلم  یاهنگ ... اهنگ هیشد به شد ... کم کم تقه ها بدل  بلند

 پر یدادم ... صدا یگرفت گوش م یم

 ... یا شهیظرف ش یضربه ام رو یهمراه شد با صدا بغضم

I'm a big big girl 
in a big big world 
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 It's not a big big thing if you leave me 
but I do do feel that 

I do do will miss you much 

...miss you much 

I can see the first leaves falling 
it's all so yellow and nice 
It's so very cold outside 

like the way I'm feeling inside 

اشکامو پاک کردم و  عیمحنا از پشت سرم اومد ... سر نیغمگ یصدا

 هیگر یلرزونمو صاف کردم تا متوجه  یصدا

 سمتش : دمینشه ... اما شد ...چرخ ام

 ؟یکن یم هیگر ییهدای _ محنا

 اشاره کردم و گفتم : ازیزدم و به پ یتلخ لبخند

 ... ادیاش درم هیپوست کنه گر ازیپ یهر ک _

 اشاره کرد : ازیو به پ دیبرچ لب

 کرده ؟ تتیچرا ؟ مگه اذ _

 حرفش خنده ام گرفت ... ادامه داد : از
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 دعواش کنه ... ادیکرده برم به بابا بگم ب تتیاگه اذ _ 

کرده ...  تمیبابات اذ نیهم یدون یام خشک شد ... محنا تو نم خنده

 بارهبهش بگو بره خودشو دعوا کنه ... دو

اراده سر خورد رو گونه ام ... محنا اروم  ی... ب دیاشکم جوش ی چشمه

 کشیکوچ یجلو اومد و دستامو تو دستا

 ... با بغض گفت : گرفت

 جونم ... هداینکن  هیگر _

 دنیشد ... شونه ام شروع کرد به لرز شتریاشکام کمتر بشه ب نکهیا یجا به

 خواستم زار بزنم اما ی... بد جور م

خواستم ناراحت بشه ... دستمو محکم  یتونستم ... نم یمحنا نم یجلو

 رونیام ب هیگر یدهنم گرفتم تا صدا یجلو

بودم قدش  سادهی... محنا اومد جلوتر و سفت بغلم کرد ... چون وا ادین

 ... فقط دستاشو دور کمرم دیرس یبهم نم

دم کر یم یسع یکرد ... هر چ یم میهمراه هیکرده بود و با گر حلقه

 شدم از دست ی... آروم نم شدمیآروم نم
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 کرد .. یقرارترم م ی... ب ثاقیم 

تونستم  یامو خفه کردم ... نم هیگر یهق هق محنا بلند شد ، صدا یوقت

 بزارم به دیاشو تحمل کنم ... نبا هیگر

 یامو گرفتم ... دستا هیگر یجلو یمن ناراحت باشه ... به سخت خاطر

 محنا رو از دور کمرم باز کردم و جلوش زانو

گونه اش  یرو یو بوسه ا دمیاز اشکش دست کش سی. به صورت خ زدم

 تونستم باهاش حرف بزنم ... یزدم ... نم

بلند شدم و  عی... سر رونیب زهیبا باز کردن دهنم ، بغضم بر دمیترس یم

 . با آب بغضو خفه دمیآب سر کش وانیل هی

 یرو لبم م ییم سمت محنا و همونطور که لبخند کذا... برگشت کردم

 نشوندم گفتم :

تا  شبیاشکش دم مشکشه در چه حاله ؟ از د یکه ه یخب ، پرنسس _

 ... دمتیند یحاال درست و حساب

 یبه چشما یتعجب کرده بود دست عمیرفتار سر رییتغ نیکه از ا محنا

 و همونطور که اشکشون رو دیکش سشیخ
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 کرد گفت : یم خشک 

 جونم ؟ هدای ی... االن خوب ی... ول دمتیمنم ند _

 زور لبخندمو پهن تر کردم و گفتم : به

 گلم ...اره خوش _

 و گفت : دیباال کش شوینیب محنا

 ؟ یکرد یم هیپس چرا گر _

 سر هم کردم و گفتم : یزیچ هی تند

 ام گرفت ... هیگر نیخوندم ... واسه هم نیداستان غمگ هی شبیاخه د _

 ؟ یچه داستان _ محنا

 انگشت زدم رو دماغ سرخ شده اش و گفتم : با

 ... رهیگیات م هیکنم که باز گر فیاگه تعر _

 با اصرار گفت : محنا

 هامو با تو کردم ... حاال برات قصه بگو ... هینه نه ... االن گر _
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داد لبخند زدم  یداستان از خودش نشون م دنیشن یکه برا یاقیاشت به 

 یافتادم تو هچل ... حاال چه قصه  ی... ول

 که باال اوردم فکر کنم یگند یرو شتریب نکهیا یجور کنم ؟! برا ینیغمگ

 ساحل و میدادم که بر شنهادیبه محنا پ

 کنم ... فیاونجا براش قصه رو تعر من

خواست از محنا  یدلم م یلی... خ دمیند ثاقوی، م میرد شد اطیاز ح یوقت

 بپرسم کجاست اما نگفتم ... هنوز هم از

نداشت ... چرا داشت  یلیدل میدلخور بودم ... و واقعا هم دلخور دستش

 ... بگم ازش دلخورم بود جایب یلیخ یول

 ؟... هیدوستم نداره ؟! مگه عشق زور چون

فکر  ثاقیبه م شتریو من ب میزد یقدم م ایدر دست محنا کنار در دست

 یخوام برا یکه م یکردم تا داستان یم

شدن دستم برگشتم عقب ... محنا اخم  دهیکنم ... با کش فیتعر محنا

 کرده بود ... با اعتراض گفت : یکمرنگ

 ! گهی؟ داستانو بگو د میچقدر قدم بزن _
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 تو سرم کنم ؟ با من من گفتم : یخدا ... حاال چه خاک یوا 

 ؟! رهیگ یات نم هیاگه برات بگم گر یمطمئن _

 خوام قصه گوش بدم ... یهامو کردم ... االن م هینه من قبال گر _ محنا

به خودم دادم ...  یفحش حساب هیگرفتم و  شگونیحرص رون پامو ن با

 تو یدفعه فکر هی...  اینگاهم افتاد به در

محنا  یبه خاطرم اومد ... با خوشحال ییایدر یجرقه زد و داستان پر ذهنم

 ماسه ها و خودم هم یرو نشوندم رو

اب و تاب قصه  یکردن ... با کل فیو شروع کردم به تعر سادمیوا جلوش

 که با داستان یجور چوندمیپ یرو م

 داستان بودم ... یآخرا بایکرد ... تقر یفرق م یحساب شیاصل

 نکهیا یبردم خوشم اومد ... براداستان به کار  انیپا یکه تو یتیخالق از

 بشه ، شتریمحنا ب یداستان رو ریتاث

عوض  تیدادم و صدامو متناسب با هر شخص یهوا تکون م یتو دستامو

 زیغم انگ یلیکردم ... آخر داستانو خ یم
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خوام  یاز اول معلوم بود م یسوخت ول یکردم ... دلم به حال پر تموم 

 باالتر از یتمومش کنم و چه غم نیغمگ

 یچ لشیدونم دل یآخر داستانو با بغض گفتم ... نم ی؟! صحنه  مرگ

 بازم یبود اما من که از آخرش خبر داشتم ول

 محنا گفتم : یقسمتو برا نیمتاثر آخر یام گرفته بود ... با لحن هیگر

تونست  یبهش داده بود رو برداشت ... نم ریپ یکه پر ییهم چاقو یپر _

 تا خودش زنده بمونه ... شاهزاده رو بکشه

 یعرشه  یخورد و از رو زیآب بندازه ، پاش ل یخواست چاقو رو تو تا

 آب ... یافتاد تو یکشت

دهنش گرفت ... لبخند  یبلند کرد و با ترس دستاشو جلو نیه هی محنا

 کردم اون قسمت یزدم و سع یکمرنگ

 نباشه ... ناراحت کننده نیاز ا شتریقشنگ کنم تا ب یدارو به نحو هیگر

 لبخند ادامه اش رو گفتم : با

چشمش به  یآب افتاد ، هزار تا حباب جلو یتو یپر نکهیبه محض ا _

 هیهر حباب  یپرواز دراومدن ... از تو
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 یآسمونها ... پر یرو گرفتن و بردنش تو یاومد و دست پر رونیب فرشته 

 خوشحال بود ... چون داشت با یلیخ

خرده هم ناراحت بود چون  هیکرد ... اما  یآسمون پرواز م یها تو فرشته

 شاهزاده ... شیتونست بره پ ینم

 حرفمو قطع کرد : محنا

 چرا ؟ _

 ... رونیب ادیتونست از بهشت ب یخب ، چون رفته بود به بهشت ... نم _

 : دیگرفته پرس یبا چهره ا محنا

 ؟ یپس شاهزاده چ _

مرده  یخوام بگم که پر یمن نم یه ! هپرس یم ییبابا ... عجب سواال یا

 زاره یو داستانو خوشگل کنم اما محنا نم

 یزیسر هم کنم ؟! لبامو با زبون تر کردم و خواستم چ یچ گهی... حاال د

 ی، همه  دمیکه شن ییبگم اما با صدا

 رفت ... ادمیکرده بودم از  فیکه تو ذهنم رد یکلمات
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 ی.... چون دلش نم یپر شیشب رفت بهشت پ هیشاهزاده هم بعد از  _ 

 خواست اون تنها بمونه ...

 ثاقیمت راست ... مس دمیترس از حضورش ، چرخ نیتعجب و همچن با

 زده بود بیج یکه دستاشو تو یدر حال

کرد ... آخر داستانو اون گفت ... محنا که از اومدنش تعجب  یم نگاهمون

 کرده بود گفت :

 ؟ یداستانو بلد نیا ؟ بابا تو هم ا _

محنا اومد و کنارش رو  کینگاهشو از من گرفت و با لبخند نزد ثاقیم

 از یکه دسته اماسه ها نشست ... همونطور 

 زد گفت : یمحنا رو پشت گوشش م یموها

 ... زمیمعلومه که بلدم عز _

 برگشت سمت من و گفت : محنا

 ... شهیاخر داستان بد تموم م یجون تو که گفت هدایاما  _

 ... گهید شهیخب بد تموم م _
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محنا متوجه بشه با ابرو بهم اشاره  نکهیکرد و بدون ا یاخم کمرنگ ثاقیم 

 لبخند زدم یکرد که ادامه ندم ... به سخت

 گفتم : و

 کردم ! یم هیتموم شد داشتم گر نکهی... نه ... من به خاطر ا یعنی _

 با تعجب نگام کرد و گفت : محنا

 قصه تموم بشه ؟ هیچرا ؟! مگه بده  _

گفتم اما  یو پرت مچرت  یکردما ... قبال که ه یریخدا ... عجب گ یا

 ذره استعداد هیهمون  ثاقیاالن با حضور م

 یحضورش حواسمو پرت م نقدریکردنم تموم شد ... چرا ا فیتعر داستان

 آب دهنمو قورت دادم و یکنه ؟ به سخت

از کدوم  دمیکه نفهم یعرق کرده از استرس جمله ا یشونیمن من و پ با

 شد رو به داشیذهنم پ یپس کوچه ها

 ندم :رو زبون

 ... میشنا کن میرو ول کن محنا ... بدو بر نایا _
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 ایسمت در دمیدو عیبه خودم هم ندادم و سر یتعجب رو حت یاجازه  و 

 پر ابم رو به سمت محنا گرفتم ی... مشتها

 گفتم : یبا شاد و

 کنم ؟! ستیخ ایتو آب  یایخودت م _

 ثاقیمن ! درست مثل م یرفتار نجوم رییتغ نیکه کال هنگ بود از ا محنا

 دقت خاصش به نیکه با تعجب و همچن

 یاز قبل شد ... نم شتریب میتک حرکاتم زل زده بود ... دستپاچگ تک

 استرسها به نیا یخواستم بفهمه که همه 

خواستم بفهمه به خاطر  یکردم نفهمه ... نم یخودشه ... دعا دعا م خاطر

 ساده اش تا کجا واسه خودم رتیغ هی

 کردم ... دلم با افسوس بهم طعنه زد : یپرداز ایرو

 ساده ؟! رتیهه ! غ _

 شیتره ... من کس دهیچیهم پ دهیچیاز پ رتمندشیدونستم رفتار غ یم

 نبودم که به خاطرم رگ گردنش متورم
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تونست داشته  یم یلیبزنه ... پس چه دل یاش به تند قهیو نبض شق بشه 

 باشه به جز حس ِ ؟ ...

آب رفتم و  ریپام ، هم به ز ریشدن ز یو خال دمیکه خودم کش یغیج با

 هم کالم ذهنم نا تموم موند ... اونقدر تو

آبه و حاال هم  یفته بودم که متوجه نشدم تا رون پام توعقب عقب ر ایدر

 زنم ... به خاطر یدارم تو آب دست و پا م

تونستم شنا کنم ... دستامو اطراف  یشوکه شدم اما م یناگهان افتادن

 ... دمیباال کش عیبدنم باز کردم و خودمو سر

 یو تازه متوجه  دمینفس بلع هیاومدن سرم ، هوا رو  رونیمحض ب به

 یکم یشدم که فاصله  ثاقیصورت نگران م

 آب هم رفته ... ریز یبود که حت نیگواه ا سشیخ یداشت و موها باهام

بدم ... دوست داشتم  یشتازیپ یداشتم به افکار دخترونم اجازه  دوست

 بکنم ... با کیقشنگ و رمانت یفکرا

بگم به خاطر منه که اومده تو آب ... به خاطر منه که چشماش  خودم

 درخشه ... به یم یتاللو خاص داره و از نگران
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کشه ... به خاطر منه ، به خاطر  یم ینفس راحت دنمیمنه که با د خاطر 

 زنده بودنم ، به خاطر بودنم ، به خاطر دوست

 پرسه : یو م ادیکه جلوتر م داشتنمه

 حالت خوبه ؟ _

 حس بشر دوستانه اش ؟!.... ایبه خاطر منه  نایا یهمه  و

 زد : بینه شیشگیهم یرحم یبا ب عقلم

به  مونهیم یا گهیکرد ، چه جواب د تیواسه مهرشاد خواستگار یوقت _

 جز آره ؟! فقط به خاطر حس بشر دوستانه

 بهت نداره ... یحس چی... اون ه اشه

 شترینا نداشت ... آروم ترک هاش ب گهیبا شجاعت جواب نداد ... د قلبم

 ی... جلو دیاز قبل از هم پاش شتریشد و ب

کنن ... خوشحال  یصورتم سرسره باز ینگرفتم ... اجازه دادم رو اشکامو

 ثاقیم ینجوریصورتم ... ا یسیبودم از خ

... اما ، نه ... شد ... زودتر از اونچه که فکر  شهیاشکام نم یمتوجه  یلیخ

 جه شد و باز هم جلوتر ازکردم متو یم
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 از قبل شده بود گفت : شتریب شیکه نگران ییاومد و با چشما قبل 

 ؟ ستی... چت شده ؟ حالت خوب ن هدای _

رنگش ... اشکم  یماش یرو به افتابش نگاه کردم ... به چشما یچشما به

 آوردن ادیچشمش... با  دنیشد با د شتریب

به لبهام  شتریلرزونم ب ی... چونه  وسفمی یادآوری... با  نیزمرد ی لهیت دو

 از قبل خمش کرد ... شتریفشار اورد و ب

...  نیینتونستم فشار بدم پا گهیلبخند برعکس ... بغض تلخمو د هی مثل

 : میزمزمه کردم از سر عجز و ناتوان

 ... ستمینه ... ن _

با خودم روراست باشم ، با احساس  امیبغضم سر باز کرد ... آخه چرا تا م و

 هی میزندگ یکه تو یثاقی، با م دمیجد

ساخته هامو  یو همه  ومدیم وسفی ادی هویگرفته بود ،  دیجد نقش

 یکار م یچ ی؟ دار وسفی؟ ...  کردیم انریو

عذابم نده  شتریب گهیکنه ؟ تو د یم تمیکم اذ ثاقیبا من ؟! مگه م یکن

 درد عذاب وجدانو به درد گهی... تو د
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 ییدخترونم خوش باشم ... با فکرا یاضافه نکن ... بزار با فکرا یسرگردون 

 پا گرفتن بهشو یوقت اجازه  چیکه ه

 قبل از بودن تو ... ی... حت ندادم

ام قطع شد و پوست تنم مثل  هیدور بازوم ، گر ثاقیم یحس انگشتا با

 یمرغ دون دون ... موها یپوست پر کنده 

 هیکه انگار  دمی... بدون فکر چنان بازومو کش جانیشد از ه خیس تنم

 دستمو شیلمس کردم و از داغ شویآت کهیت

هوا خشک شد ... نگاهم به صورت  یتو ثاقیباز م ی... انگشتا دمیکش پس

 متعجب و دهان باز شده از بهتش افتاد

 لب زمزمه کرد : ری... ز

 خوام کمکت کنم ... یفقط م _

بهم دست نزد ...  یدوباره به سمتم اومد ول ثاقیمن عقبتر رفتم ... م اما

 اروم گفت :

 ... یخور ی... سرما م رونیب یایبهتره ب هدای ادیداره باد م _
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 یم یکار هیخواستم بهش بتوپم سرما خوردن من به تو چه ؟ چرا  یم 

 که یحس ناب نیا یاز قبل تو شتریکه ب یکن

 یواقعا باورم بشه که دوستم ندار یزار یدارم غرق بشم ؟ ...چرا نم بهت

 آرومتر از ثاقی؟ م یدی؟ ... چرا عذابم م

 گفت : قبل

 ... ترسهی... محنا داره م رونیب ایب _

بود  سادهیوا ایکوتاه به پشت سرش کردم ... محنا درست کنار در نگاه هی

 که به یکرد ... با هر موج یو نگاهمون م

رفت اما همچنان نگاه  ی، اون چند قدم عقبتر م دیدو یساحل م سمت

 نگرانش به ما بود ...

 یرفتم ... م ایسردمو تو دستام گرفتم و اروم اروم به سمت در یبازوها

 یدرست پشت سرمه ... وقت ثاقیم دمیفهم

به محنا  عیسر ثاقیبه تنم نشست ... م یشتریاومدم ، لرز ب رونیآب ب از

 گفت :

 اون کت منو بده ... ییمحنا _
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ماسه ها افتاده بود ، برداشت و با دو به  یکه رو ثاقویکت اسپرت م محنا 

 کتو گرفت و رو به ثاقیسمتمون اومد ... م

 دمیعقب کش یدازه رو شونه ام که خودمو کمخواست بن ی... م سادیوا روم

 خواستم با حس عطر تنش ی... نم

و محکم بهم دستور  یجد یلیخ ثاقیاز قبل وابسته بشم ... اما م شتریب

 داد :

 ... هدای سایصاف وا _

 سادمیآمرانه گفت ... حس انکار ازم سلب شد و ناخودآگاه سر جام وا یلیخ

 یاومد دورم و کتو رو ثاقیم ی. دستا

تو دماغم ... بدون آنکه  دیچیهام انداخت ... عطر خوشبو و گرمش پ شونه

 ... برام مهم دمیکش یقیبخوام نفس عم

دادم ... محنا  حیخودم ترج عیعطرشو به رفتار ضا ینه ... بو ای نهیبیم نبود

 کردمو گرفت و گفت : خی یدستا

 یستیرفته بود ... فکر کردم بلد ن ادمی... من  یخوب شد شنا بلد بود _

 و اومد دنبالت ... دیبابا ترس نیواسه هم
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انداختم ... هنوز از موهاش  ثاقیبه م یچشمام جرات دادم و نگاه کوتاه به 

 به شرتشیکرد و ت یآب چکه چکه م

که  ارمیبود ... خواستم کتشو درب دهی، به اندامش چسب یسیخ خاطر

 مخالفت کرد و گفت :

 تن تو باشه بهتره ... _

 یدادم ... م تیوضع لباس من از خودش بدتره ... به کت رضا دمیفهم

 گفت : ثاقیخواستم برگردم که م

 ... میریبعد م یتا خشک بش نیخرده بش هی _

قبل از نشستن ،  ثاقیماسه ها پرت کردم ... م یاعتراض خودمو رو بدون

 فیپشت شلوارش و ک بیدست کرد تو ج

و بانک و  یآورد ... کارت مل رونیشده بود ب سیکه کامل خ پولشو

 پهن کرد تا نیاش رو در آورد و رو زم نامهیگواه

مانتوم بود  بیج یافتادم که تو لمیموبا ادیدفعه  هیخشک بشن ...  یکم

... 

 ... یوا _
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 با صدام سرشو بلند کرد و با دلهره گفت : ثاقیم 

 کنه ؟! یدرد م تییشد ؟ جا یچ _

 االتیبتونم از لحن مضطربش شوکه بشم و خودمو تو خ نکهیاز ا قبل

 افتادم که مطمئنا االن لمیموبا ادیغرق کنم ، 

و با  دمیکش رونیب بمیاز ج لمویموبا عیازش نمونده بود ... سر یزیچ

 دکمه هاش ور رفتم ... حدسم درست بود ...

و درشو باز کرد  دیاز دستم کش لویموبا ثاقیآب خورده بود ... م یحساب

 آورد و کنار رونیکارتو ب میو س ی... باتر

تو  یخودش پهن کرد تا خشک بشن ... همونطور که پولها یکارتها

 ماسه ها بزاره ، یداد تا رو یبه محنا م فشویک

 : گفت

 نه ... ایکنه  یکار م ینیبب یببر دیبا _

 کردم : زمزمه

 باشه ... _
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اونا  یوزنشو رو ینیماسه ها گذاشت و سنگ یدستاشو از پشت رو ثاقیم 

 هم یانداخت .... پاهاشو دراز کرد و رو

و منم چشمامو  رهیبگ ایشد ... بدون نگاهشو از در رهیخ ایو به در انداخت

 ژست نشستنش نیاون که با ا یاز رو

 ، گفت : رمیقشنگ شده بود بگ یلیخ

 ایباهام ب یخوا یکنم ... اگه م دیخرده خر هیبازار  رمیم یمن عصر _

 ... میزودتر درست کن لتویموبا

دادم  اینگاهمو ازش گرفتم و به در یزمزمه کردم باشه و به سخت دوباره

... 

*********** 

 نهیاز ا یا گهید ینگاه اضافه  نکهیسرم انداختم و بدون ا یشالمو رو زود

 ، فمیبه خودم بندازم ، با برداشتن ک

رفت اتاقش تا استراحت کنه  یپله ها شدم ... بعد از ناهار هر کس ی روونه

 بود ... ومدهی... فقط خواب به چشم من ن
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... از  نییحاضر باشم برم پا میبهم گفته بود که ساعت سه و ن ثاقیم 

 دونم ی... نم دمیکش یتند تند نفس م جانیه

 هیتک نشیکه تنها به ماش ثاقیم دنیو دلم آشوب بود ... با دانقدر ت چرا

 بود داریداده بود ، آرزو کردم کاش محنا ب

از تنها بودن باهاش استرس نداشتم  نقدریا ینجوری.... ا ومدیباهامون م و

... 

آهنگم گوش  ی... حت شیشگیراه بازم ساکت بود ... مثل خصلت هم یتو

 یام سر نمحوصله  گهیداد ... منم د ینم

تو سرم بود که به کسالت جو  الیفکر و خ یکاف یچون به اندازه  رفت

 فکر نکنم ... تمام رفتاراش با خودمو نیماش

 جهیشدم ، کمتر به نت یم قیدق شتریب یزاشتم و هر چ یم نیذرب ریز

 ... دمیرس یم

 چهیکرد و در یکولرو روشن م عی، سر دمیکش یپوف از سر گرما م هی تا

 کرد ... تا پشت یم میهاشو به سمتم تنظ
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کرد تا از حجابم  یام م افهینگاه نامحسوس به ق هی،  ستادیا یقرمز م چراق 

 رهیمطمئن بشه و بعد به رو به روش خ

خوام  یم یزیچ دیپرس یرد بشه ازم م یاز سوپر نکهیشد ... قبل از ا یم

 رفتاراش یهمه  دیدونم شا ینه ... نم ای

رفتار  ینطوریبود ؟ اگه با من ا ینجوریفقط با من ا ایسر عادت بود  از

 بود ؟ به یچ یکرد پس اون خواستگار یم

 رو موجه جلوه بدم ... یتونسم اون خواستگار ینم یقیطر چیه

تو  یادیز یشدم ... مغازه  ادهیپاساژ نگه داشت و منم باهاش پ هی کنار

 لیاول رفت به موبا ثاقیپاساژ بود ... م

تلفنم  ید یکنن فروشنده گفت ال س رشیداد تا تعم لمویو موبا یفروش

 لمونیتحو گهیربع د هیخراب شده و تا 

...  رهیگرده تا تلفنو ازش بگ یبرم گهیربع د هیهم گفت  ثاقی... م دهیم

 یکه م یلیهمراه شدم تا وسا ثاقیمنم با م

 بخره ... خواست
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شرتاش نگاه  یبودم و به ت سادهیوا یفروش یلباس ورزش هی نیتریو پشت 

 یم کیروبیلباس واسه ا هیکردم ...  یم

 ... خواستم

 پشت سرم گفت : ثاقیبرم تو که م خواستم

 ؟ یالزم دار یزیچ _

 خوام ... یشرت م یدست ت هیاره  _

 ایدرستش کرده  نمیبب رمیبگ تویگوش رمیباشه تو برو تو منم م _ ثاقیم

 نه ...

 هی یندگیگفتم و قدم تو فروشگاه گذاشتم ... چون نما یلب چشم ریز

 لباساش از یمارک معروف بود ، همه 

رو  یصورت شرتیت هیداد ...  ینم فیتخف المیر هیجنس بودن و  نیبهتر

 متویبرداشتم و از فروشنده خواستم بهم ق

،  ارمیپولمو درب فیاجازه بده ک نکهیاومد تو ... قبل از ا ثاقیکه م بگه

 کویگذاشت و پالست شخوانیپ یمبلغو رو

 ... رونیو رفت ب برداشت
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!  بود یتکون دادم ... محبتاش هم مثل اخالقش زور یخنده سر با 

 رفت ، یم رونیهمونطور که از در پاساژ ب

 رو به دستم داد و گفت : کایپالست

 خوب درست کرده ... تویگوش نمیمن بب ریرو بگ نایا _

اهنگ روشن شدن  یدر آورد ... صدا مویها رو ازش گرفتم اونم گوش بسته

 ثاقیبود بلند شد ... م ایکه نوک لمیموبا

 و گفت : دیدست کش میگوش یصفحه  به

 ده ... ینه خوب داره نشون م _

بسنجه  تشویفیباال تر اورد و صفحه رو تو نور افتاب برد تا بتونه ک دستشو

 رفتم و در نی... منم به سمت ماش

توش گذاشتم ... تازه در صندوقو بستم و  لویعقبو باز کردم و وسا صندوق

 میتا بهش بگم بر ثاقیبرگشتم سمت م

که رو  یقیصورتش گرفته و با دقت و اخم عم کینزد ویگوش دمی... د

 کنه ... با دکمه ها ور یبهش نگاه م شهیشونیپ
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 یلب گفت ... با کنجکاو ریز ییزایچ هیبه صفحه زل زد ...  شتریو ب رفت 

 کار یچ لمیبودم ... داره با موبا رهیبهش خ

لب گفت و  ریز یوا هیبه سمتش بردارم ،  یکنه ؟! تا خواستم قدم یم

 اش هیسا ریکه ز یدرخت یداد به تنه  هیتک

لب با  ریچش شده ؟ چرا داره ز ثاقی... م ختیبود ... دلم فرو ر سادهیوا

 زنه ؟! یخودش حرف م

 به سمتش رفتم و گفتم : عیسر

 حالت خوبه ؟ ثاقی... م ثاقیم _

و با  میگوش یکرد ... همونطور زل زده بود به صفحه  یبهم نگاه نم اما

 کرد ... سرمو بردم یه مبهش نگا رتیح

 وسفی یعکس بچگ دنیکرده ... با د شینجوریا یچ نمیتر تا بب کینزد

 نیخانم گرفته بودم و اسکر نیکه از نسر

زل  وسفیبه عکس  ینطوریا ثاقیبود ، ماتم برد ... چرا م میگوش وریس

 زده ؟!
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راست شد  هوی ثاقیکردم که م ینگاه م وسفیو عکس  ثاقیسوال به م با 

 نمناک زل زد بهم ... با ییو با چشما

 یداشتم ... م یحس بد هیشد ...  شتریتعجبم ب سشیخ یچشما دنید

 ثاقیافتاده باشه که م یاتفاق دمیترس

 نقدریتونه اونو ا یعکس چطور م هیکنه ... اما آخه  یم یتاب یب ینجوریا

 ؟! زهیبهم بر

 خش دارش به خودم اومدم : یصدا با

 توئه ؟ یگوش وریس نی؟ چرا رو اسکر هی، عکس ک نیا _

 لب گفتم : ریتعجب ز با

 ... وسفهی یبچگ _

... چشماشو بست و  دیرس قتیاش بود ، به حقچشم یکه تو یشک انگار

 ... دیهم کش یلرزونشو تو یابروها

و پشت به  دیچشماش شد ... چرخ لیصورتش رفت و حا یرو دستش

 کرد ... یلب زمزمه م ری... هنوز ز سادیمن وا
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پشت بهش  قیفهمم ... جلوتر رفتم و دق یبا خودش ؟ نم گهیم یچ 

 نبرده بودم کشیاما هنوز گوشمو نزد سادمیوا

شوک بودم  یمانتومو گرفت ... همونطور که من تو نیبرگشت و است که

 کشوند گفت : یو اون منو دنبال خودش م

 مهم مطمئن بشم ... زیچ هیاز  دیاما با یبخشی...م الیو میزود بر دیبا _

متعجب  یچشما یاز سوار شدن من خودش پشت رل نشست و جلو بعد

 وند ...اونقدرر الیمن با سرعت به سمت و

 ینهایبودم و با ترس به ماش دهیچسب میباال بود که به صندل سرعتش

 کردم ... چند بار بلند به یاطرافم نگاه م

 یلب اسم ری... ز دیشنیبره اما اون اصال حرف منو نم واشتریگفتم  ثاقیم

 لبشو سفت یکرد و هر ازگاه یرو تکرار م

...  دمیکش ی، نفس راحت میدیرس الیبه و یگرفت ... وقت یدندون م به

 بکشه ، از ویترمز دست نکهیبدون ا ثاقیم

و در  دمیکش وی... ترمز دست یسمت در ورود دیو دو دیپر نییپا نیماش

 قفل کردم ... با دو دنبالش رفتم نشویماش
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 رونیاز آشپزخونه ب نایره ... زهره خانم و م یداره از پله ها باال م دمید که 

 نایاومدن و با تعجب به ما نگاه کردن ... م

 گفت : ینگران با

 شده ؟ یزیجون چ هدای _

 برگردم گفتم : نکهیا بدون

 دونم ... ینم _

بکنم ... تند تند از پله ها  یسالن بودن سالم یکه تو هیرفت به بق ادمی

 خواستم هر چه زودتر یرفتم ... م یباال م

کنه ؟  یعجله م نهمهیداره ا یچ یبفهمم ... برا ثاقویم یرفتارا لیدل

 رفت تو دمیبه راهرو انداختم ... د ینگاه

... با نفس نفس در  دمینبود ...منم دنبالش دو یکس یاتاق که برا نیاخر

 اتاقو باز کردم و خودمو توش انداختم ...

 یکیکوچ یعکس بزرگ ، که قاب عکسها هی یکه رو به رو دمید ثاقویم

 بزرگ رو احاطه کرده بودن اون قاب
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 دهیکه به خاطر نفس زدنم بر یی. پشتش به من بود ... با صدا سادهیوا 

 شده بود گفتم : دهیبر

 ... شده ؟ یچ _

 نیزم یرو یچارگیبرنگشت ... فقط آروم زانوهاش شل شد و با ب ثاقیم

 نشست ...

به عکس  ثاقیم یمنم شل شد ... لرزون جلو رفتم ... نگاهم از رو یزانوها

 دفعه هی... تپش قلبم  دیلغز وارید یرو

، عکس  نیخون تو تنم برعکس شده ... ا انیگرفت ... حس کردم جر اوج

 ؟ هیک

مرد  هینصب شده بود ، عکس  وارید یکه جلوم رو یعکس بزرگ قاب

 یخوش چهره رو در برداشت ... مرد انسالیم

متناسب صورتش ، دست  ی، و نگاه نافذ و اجزا شیسبز زمرد یچشما که

 به دست هم داده بود تا منو به مرز جنون

آشنا از  ین مهربونبود ... همو وسفی یمرد ، کپ نیا ی... چشما بکشه

 ی... همون چشما ختیر یصورتش م
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،  دنشیبود که با د ی... و همون کس دیخند یصورتش م یرو نیزمرد 

 پاشوند ... یوجودمو از هم م

قاب  یاما نگاهمو از رو دمیو باز شدن درو پشت سرم شن دنیدو یصدا

 جلو اومد و کنار نایکه م دمیبرنداشتم ... د

 گفت : نایکه م ینکردم ... تا وقت ییزانو زد اما اعتنا ثاقیم

 تو اتاق بابا ؟ یچرا اومد ثاقیم _

بود ...  نیسنگ یلیکه خ یقتیحق نیبرام روشن شد ... ا قتیحق ی همه

 اوار شد رو سرم ... شینیسنگ یبا همه 

که  ینیزمرد یچشما نیا دمی... فهم یهست یک دمی من ... فهم ِوسفی

 مهربونت ، ی، با همون چشمارو به رومه 

چشما رو  نیآره ؟ تو زودتر از من صاحب ا نیخورده ... االن با هم وندیپ

 آره ؟ یکرد دایپ

وجه اشتراک  ثاقیچقدر تو با م دمی؟ چرا نفهم دمیمن زودتر نفهم چرا

 تو ... پالک گردنت ، یقیحق ی؟ بابا نیدار
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نبودن که بشه به  یزیچ نای... ا ثاقیم یماش ی، چشما ثاقیم دیشه پدر 

 دونستم ی، من نم یازش گذشت ول یراحت

 ... یخانواده ا نیا یتو تو

که با  نایم یچشمامو رو یمنو به خودم آورد ... وقت نایم غیج یصدا

 کرد چرخوندم ینگاه م ثاقیبه م سیصورت خ

... زهره خانم و مامان و طاها  وسفهی هیهم شب نایم یبا خودم گفتم حت ،

 و همه و همه به اتاق هجوم اوردن یلیو ل

 یچ ی... صدا دیچیتو گوشم پ هیبق یبود که همهمه  دهینکش هی... به ثان

 ... دادیشده هاشون آزارم م یشده چ

 یخواستم با خودم خلوت کنم ... م یگوشم گذاشتم ... م یرو دستامو

 نه ... ایکابوسه  هی نمیا نمیخواستم بب

 سادهیدر گاه وا یکه جلو ایو طاها و مح یلیل نیو خودمو از ب دمیچرخ

 طاها و ی... به صدا دمیکش رونیبودن ب

 ییخواستن توجه نکردم ... خودمو به دستشو یم حیکه بلند ازم توض ایمح

 ، میشگیرسوندم ... طبق عادت هم



 

670 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

جز خودم  دمیدیم زوی... همه چ نهیابو تا آخر باز کردم و زل زدم به آ ریش 

... 

...  ادهای یلبخند ها ، همه  ینگاه ها ، همه  یخاطره ها ، همه  ی همه

 وسفیکه متعلق به  ییزایاون چ یهمه 

 قتیکننده ان ... بودنش ، نبودش ... و حاال ، حق رانی... همه اشو و بودن

 یکنه ... نم یوجودش ... داره داغونم م

؟  لمهیف یندگتونه ... مگه ز یباشه ... نم یرحمانه واقع یب نقدریا تونه

 ... ینامه امو خوب ننوشت لمی... اصال ف ایخدا

اس ... پره از حسرت  هیپر از گر یده ... همه چ یم یطعم تلخ یچ همه

 یکابوس دست و پا م هی ی... انگار دارم تو

 ... زنم

... قطره هاش تا  دمیبه صورتم آب پاش انهیاب بردم و وحش ریز مشتمو

 کرد ... مشت دومو سشیو خ دیشالم رس

اب به صورتم  ی! چرا هر چ ی... اَاَاَاَاَه لعنت ی...سوم ... چهارم ... بعد زدم

 کابوس نی؟ چرا ا شمینم داریپاشم ب یم
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 ؟ هیواقع نقدریا 

 ی... م گهیسخت د یباز هی...  گهید یباز هینه ؟!  هیباز هی نی، ا ایخدا

 ... ! ستمین یخوب ی؟! من اصال هم باز یدون

؟  خوامیم یکنم ... مگه من ازت چ یمنو خط بکش ...التماست م دور

 و ارامش بهم برات یمگه دادن خوشبخت

 ؟ ارههههههههه ؟ سخته

سر  میشگی... گلوم زخم بود ... بغض هم دمیپاش نهیداد مشت آبمو به آ با

 وسفیکه بعد از رفتن  یباز کرد ... بغض

 دمیشده بود ... موندگار بود ... چقدر واسش زجر کش یشگیگلوم هم تو

 بس ای... خدا دمی... داد کش دمی... درد کش

، فقط ... نفس بکشم  دنیهمه کش نیا ونیخوام م ی؟! من فقط م ستین

... 

 : دمیرو شن یلیهراسون ل یمحکم به در کوفت و پشت سرش صدا یکی

 درو باز کن ... هدای _

 ... واریخسته امو دادم به د ی هیگرفتم ... تک نهیاز آ سمویخ نگاه
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کردنشون  دایبا اومدن خانواده اش ، با پ یرفت ... ول وسفیبا رفتن  نفسم 

 هام با هیبرنگشت ... بدتر شد ... انگار ر

 نفس اسوده ... هیقهرن ... با  نفس

 تو رو به قران قسم باز کن ... هدای _ یلیل

توجه سر خوردم  ینبود ... ب صیاون همه تق تق در قابل تشخ نیب صداش

 و زانوامو تو بغل گرفتم ... نیزم

که حاال  یباشه ... چرا اون فوسیبرادر  دی؟ چرا اون با ثاقیچرا م آخه

 به برادر نامزد سابقم ؟ دیبهش وابسته ام با

عاشق دو برادر بشم ؟ چرا هر دو عشق برام ممنوعه اس ...  دیمن با چرا

 ، یخدا ... دوم یرو که تو نخواست یاول

کسم شده فقط  چی؟! ه خوادیکس منو نم چیخواد ... چرا ه ینم خودش

 ... ثاقهینفر ! و اونم م هی

رنگ  یچرخوندم سمت در قهوه ا یدر زدن قطع شد ... سرمو کم یصدا

 یآروم به در خورد ... پوزخند ی... دو تقه 
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خسته شده ... هنوز فکرم کامل نشده بود که  یلیلبم نشست ... انگار ل رو 

 اومد : ثاقیخش دار و پر بغض م یصدا

 باهات حرف دارم ... رونیب ایب هدای _

 ... گهید یته اهس یدو تقه  و

بگو  گهیبار د هیبه اشک نشست ... تو دلم گفتم  شتریب سمیخ یچشما

 گهیاسممو صدا کن ... د گهیبار د هی...  هدای

 بگو ... گهیبار د هی...  شمیمحروم م دنشیاز شن شهیهم واسه

 ... هدای _ ثاقیم

که لبخند  یکرد ... همون یم یکه ته دلمو خال یهمون لحن ... همون باز

 یاونهمه اشک مهمون چهره  نیب یکمرنگ

پاهام سوار شدم ... قبل از باز کردن  یکرد ... به زحمت رو یم رنجورم

 مانتوم خشک کردم نیدر ، صورتمو با است

قاب در  یتو ثاقیدر چرخوندم ... در باز شد و قامت بلند م یتو دوی... کل

 یکرد ... نگاه اونم مثل من کم ییخودنما
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خام نبود  الیخ هی،  یماش یچشما نی... کاش داشتن ا ایداشت ... خدا نم 

 سی... بازم فکر نداشتنش ، چشمامو خ

، خط  سمیخ یچشما دنی. بازم بغض به گلوم چنگ زد ... با د.. کرد

 یانداخت ... صدا هیابروهاش سا نیب یکمرنگ

 گرفتم : لینگاه گنگ و پر سوال تحو هیبا  ارومشو

 شده ؟ یزیچ _

 یتونستم بگم ؟ جسارت گفتن کلمه ها رو نداشتم ... دلم م یم یچ

 خواست تموم بغضم از نگاهم خونده بشه ... اما

 لبخند کج گفتم : هی... در عوض ، بغضمو با آب دهنمو قورت دادم و با 

 ... یچیه _

 یبود وقت سادهیوا یاشک یبا چشما نایبه پشت سرش کردم ... م ینگاه

 کنار زد ثاقویم دینگاهمو متوجه خودش د

 با بغض دستمو گرفت و گفت : و

 ستی، داداش من ندروغه ... بگو اون پسر بچه  نایتو بگو ... بگو ا هدای _

... 
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شد  دهیزهره خانم اجازه نداد جوابشو بدم ... نگاهم کش یخدا ای ی ناله 

 حال یسالن ... زهره خانم ب یسه گوشه 

خواستن  یم یبا نگران ایو مح یلیاز حال رفته بود و مامان و ل یمبل یرو

 به دستم یفشار نای... م ارنیبهوشش ب

 خش دار گفت : ییو با صدا داد

 مگه نه ؟ ... _

بهش دوختم ... حرف نگاهمو خوند ... دستش شل شد ...  سمویخ نگاه

 جمع شد هیعقبتر رفت و صورتش از زور گر

 ... با التماس گفت :

 حاال داداشم کجاست ؟.... _

خروار  هی ریگونه ام ... بگم کجاست ؟ ز یدونه دونه سر خوردن رو اشکام

 بودن یخاک ؟ ... چقدر قاصد خبر بد

 مانع شد : ثاقیم یخسته  یبگم که صدا یزی... خواستم چ سخته

 باهات حرف بزنم ... دیبا هدای _

 نداد : دییتا یاجازه  نایسوال نگاهش کردم ... م پر
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 ... بزار بهم بگه داداشم کجاست ... ثاقینه م _ 

 رو داد : نایجواب م ثاقیم

 ... نایچند لحظه صبر کن م _

اشو خفه کنه ... با  هیگر یدهنش گذاشت تا صدا یدستش رو رو نایم

 ثاقیتاسف به اون جمع نگاه کردم و با م

شد که عکس  یشدم ... اروم از پله ها رفت باال و داخل همون اتاق همراه

 یمبل یپدرش بود ... تن خسته اشو رو

 شیشونیشده بود رو از پ دهیژول ادیکه با چنگ زدن ز یی... موها انداخت

 کنار زد و گفت :

 ... یدرباره اش حرف بزن شهیم _

 : دمیپرس نحالیبا ا یدونستم ول یمنظورشو م نکهیا با

 ؟ یک یدرباره  _

 مبل داد و گفت : یاشو به پشت هیتک یحال یبا ب ثاقیم

فقط  نایا یداشته باشم که همه  یدیام هیخوام هنوز هم  ی... م وسفی _

 شباهته... هی
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مبل تک نفره نشستم و حرفمو مزه مزه کردم ... باالخره  یروش رو روبه 

 برادرشه و منم وسفیدونست که  یم دیبا

 ... ومدمیتلخ کنار م قتیحق نیبا ا دیبا

 ... هیکه اونجاست ، واقع ینی... ا ستیشباهت ن هیفقط  _

که کنار عکس پدرش گذاشته شده بود اشاره  وسفی یبه عکس بچگ و

 کردم ...

 گفت : ومدیکه از ته چاه درم ییبا صدا ثاقیم

 مگه اون پدر مادر نداشت ؟ _

...  وسفی، پدرش ، گفت که اقا  بیقبل از ازدواجمون ، حب یچرا... ول _

 بوده ... دهیرو دزد

 زلزله گم شده بود ... یکه تو الدی؟ م یاز ک _ ثاقیم

 ... نهیا وسفی ی؟ پس اسم واقع الدیم

 یستیتونسته به بهز یکرده بود و م دایآوار پ ریاز ز وسفویاونم گفت که  _

 کارو نکرده ... نیبده ... اما ا لشیتحو

 منتظر نگام کرد ... ثاقیم
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نگه  وسفویشدن ... خواستن  یخانم بچه دار نم نیاقا و نسر بیحب _ 

 نگفتن تا قتویبهش حق نیهم یدارن ... برا

که  دیفهم یبخصوص وقت ختیبهم ر یلیخ وسفیازدواجمون .  کینزد

 کنه ... دایتونسته شما رو پ یم یبه راحت

 : منتظرش رنگ سوال گرفت ... ادامه دادم نگاه

بوده و فکر کنم مال پدرتونه رو  وسفیکه گردن  یاقا اون پالک بیحب _

 نفهمه یزیکرده بودن تا چ یازش مخف

... فکر کنم از عذاب  دنیازدواجمون حالشون بد شد و ترس کینزد یول

 بهش گفتن ... تا زویوجدان بود که همه چ

براش سخت  هیقض نیمدت رفت سفر ... اومد رودبار .... کنار اومدن با ا هی

 بیتونست حب یبرگشت نم یبود ... وقت

 یاما م دشیش ... بخشکرده در حق یسال پدر ستیرو نبخشه اخه ب اقا

 خواست دنبال شما بگرده ... با هم قرار

 که ... میو با هم دنبالتون بگرد نجایا میایب یبعد از عروس میگذاشت
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کردو به زحمت  یم ینیگلوم سنگ یکه از اول حرف زدن تا حاال تو یبغض 

 حال خرابمو ثاقیفرستادم ... م نییپا

 : دیو پرس دیفهم

 یدنبالمون ... مگه نه ؟ گفت یایب یتونست یبعد از اون اتفاق ، تو م _

 ... یپالکو داشت

 سرمو تکون دادم ... اهسته

 افتاد ... ای... تو در یداشتم ول _

 ؟ اونجا چرا ؟ یچ _ ثاقیم

 دفعه با خشم گفت : هیندادم ...  یجواب

 ؟ یکن یخود کش یخواست یم _

زدم ... حاال بگو  یم ... تو دلم پوزخندسرخش انداخت یبه چشما نگاهمو

 و ینگران نی؟ ا ستیتعصب ن نی... ا هدای

 شه ... یکنم ... نم ریتونم تعب ی؟ ... نم ستین حسادت

 ؟ یدوستش داشت نقدریا یعنی _ ثاقیم

 مبل بلند شدم و گفتم : یغم داشت ... از رو لحنش
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 ... میما قسمت هم نبود _ 

 برم که گفت : رونیاز اتاق ب خواستم

 ؟ یاقا رو دار بیادرس حب _

 بله ... _

 هم از جاش بلند شد و به سمتم اومد : ثاقیم

 نداره ... ی... مادرم حال خوش میگرد یبهم بده ... امروز برم _

 انداختم و گفتم : نییپا سرمو

 خوام بهشون بگم که ... یمن ... نم _

 خسته اش گفت : یقطع کرد ... با صدا حرفمو

 شه کمکم کن ... لطفا ... یام ... اگه م ختهیبهم ر یخودم حساب _

 یکارو م نیا ثاقیکمک به م یبرا یول سخت بود یلیتونستم ... خ ینم

 کردم ...

 قبول کردم : یفیضع یصدا با

 باشه ... _
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 گفت : ثاقیدرو باز کنم م نکهیاز ا قبل 

 یتون ینم ینیبیاماده کن ... اگه م یهر رفتار یفقط ... خودتو برا _

 ... یتحمل کن

 زل زدم ... نشیغمگ یچشما یتو

و االن با  دمینبودم ... زودتر از شما فهم نجایتونستم االن ا یاگه نم _

 خودم کنار اومدم ...

 زد : یلبخند کمرنگ ثاقیم

 ... خوش بحالت ... یایخوب با خودت کنار م _

 یدادم ... چقدر تظاهر کردن برا لیبه خودم تحو یپوزخند تلخ بازم

 راحت شده ...

 یهق هقاون همه  نیزهره خانم ب ی... صدا میهم به سمت سالن رفت با

 کرد گم شده بود : یکه م

 ی... خالقو ... م یتاب ی... ب یلی... تر بود ... خ کی... دو سال کوچ نایاز م _

 بچه هی... شده بود ...  دیکرد ... تازه شه

 ... باباش ... ی... چهار ساله ... از دور ی
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 دیکش یم ریزهره خانم ، قلبم ت یها یتاب یب دنیکم اورد ... با د نفس 

 پر اشکمو تاب دادم تا اشکم ی... چشما

رو کمکم حساب باز کرده  ثاقیباشم ... م فیخواستم ضع ی... نم زهینر

 آب دوباره وانیل هیبود ... زهره خانم بعد از 

 یکردن ... مهرشاد که پشت مبل زهره خانم ، باال هیکرد به گر شروع

 بود گفت : سادهیسرش وا

 ... شهی... دوباره حالتون بد م نیخاله تو رو خدا اروم باش _

 ییو برگشتم سمتش ... با چشما سادمیکند شد ... منم وا ثاقیم یقدمها

 لب زمزمه کرد : رینمناک و نگران ز

 مادر قلبش ناراحته ... نکنه دوباره .... _

 گفتم : یاروم یخورد و لبشو به دندون گرفت ... با صدا حرفشو

 ؟ میبهشون نگ نیخوا یم _

چشمام نگاه کرد ... انگار سوالمو متوجه نشد  یتو یند لحظه اچ ثاقیم

 که دوباره خواستم یبه محض ی... ول

 تکرار کنم گفت : سوالمو
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 و اون وقت بفهمه بدتره ... ادینه ... اگه فردا باهام ب _ 

زودتر از من راه افتاد  ثاقیاقا ...م بیحب شیخواست بره پ یواقعا م پس

 دو تا کرد و یکیو ازم جلو زد ... پله ها رو 

 سالن گذاشت ... یتو پا

شد و اومد کنارم ... دستمو از کنار زهره خانم بلند  ثاقیم دنیبا د نایم

 پر از بغض و مرتعش گفت ییگرفت و با صدا

 :_ 

 ... داداشم ، نامزد تو بوده ؟ هدای

 یلیتونستم بهش جواب بدم ... خ یالتماس تو چشمام زل زده بود ... نم با

 عمر چشم هیکه  یسخت بود به کس

ختم که مرده ... نگاه سرگردونمو به زهره خانم دو یبرادرشه بگ انتظار

 داد و یداشت شونه هاشو ماساژ م ثاقیم

زهره خانم چشم به من دوخته بود و  یگفت ول یرو بهش م یزیچ آروم

 کنم ... اما بیرو تکذ نایمنتظر بود حرف م
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بندازم  نییسرمو پا یبود که با شرمندگ نیکه تونستم بکنم ا ی... تنها کار 

 و اجازه بدم اشکام گونه هامو تر کنن ...

و ازاد شدن دستم ، بهش نگاه کردم ... ناباورانه زل زده  نایعقب رفتن م با

 وقفه سر یبود تو چشمام و اشکهاش ب

ام بلند نشه  هیخوردن رو صورتش ... لبمو محکم دندون گرفتم تا گر یم

 تکون داد نیسرشو محکم به طرف نای... م

 گفت : و

 ... رمیمیمن منه ... نه تو رو خدا بگو نه ... بگو نه وگرنه  _

... خواستم  ادیتلخ کنار ب قتیحق نیتونست با ا ینبود ... نم یعاد حالتاش

 کرد : ونیبگم که بلند ش یزیچ

 مامااااااااااااااان ... _

و لباسشو از  نیزم یزانو زد رو نایهق زهره خانم شدت گرفت ... م هق

 پر یاش مشت کرد ... با صدا نهیس یرو

 گفت : بغض
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داداشمو  گهید یعنینباشم ؟ ...  الدیمنتظر م گهید یعنی مامان ... _ 

 ... ؟ نمیبینم

 نیاز ا شتریو نزاشت ب نایم یاومد جلو ثاقیافتاده بودن ... م هیبه گر همه

 بلندش کرد یکنه ... وقت یخودخور

 ی... هق هقم نا خوداگاه بلند شد ... نم سهیخ ثاقیم یگونه ها دمید

 ... نمیبب سشویتونستم صورت خ

 یم دهیکه به زور شن ییبا صدا نایحرف زدن نداشت ... م یخانم نا زهره

 شد گفت :

 ... هیصورتش چجور نمی.... بب نمشیخوام بب یم _

آوردم و به  وسفویاوردم ... عکس  رونیب بمیاز ج مویرفتم و گوش جلو

 مبل یرو خیس نایدادم ... م نایدست م

زد ...  یلب با خودش حرف م ریبود و زل زده بود به عکس ... ز نشسته

 زهره خانم بلند زجه زد :

 مادر .... دمیکه بزرگ شدنتو ند رمیبم یاله _
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 ادیبود ..  نیآغوش مامان از حال رفت ... جو اونجا برام سنگ یتو و 

 و وسفیروز مرگ  ادی...  فتادمیم مارستانیب

 نایم یها هیخانم و گر نینسر یکه داشتم ... زجه ها ینحس یعروس

 یخانم برا نینسر یها یتاب یب نیدرست ع

چشمام رژه  یتلخ اون روز جلو یصحنه ها یبود .... کم کم همه  وسفی

 امونشون تو گوشم یب یها هیرفت ... گر

 زد ... یم زنگ

 فی، همه و همه ، رد وسفیجسد  دنیخودم و د ی انهیوحش دنیدو

 تنم به شدت یچشمم ...عصبها یشدن جلو

فروغ بسته اش ، توان رو از پاهام گرفت  یب یچشما ادیگرفته بود ...  درد

 در شرف افتادن ... زانوهام شل شد و

 یصدا هیبغلمو گرفت و در عرض چند ثان ریکه دو دست محکم ز بودم

 گفت : یلیکه به ل دمیبلند طاها رو شن

 ... هدای...  یلیل _
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ذهنم نقش بستن ... چشمام رفت باال ... حس  یشبانه ام تو یها کابوس 

 از ته گلوم یعیکردم بدنم سفت شد ... ما

... هنوز  نییشد پا یلبم جار یتو دهنم و از گوشه  ختیاز ر اریاخت یب

 چشمم یترسناک کابوسام جلو یصحنه 

 بعد از حال رفتم ... یکه بدنم به لرزه نشست و کم بود

.............. 

 دهیبه سرم کش یآروم باز کردم ... تمام تنم کوفته بود ... دست چشممو

 شد و من چشممو به سمت صاحب اون

 کرد ... آروم گفت : یبهم نگاه م یجون یبا لبخند ب ... بابا کشوندم

 بابا ؟ یخوب _

دهنم فوق العاده  یجواب دادن نداشتم ... حس کردم مزه  ی حوصله

 باز و دییتلخه ... فقط چشمامو به عالمت تا

 زد و گفت : یکردم ... بابا لبخند محزون بسته

 خدا رو شکر ... _
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.. نگاهم بهش بود که دست بابا افتاد . یعسل یاب رو وانیبه ل چشمم 

 یدهنم م یکه تو یرفت سمتش و با قرص

 بالش گذاشت و گفت : ی، ابو به خوردم داد ... سرمو رو زاشت

آماده اس ...  لیوسا نییپا ایفعال استراحت کن ... حالت که بهتر شد ب _

 ... میبر میخوا یم

رفت  رونیبلند شد و ب یصندل یگفتم و بابا از رو یفیضع ی باشه

 ومدیاز پشت در م یدر هم و آهسته ا ی...صداها

 : دمیبابا رو شن یعصب یدفعه صدا هی... 

 زارم با اونا بره اونجا .... یگفتم نه ... درباره اش حرف نزن . من نم _

 : دمیطاها رو به زحمت شن یاهسته  یصدا

 اما اخه گناه دارن که... _

 گفت : یجد یلیل

من  نهیاقا رو بب بیخانم و حب نی... اگه دوباره نسر نیرو بب هدای _

 دم ... اعصابش به یحالش نم یبرا ینیتضم

 شده که ممکنه دوباره تشنج کنه ... فیضع یقدر
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 با التماس گفت : مامان 

 خوام بچه ام بره اونجا ... یمن نم ینه عل _

 یاومد رو لبم ... چقدر فشار روم بوده که تشنج کردم ؟ من یتلخ پوزخند

 دیشدم حاال با یم ضیبه زور مر یکه حت

 کم کمٰ  که بابا به خوردم داده بود یبشم ! به خاطر آرام بخش نهیقرنط

 یا گهید زیهم افتاد و چ یرو چشمام

 ... دمینفهم

××× 

و هنوز کامل وارد اتاق نشده  دمیبا خودم به داخل اتاق کش چمدونمو

 باز شد ... میاس ام اس گوش یبودم که صدا

اومده بودو خوندم ... ازم ادرس  ثاقیکه از م یامیباز کردم و پ ویگوش قفل

 یخواست . نم یخانمو م نینسر ی خونه

سبزو فشار دادمو شماره اشو  ی دکمهٰ  جواب دادن یچرا به جا دونم

 ... دیچیگوشم پ یبوق تو یگرفتم ... صدا

 ـ بله ... ثاقیم
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 سالم... ـ 

 ؟ یـ سالم . بهتر ثاقیم

 ؟ نیدیاره ... تازه رس ـ

 ـ اوهوم ... بعد از شما . ثاقیم

 ... معطلش نکردم و گفتم : ادیز یلیخسته بود ... خ صداش

 قرار بزار ببرمتون خونه شون . ییجا هیفردا  ـ

خواد باهاشون  ی... مامان م میری. ادرس بگو م میشیـ مزاحمت نم ثاقیم

 حرف بزنه ...

 : دمیپرس مردد

 ؟ نیبکن نیخوا یکه نم تیشکا ـ

 جواب داد : یعاد یلیخ

 ... میاریدست نمبه  یزی... چ مینداره که بکن یلینه ... دل ـ

 ... نمتونیبیعصر سر چهارراه ... ماوهوم ... پس فردا ساعت   ـ

 برم خداحافظ ... دیـ باشه ... ممنون از لطفت ... من با ثاقیم
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 دهیشدم ... انگشتام ناخودآگاه کش رهیخ یآروم دادم و به گوش جوابشو 

 اراده شروع یشدن سمت شماره ها ... ب

خانمو از پشت  نینسر ضیمر یصداٰ  به گرفتن ... بعد از دو بوق کردم

 رنجور و پر یدادم ... صدا صیتلفن تشخ

 ... دردشو

 ... نییبله بفرما ـ

قطع کردم و انداختم  وینزدم ... منتظر نشدم تا دوباره بگه الو . گوش یحرف

 تخت . همن که بدونم هنوز یرو

 فتهیب یبود ... فردا قرار بود چه اتفاق یکنن برام کاف یم یزندگ همونجا

 مطمئنا رمی؟ اگه مامان و بابا بفهمن دارم م

که  یی... اما بال ادیبدتر از تشنج سرم ب ییترسن بال یشن ... م یم مانعم

 که ی... کس ستیبرام مهم ن ادیسر من م

...  ثاقنیو م نایضربه خورده زهره خانم و م انیجر نیاز همه تو ا شتریب

 یحالشون کاف انیب یسخت برا یواژه 



 

692 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

آوردم و با  وسفویبرداشتم ... عکس  وی... دست دراز کردم و گوش ستین 

 لب ری... ز دمیکش یروش دستشصتم 

 کردم : زمزمه

 ؟ .... الدیصدات کنم م دیبا ـ

 رونیب شهی. دستمو از ش دمید ثاقویم یمشک یبغل ، کمر ی نهیا یتو

 اوردم و اشاره کردم دنبالم حرکت کنن ...

 میدیرس قهی.. در عرض پنج دق میخانم دور نبود نینسر یاز خونه  یلیخ

 و ریبه در خونه ، دلم ز یاونجا ... با نگاه

 بیشد ... دستمو محکم مشت کردم و به خودم قوت قلب دادم ... حب رو

 نگاه کرد ... لبمو محکم ثاقویم جیاقا گ

 ... االن نگو ... ثاقیم ستیگرفتم ... االن وقتش ن دندون

 نیلرزون نسر ینگه اما صدا یزیعالمت بدم که چ ثاقیبه م خواستم

 خانم مانعم شد :

 ؟ هینظورتون چم _

 قاطع گفت : ییخانم و با صدا نیسرشو چرخوند سمت نسر ثاقیم
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بود رودبار  شیو دو سال پ ستی؟ فکر کنم ب ستیمنظورم مشخص ن _ 

 اوار نجات ریپسر از ز هیزلزله اومد و شما 

 دمیساله که برادر پنج ساله ام رو ند ستیب باینه ؟ خب ، منم تقر نیداد

 ...چون ... نمشینتونستم بب یعنی... 

 تلخ گفت : یاقا و با لحن بیسمت حب برگشت

 ... دنشیدزد _

اقا  بیخانم تو گلو خفه شد ... با ترس زل زده بودم به حب نینسر ی ناله

 که لحظه به لحظه رنگ صورتش کبودتر

 شد ... با ترس جلو رفتم و زمزمه کردم : یم

 اقا ؟ بیحب نیخوب _

از اب افتاده  رونیکه ب ینگرفت ... مثل ماه ثاقیاقا نگاهشو از م بیحب

 یزد و کلمات ب یباشه نفس نفس م

 ییمبل بلند شد و با قدمها یگفت ... با کمک عصاش از رو یم یمفهوم

 و گفت : ثاقیم یرفت جلو دهیکش

 ؟ نیهست یشما ، ک _
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که با  وسفوی یعکس از بچگ هیاقا ،  بیتوجه به سوال حب یب ثاقیم 

 بیحب یاورد و جلو رونیخودش اورده بود ، ب

 گرفت و گفت : اقا

 ؟ نیکه شما بزرگش کرد ستین یپسر ، همون نیا _

خانم هم لرزون جلو اومد  نیشد ... نسر رهیاقا با بهت به عکس خ بیحب

 عکس با بغض گفت : دنیو با د

 ... وسفمی _

 گفت : حیصر یلیخ ثاقیم

 یکه حت ی، برادر منه ... برادر الدیم نی... ا ستین وسفیبچه  نیاسم ا _

 جنازه اش عییشانس نداشتم تو تش

 کش ... شیبزرگ شدنش پ دنیکنم ... د شرکت

تند تند  شینیب یپره ها یتا صداش نلرزه ... ول دیکش یم قیعم نفس

 شدن و گردنش با حرکت یباز و بسته م

زهره خانم  ی هیرفت ... گر یم نییقورت دادن آب دهان ، باال و پا مداوم

 که از اول ورودمون شروع شده بود نایو م
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...  نین افتاد رو زماقا تموم شد و ناگها بیحب یشد ... جون پاها بلندتر 

 خانم با وحشت صداش زد : نینسر

 .... بیحب_

اقا زانو زد و کمکش کرد  بیکنار حب عیشوکه شده بود ... سر یکم ثاقیم

 یبلند بشه ... با زحمت اونو نشوند رو

خواست دستشو از  ثاقیکرد ... م یم هیمحابا گر یاقا ب بی... حب کاناپه

 بیبکشه که حب رونیاقا ب بیحب یبازو ریز

 و التماس گفت : هینزاشت و به دستش چنگ زد و گر اقا

کنم ... اون  یخواستم براش پدر یبشه ... م ینطوریمن نخواستم ا _

 باشه چراغ خونه ام ... اما چه زود چراغ خونه

سوت و کور شد ... من نخواستم بدزدمش ... منم بچه نداشتم ... با  ام

 وسه شدموس تیو اون موقع وسفی دنید

 کردم ... یباشمش ... فکر نم داشته

گفت که دست  یزیچ یاقا خارج نکرد ول بیدستشو از دست حب ثاقیم

 اقا ناخوداگاه شل شد و کنار بدنش بیحب



 

696 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 : افتاد 

ممکنه  نی... فکر نکرد رهیبم یدزد یاون بچه  نیکرد یفکر نم _ ثاقیم

 سال منتظرش بوده ستیخانواده اش ب

خودش ، خبر مرگشو  دنید یهمه سال انتظار به جا نیو بعد از ا باشن

 من تا چه حد نی... فکر نکرد ارنیبراشون ب

چقدر به خاطر  نی... فکر نکرد نمیخواست بزرگ شدن برادرمو بب یم دلم

 و خودمو به دمیگم شدنش عذاب کش

که چقدر دنبالش کردم  نیکردم ... فکر نکرد هیتنب میتیمسئول یب خاطر

 نیو به در بسته خوردم ... فکر نکرد

 نیفکر نکرد نایشه ... به ا یتر م ریتو انتظار بچه اش روز به روزپ مادرش

 گم ؟ ی.. درست م.

 یم یخانم خود زن نیکرد ... نسر یم هیپارچه گر کیتموم جمع  حاال

 داشت یکرد و پرستارش با هول و وال سع

کرد و زهره خانم فقط  یبلند هق هق م یبا صدا نایاروم کنه ... م اونو

 کرد : یم ونیش
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 تنم ... ی... پاره  الدمیپسرم ... م _ 

صورتش  یکه رو ثاقیم یبلور یمن با بهت چشم دوخته بودم به اشکها و

 ... دیلرز یرد انداخته بود و ابروهاش م

بود  سیاون خ سی... مثل صورت خ دیلرز یاون م یمنم مثل ابروها دل

 داشت خودشو گهیاز اشک ... زهره خانم د

کردم  جلو رفتم و اروم پشتشو نوازش یبا چه توان دمیکشت .... نفهم یم

 ... روشو برگردوند سمتم و به دستم

 گفت : دهیبر دهینامفهوم بود بر هیکه از زور گر ییزد و با صدا چنگ

.. بود ؟... خوش ... اخالق ... بود  ی... تو ... بگو ... بچه ام ... چجور هدای _

 ؟ ... بچه ... که بود ... همه ... دوستش

 ؟ ی... بزرگ ... که ... شد ... چ داشتن

 صورتشو تو دستم گرفتم و گفتم : هیگر با

زد ... عاشق  یبودن که م ییهمه دوستش داشتن ... عاشق اهنگا _

 خوش اخالق بود یلی... خ شیو اروم یمهربون

 ... اونقدر مهربون بود که حد و اندازه نداشت ...
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 دهیمانتوم کش نیمن گم شد ... است ی هیسوزناکش تو گر یناله  یصدا 

 بود که داشت از زهره ثاقیشد عقب ... م

ترم به حرکاتش زل زدم . خم شد کنار  یکرد ... با چشما یجدام م خانم

 زهره خانم و گفت :

 ؟ ینیاتاق پسرتو بب یبر یخوا یاروم باش مادر ... آروم ... م _

خانم  نینسر دمیسر تکون داد ... سرمو چرخوندم د هیخانم با گر زهره

 ل بغ کرده نشسته و بامب یگوشه  یرو

زخم  شتریزهره خانم ... کدومشون ب ی هیزل زده به گر سیخ یچشما

 که فرزندشو بزرگ یخورده ان ؟ ... مادر

بزرگ نشده از کفش  کشیکه فرزند کوچ یمادر ایو از کفش رفت و  کرد

 برنگشت ... و هر روز خودشو گهیرفت و د

 زد : یواژه گول م نیا با

 کنم.... یم داشیباالخره پ _

 کرد ... ! دایرو پ شیخال یباالخره فقط جا و
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نزاشت زهره خانم بلند بشه ... دستشو سفت گرفت و با بغض گفت  نایم 

: 

 نکن ... ینجوری... تو رو خدا با خودت ا یش یبدتر م یمامان اگه بر _

 کرد : ثاقیرو به م و

 ... رهیخوام دوباره قلبش درد بگ ی... نم ثاقیولش کن م _

کردم ... حالش  یتکون داد و عقبتر رفت ... نگران نگاش م یسر ثاقیم

 د بود ... از بدم بدتر ... زهره خانمب یلیخ

 کرد : اصرار

خوام عکسا و کارهاشو  ی، م دمیخوام برم ... اگه خودشو ند ینه ... م _

 برم ... نی... بزار نمیخوب بب

 تکون داد ... زهره خانم مصرانه گفت : نیسرشو به طرف هیبا گر نایم

عکس  هی؟ ...  ینیبب الدویم یعکسا یخوا یبزار برم ... مگه تو نم _

 تو هم که ثاقیخوره ... م یبه دردم نم کیکوچ

 .... نمیمنو ببر حداقل عکس بچمو بب ای... ب یدیند الدویم
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تو ذهنم جرقه  یدفعه خاطره ا هی...  دیکالفه دست تو موهاش کش ثاقیم 

 سر وسفیکه با  یروز یزد ... خاطره 

 ینگاهها ادیکرد ...  رونیاز کالس ب وسفوی ثاقیو م میاون بود کالس

 ثاقیهم ... نگران به م یخصمانه اشون به رو

از همه داغونه اونه ... اون  شترییکه ب یبندم کس یکردم ... شرط م نگاه

 کنار من ... یبوده ول دهیبرادرشو قبال د

 بیکه به چشم رق یاون روزم روم تعصب داشته و برادر دیکه شا یمن

 نگاهش کالفه اس نیهم ی... برا دتشید یم

 ده تا داد نزنه : یلباشو رو هم فشار م نیهم ی... برا

 ام ... دهیمن برادرمو د _

 زد : ادیچقدر سخته که نتونست خودشو کنترل کنه و اخرم فر و

 ! دمشید _

اش برجسته شده بود و من از  قهیبراش نگران بودم ... رگ شق یلیخ

 ... دمید یم یتپش تندش رو به راحت نجایا
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 ینفهمن ... تا صدا ثاقویم یاونقدر تو حال خودشون بودن که صدا همه 

 هیاشون گم بشه ... تا بق هیپر بغضش تو گر

 یداره چ دمیخوب فهم یلیمن خ یمنظورش رو هم نفهمن ... ول یحت

 کشه ... یم

 خانم گفت : نیبه نسر یخانم با هق هق خفه ا زهره

 ؟ نمیتونم البوم عکساشو بب یم _

 شرمزده و لرزون جواب داد : ییخانم با صدا نینسر

 ... ادی... االن م ارهیبه سوگل گفتم ب _

عکسا و  یکرد ... االن همه  خیحرف دستام  نیدونم چرا با گفتن ا ینم

 ی... االن دوباره همه  ارنیم وسفوی یلمایف

 یکرد ... م تیدستام به تنم سرا ی... سرد ارمیم ادیخاطره ها رو به  اون

 دوباره حالم بد بشه و تشنج کنم دمیترس

بوده  ثاقیم یتا بحال فقط به خاطر نگاه ارامش دهنده  میاومد ی... از وقت

 ... تا تونستم تا سمیکه تونستم سر پا وا
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 نجایاز ا یدونستم وقت ینکنم ... م هیو خودم گر نمیها رو بب هیگر نجایا 

 که افتاد فکر کنم ، یبرم و به اتفاقات رونیب

 ثاقیم نمیخواستم تحمل کنم تا بب یمن م یشه ول یحالم بد م دوباره

 همون کور ینه ... ول ای شهیحالش بهتر م

در گذشته ،  وسفیو  ثاقیروبه رو شدن م یادآوریهم با  دمیام یسو

 خاموش شد ....

 یبود و با حرص نفس م ستادهیمادرش ا یکه تا اون موقع جلو ثاقیم

 اش با حرکات نهیس یو قفسه  دیکش

خانم گفت آلبوم  نینسر یرفت ... وقت یم نیی، تند تند باال و پا تنفسش

 ، کالفه نفسشو تو هوا پوف ارهیم وسفوی

 که در دسترسش بود نشست ... یمبل نیاول یو رو کرد

 یخانم در حال نی... سوگل ، پرستار نسر دیطول نکش یلیخ انتظارمون

 در دستش ید یو ید کیکوچ یکه جعبه 

 رویپل ید یو یرو برداشت و د ونیزی، اومد تو سالن و کنترل تلو بود

 کاتش زل زدم ...روشن کرد ... با ترس به حر
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 بزارن ... که گذاشتن ... لماشویاول ف دمیترس یم 

هق هق ها ساکت شد و نفس ها حبس در  یچند لحظه ، همه  یبرا

 زل زده زونیتلو ی... همه به صفحه  نهیس

که  اهیس یخواستم نگاهمو از اون صفحه  ی... فقط من بودم که م میبود

 ، وسفیاز  شدیپر م گهید ی قهیتا چند دق

بودم تا ترسمو  ی... دستپاچه سرمو چرخوندم و دنبال پناهگاه رمیبگ

 ی... نم ثاقیکنم که نگاهم افتاد به م هیتخل

بلند شد و مبل کنار من  شیصندل یکه از رو دید یچشمام چ یتو دونم

 کارش ته دلم گرم نیرو اشغال کرد ... با ا

 نیم اون با اکش یم یکه من دارم سخت یدر لحظه ا نکهی... حس ا شد

 حال خرابش باز هم به فکرمه برام لذت

 بود ... بخش

پسر الغر اندام  هیساله شده بود ...  جدهیتازه ه وسفیبود که  یموقع لمیف

 یو بانمک دیو قد بلند بود که صورت سپ
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بلند تر بود  یپشت سرش کوتاه کوتاه بود و جلوش کم ی... موها داشت 

 پخش شده بود ... شیشونیپ یو رو

که با دوستاش گرفته بود  یکیکوچ یبه خاطر جشن شیزمرد یچشما

 هم سن خودش یپسرا یزد ... همه  یبرق م

 کیتو دانشگاه تبر شیبه قبول یدورشو گرفته بودن و با خنده و شوخ ،

 بردار که از صداش لمیگفتن ... ف یم

 گفت : وسفیرو به  نیاقاست ، از پشت دورب بیبود حب مشخص

 ؟ یدوست دار عیصنا یمهندس نمیجان بابا بگو بب وسفی _

کرد و  یاخم نیبرد به دورب یبه سمت دهانش م کویکه چنگال ک وسفی

 گفت :

 نه بابا ! _

 سرشو تکون داد و حرفشو کامل کرد : یستیبه صورت آرت بعد

 ام ! نه مهندس ! ندهیمن بتهوون آ _

 یم وسفیبه سمت  شد و همونطور که انینما لمیخانم تو کادر ف نینسر

 رفت گفت :
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کنار درست  یتون یهم م یقی... موس یا ندهی! شما فقط مهندس ا رینخ _ 

 گفته باشم من فقط ی... ول یادامه بد

 خواما ! یمهندس م پسر

که کنارش  یبا حرف پسر جوون یگرفته شد ول یکم وسفی ی چهره

 نشسته بود نتونست اعتراضشو نشون بده و

 : دیسمتش چرخ به

 ؟ وسفیخواد برامون بخونه ... مگه نه  یم وسفی _

 که معلوم بود تو عمل انجام شده قرار گرفته بود گفت : وسفی

 خونم که ! یزنم ! نم ی؟ من ؟! من فقط اهنگ م یخوندن ؟ ک _

در  سای... مل هیک دمیاومد ... از صداش فهم یو ملوس دختر زیر یصدا

 دستش بود با ناز وسفی تاریکه گ یحال

 اومد و گفت : سمتش

 امشبو به خاطر من بخون ... هیحاال  _

در آغوش گرفت ... رو به جمع  تارویناچار گ وسفیکردن و  دییتا همه

 کرد و گفت :
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 بزنم ؟ یخب ، چ _ 

 بلند شد : یپسر هی یصدا

 بخون ... نیغمگ _

 اعتراض کرد : یکی

 .... رهیگ یبخونه حالمونو م نیغمگ ویچ ینه بابا ... روز جشن چ _

 گفت : سایمل

 کرده ! سویالوLove me  یبزن ...دلم هوا یاهنگ زبون اصل هی _

 متعلق به مهنازه ، با تمسخر گفت : دمیکه فهم نیشت دورباز پ ییصدا

 انگار پسرخاله اشه ! سیالو یگ یم یجور هی _

 سایمل نکهیا یبرا وسفیمعلوم بود ...  نیتو دورب ساینازک کردن مل چشم

 ناراحت نشه گفت :

کنم ملت  یم یخراب کار زنمی... م ستیهنوز لهجه ام اونقدرا خوب ن _

 ! ادیآتو دستشون م

 نگاه کرد و گفت : وسفیخانم با عشق به  نینسر
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قشنگ پسر گلمونو  یبزن تا ما صدا یدوست دار یخب ، حاال هر چ _ 

 ... میبشنو

 گفت : طنتیبعد با ش یکرد و کم نیمز وسفوی یچهره  یکمرنگ لبخند

 ؟! نیا هیاهنگ باحال بزنم ... پا هیخوام  یم _

 یصدا یا قهیکردن و بعد از مکث چند دق دییتا یبا سر و صدا و انرژ همه

 فضا رو پر کرد : یمیاهنگ مال

 اما فقط با تو یچه خوبه عاشق »

 چشماتو یایهر شب رو نمیبب

 من به تو دارم یاحساس قشنگ چه

 دوستت دارم یدونیخوبه که م چقد

 یدونیکه حالم رو تو م نیخوبه ا چه

 یخونیحرفامو از چشام تو م همه

 کنار من یهست امیدلواپس تو

 .... یدونیعشقو تو م نیقدر ا دونمیم
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 ییکردن ... با لبها شیپسرها همراه ی، همه  دیاهنگ که رس ینجایا به 

 یشد ، م یکه به شوق آهنگ باز و بسته م

 دادن ... یو خودشون رو هماهنگ به چپ و راست تکون م دنیخند

 یخوبه که تو آروم چقد

 یخوبه همش تو جلو چشمام چقد

 ینفس هام یامیدن تو

 ....« یامیخوبه که هر لحظه تو دن چقدر

ترم رو چرخوندم تا اشکام  یچشما دنیبا هم خند نطوریآخر اهنگ هم تا

 که به چشمم خورد یزیچ نی... اول زهینر

در  یکه سع یبود و برق چشماش باعث شد اشک ثاقیدرهم م ی افهیق ،

 رو گونه ام ... فتهیداشتم ، ب ختنشینر

حسرت بار تک  یکردن و با نگاه یم هیآروم اروم گر نایخانم و م زهره

 نی... نسر دنیبلع یم وسفویتک حرکات 

 دمینداشتن ... چشمامو بستم و تو دلم نال یفیاقا هم تعر بیو حب خانم

... 
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 ؟ شهیعذاب تموم م نیا یک ایخدا 

رو صفحه  هیچند ثان یبا فاصله  گهید لمیف هیجشن تموم شد و  لمیف

 سالن بزرگ هیاز  لمیکرد ... ف ییخودنما

قرمز سن  یبا کنار رفتن پرده ها لمیف یصحنه  نیبود ... اول شیهما

 دختر و پسر جوون در یشروع شد ... تعداد

.. سن اومدن . یدر دست داشتن ، رو یقیکه هر کدوم آلت موس یحال

 که یدر راس اونا ، کنار پسر جوون وسفی

که دستش بود ،  یولونیبود ... از و سادهی، وا هیاصل یبود خواننده  معلوم

 ستیولونیکه امشب اون و شدیمعلوم م

 کروفنیم هیدختر گروه ،  ینوازنده ها با خواننده ها ی... همه  گروهه

 روشون بود ... معلوم بود که اونا هم یجلو

 همراه گروه ... یان و هم خواننده  نوازنده

رو اعالم کرد ... با گفتنش  شیمناسبت هما یاز شروع آهنگ مجر قبل

 تلخ زهره خانم بلندتر شد ... ی هیگر
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 یکردم که نوا یروز مادر بود ... با تاثر به زهره خانم نگاه م یبرا شیهما 

 شتریدستام ب یبلند شد ... سرد ولنیو

 دادم : یدم و خودمو دلدار... به لباسم چنگ ز شد

اشو  هیبق یکه اومد نجای... تا ا یاریدووم ب دیاروم باش دختر ... هنوز با _

 ... یتحمل کن یتون یهم م

خواننده کمرنگ تر شد و من تونستم نفس حبس  یبا صدا ولنیو ینوا

 بفرستم و رونیب دهیبر دهیشده ام رو بر

 یخوش اهنگ نبود ول ادیخواننده ز یمانتومو ول کنم ... صدا ی گوشه

 وسفی نیکه گروه و همچن ییها یهمخوان

 کرد : یم باتریکردن ، اجرا رو ز یم

 ....« یدونستم کنارم یزد م یکه بارون م ییتو لحظه ها »

 کردن : یهمخوان همه

 ... یمون یکنارم م _

خوندنش  نیهم یمشخص نبود ول یلیخ نکهیبا ا وسفی یصدا نیطن

 انداخت به یم شیخانم ، آت نیواسه نسر
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 شد ... یم دتریاش با ادامه دادن اهنگ شد هیزهره خانم ... گر جون 

 ...«هام  یتو ، حس خوب یمادر من ، دوستت دارم باورم »

 دوباره : یا یهمخوان و

 .... یدمیبگو که ام _

کالفه موهاشو چنگ زد ... چقدر  ثاقی زهره خانم م ِالدمیم یناله  با

 حال خودم هم یدوست داشتم آرومش کنم ول

 نداشت ... یفیتعر

 مادر من ، بمون ، تو مادر من بخون ... »

 «بخون ...  ییدوباره ، واسم الال باز

با خشم بلند شد و داد  ثاقیزدن افتاده بود که م غیزهره خانم به ج گهید

 زد :

 ... نیخاموش کن نویا _

 ینفس نفس م نایبا عجله به سمت زهره خانم رفت که داشت تو بغل م و

 ونیزیاز جام بلند شدم و تلو عیزد ... سر
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اقا سر  بیو حب ختیر یخانم آهسته اشک م نیخاموش کردم ... نسر رو 

 یعصبان یانداخته بود ... با صدا ریبه ز

 : دمیکه اون دو رو خطاب قرار داده بود ، به سمتش چرخ ثاقیم

خوند  یشما م یاهنگو با جون و دل برا نیا یخواد بدونم وقت یدلم م _

 ؟ نیذره هم عذاب وجدان داشت هی، 

اروم از  نایتلخ ... م ی هیخانم بدل شد به گر نینسر یصدا یب یاشکها

 گرفت ثاقویم یبلند شد و بازو یصندل یرو

 عقب : دیکش یکم و

 ... میبر ایب ستی... مامان حالش خوب ن ثاقیاروم باش م _

شد و  رهیاقا خ بیحب یبه عقب برگرده ، تو چشما نکهیبدون ا ثاقیم

 گفت :

کنم ....  ینم تیدارم که شکا ینگه م دتونویسف یاالن فقط حرمت مو _

 نبود ... نجایمالقاتمون ا نیو گرنه اول

حال شده بود  یب بایبغل زهره خانمو که تقر ری، ز یبدون حرف اضافه ا و

 گرفت و از سالن خارج شد ... هق هق
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خانم و  نی... با تاسف به نسر اوردیخانم به اعصابم فشار م نینسر نامنظم 

 ه حاال اشکش در اومده بوداقا ک بیحب

 لب گفتم : ریکردم و فقط ز نگاه

 متاسفم ... _

اونجا  گهید یکردم اگه لحظه ا یاومدم ... حس م رونیبا دو از اونجا ب و

 بهم فشار وارهاشیموندم ، د یتنها م

 شدم ... یتلخ ، له م یهجوم خاطره ها ریو ز اوردنیم

کنه سوار  یداره به زهره خانم کمک م ثاقیم دمیرفتم ، د رونیدر که ب از

 باز کرد و خواست سوار نویبشه ...در ماش

 که صداش زدم : بشه

 ... ثاقیم _

بلند به سمتم اومد و گفت  یبرگشت سمتم و درو بست ... با قدمها ثاقیم

: 

 شده ؟ یزیچ _
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نفس نفس  یکه داشتم ، کم یو استرس نجایاز خونه تا ا دنیخاطر دو به 

 نگران شد ... اروم ثاقیزدم ... نگاه م یم

 : گفت

 حالت بده ؟ _

 تکون دادم و گفتم : نیبه طرف سرمو

 مرتبه ؟ یخواستم بپرسم ...همه چ ینه ... م _

 افهیخواستم حرف دلمو بزنم و بگم نگرانتم اروم برو ... از ق یبهم ! م لعنت

 تیات معلومه تا چه حد اوضاع روح

 ... دمیسوال مسخره رو پرس نیبه جاش ا ی... ول داغونه

 گفت : یو با کالفگ دیاش کش دهیژول یبه موها یدست ثاقیم

 ... ستیخوب ن زیچ چیدونم ... فکر کنم ... ه ینم _

 شد و تکرار کرد : رهیبا غم به چشمام خ و

 ... یچیه _

که از  یو غم یانداختم ... حاال که اون کنارم بود ، ناراحت نییپا سرمو

 قلبم بود ، کمتر یخانم رو نینسر یخونه 
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 گفت : یبعد از مکث کوتاه ثاقیبود ... م شده 

 ... یبرشو بدخوام ادرس ق یم _

 که تو حرفام مشهود بود گفتم : یسرمو باال اوردم و با نگران زود

و زهره خانم  نایم ینیبی... واسه امروز بسه ... مگه نم ثاقیبسه م گهید _

 ان ؟ یچه حال

 خوام برم ... یبرم ... خودم م یاونا رو نم _ ثاقیم

 ... امیپس منم باهات م _

 یکنم ... نم یم شیقاطع گفته بودم که همراه یلینگام کرد ... خ یکم

 خودشو آزار بده ... نیاز ا شتریخواستم ب

رفتم و پشت رل  نمیاجازه بدم مخالفت کنه ، به سمت ماش نکهیاز ا قبل

 سوار شد هینشستم ... اونم بعد از چند ثان

 راه افتاد .... و

 ادهینم پبا زهره خا نایبه در خونشون پشت سرش رفتم ... م دنیرس تا

 نویموند ... ماش نیاون تو ماش یشدن ول
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که سرشو رو فرمون  دمشید شهیپارک کردم ... از ش نشیماش کنار 

 یچه حال یدون یخودت م ایگذاشته ... خدا

 ... کمکش کن ... داره

 یسرشو از رو ثاقیشدم و در سمت راننده رو باز کردم . م ادهیپ نیماش از

 بهم نگاه نکهیفرمون برداشت و بدون ا

خاموش  نشویداد ... خم شدم و ماش هیتک یصندل یحال به پشت ی، ب کنه

 برداشتم . وقتس سرمو چوییکردم و سو

 چشمش بهمه ... اروم گفتم : دمیکردم د بلند

 من ... نیتو ماش ایب _

شل سمت  ییشد و با قدمها ادهیپ نیاعتراض با همون حال نزار از ماش یب

 حرف به یرفت . سوار شدم و ب نمیماش

دونم  یوقت بود بهش سر نزده بودم ... نم یلیروندم که خ ییجا سمت

 به ثاقیبا م یبود اما وقت یچه حس نیا

 گهیشدم و د یرفتم که برام عذاب اور بود ، نا خوداگاه آروم م یم ییجاها

 دورتر از یکم نوی... ماش دمیترس ینم
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انداختم . چون وسط هفته  یپارک کردم و به دور و بر نگاه وسفی قبر 

 نیتو گورستان نبود . از ا یکس ادیبود ز

 خوشحال شدم ... بابت

بشه اما همون حالت دست به  ادهیتا بهش بگم پ ثاقیسمت م برگشتم

 یاروم ی، چشماش بسته بود و نفسها نهیس

رخ جذابش  میاراده به ن ی... ب دهیکه خواب ی... درست مثل کس دیکش یم

 یشدم ... دلم براش سوخت ... برا رهیخ

 دوختم و تو دلم گفتم : وسفیهم ... نگاهمو به قبر  خودم

 ... وسفیردم داداشتو او _

چشماشو  ثاقیخواست م ی... دلم م دیلرز یکرده بودم و چونه ام م بغض

 باز کنه و با نگاه آرامش بخشش آرومم

ترسم اون سنگ  ینگاه کنم ... م وسفیتنها به قبر  دمیترس ی... م کنه

 اهمیس یو دوباره کابوسها نمیبب اهویس

شد ... دستامو جلو دهنم  دهیبر دهیبشن ... نفسهام بر فیچشمام رد یجلو

 ام بلند هیلرزون گر یگذاشتم تا صدا
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 : دمیشن ثاقویم یکه صدا نشه 

 کدومه ؟ _

قبرها در  یپر از اشک و تعجب بهش نگاه کردم ... نگاهش رو یچشما با

 سرشو سمتم نکهیحرکت بود ... بدون ا

 با همون لحن خسته اش گفت : بچرخونه

 کنم ... یم دایداره ... خودم پن بیع یبش ادهیپ یتون یاگه نم _

شد  یم ادهیکه پ یباز کرد ... در حال نویبگم ، در ماش یزیچ نکهیاز ا قبل

 گفت :

 ... هدای _

 ختیام فرو ر نهیاسمم از دهنش ، تو س دنیمکث کرد ... قلبم با شن یکم

 پر آبم ی... برگشت سمتم و تو چشما

 شد ... آهسته گفت : رهیخ

 ی، نم ی... ول یکه کنارم موند ینداشتم ... مرس یمن امروز حال خوش _

 ... برگرد ... یبش تیخوام اذ
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حال خودش  نکهیکرد ... با ا یتک کلماتش اعصاب مشوشم اروم م تک 

 یداشت آرومم م ینداشت ول یفیاصال تعر

بهش افتاد که  شهیبهم خورد ، نگاهم از پشت ش نیدر ماش ی... وقت کرد

 به سمت قبرها در حرکت بود و اهسته از

 اهیو نگاهشو به سنگ س سادیوا وسفیشد ... کنار قبر  یرد م کنارشون

 یدوخت ... زانوهاش تا شد و کنار قبر با ب

نشست ... سرشو تو دستاش گرفت ... به همون حالت مونده بود و  یحال

 یکرد ... نم ینم یا گهیحرکت د چیه

کشه ... مثل  یاز من خجالت م دمینه ... شا ایکنه  یم هیاره گرد دونستم

 نگاش نیماش یدارم از تو دهیفهم نکهیا

 کنم ... یم

 ثاقیبه م یا گهیآزاد کردم و دنده عقب گرفتم ... نگاه د ویدست ترمز

 انداختم که سرشو آزاد کرده بود و به رفتنم

کردم  یو از اونجا دور شدم .... سع چوندمیکرد ... فرمون رو پ یم نگاه

 ریکه تو چند ساعت اخ یاصال به اتفاقات
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مغازه  نیتر کیمشخص کردم و به نزد فکر نکنم ... هدفمو تو ذهنم افتاد 

 رفتم ... چند شاخه گل یگل فروش ی

 بزرگ گالب گرفتم ... شهیش هیو تو راه  دمیخر میمر

تنها  ثاقویگذشته بود که م یا قهینگاه کردم ... ده دق نیساعت ماش به

 کردم نرفته باشه ... یگذاشته بودم ... دعا م

... هنوز کنار  دمیکش ی، نفس راحت دمشیو د دمیبه گورستان رس یوقت

 چمپاته زده بود و زانوهاشو تو وسفیقبر 

 یچه مدرک ایبراش مهم نبود چند سالشه و  نکهیگرفته بود ... مثل ا بغل

 ... مثل پسر دهیپوش یچه لباس ایداره 

شدن لباسش  فینشسته بود و به کث یخاک نیزم یرو الیخیب یها بچه

 بستم و به نویماشداد ... آروم در  یبها نم

 رفتم ... سمتش

جا خورد و گفت  دنمیگالبو به سمتش گرفتم ... با د شهیپشت سرش ش از

: 

 ؟ هیچ نیا _
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 گلو تو دستم جابه جا کردم و گفتم : یها دسته 

باشه ... اوه ... نه  زیتر و تم دارتونید نیاول یبرا دیبا وسفیگالب ...  _

 ... الدیم

گالبو ازش گرفتم و تو  شهیبه حرکاتم نگاه کرد ... ش رهیخ رهیخ ثاقیم

 چی... ه ختمیر اهیحرکت رو سنگ قبر س هی

 یسنگ آزارم م یاهیمعطر شد ... س اهیرو قبرش نبود ... سنگ س یخاک

 دیسف یلرزون گلبرگها ییداد ... با دستا

سنگو  یاهی... چشمامو بستم تا س ختمیاز شاخه جدا کردم و رو قبر ر رو

 ... نمینب

داشت گلها  ثاقیشد ، چشمامو باز کردم ... م دهیگلها از دستم کش یوقت

 بود یکرد ... نگاهش به قبر یرو پر پر م

 یگلبرگها گم شده بود ... نفس راحت یدیسپ یسنگش تو یاهیحاال س که

 گهیقبر د یاهی... حداقل س دمیکش

نگاه کردم ... چشماش قرمز بود ...  ثاقیداد ... با دقت به م ینم عذابم

 هاشو کرده ... هیمن نبودم گر یمعلوم بود وقت
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خش دارش ، از  یصدا دنیبودم که لب باز کرد و با شن رهیبهش خ هنوز 

 اش مطمئن شدم : هیگر

 ... نهیرو دوباره بب الدیوار بود م دیام یلیمامان خ _

 یقیبا نفس عم ثاقی. منگفتم ... اجازه دادم باهام درد دل کنه .. یزیچ

 ادامه داد :

باشه ...  الدیم دمیکه باهات د یکردم اون پسر یوقت فکرشو نم چیه _

 داداش ِ من ...

 وسفیکه با  یداره به اون روز دمیرو لبش نشست ... فهم یتلخ پوزخند

 کنه ... یفکر م میسر کالسش بود

 من ... یچقدر بزرگ شده بود اون داداش کوچولو _ ثاقیم

 گفت : دیی... ابروهاشو باال داد و با تا گهیپوزخند تلخ د هی

 هم بود ... خوشم اومد ! یرتیغ _

 دلم گفتم : تو

 مثل خودت ! _

 گفت : یتکون داد و با اخم کمرنگ نیسرشو به طرف ثاقیم
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 ... ومدیاما من ازش خوشم ن _ 

 کردم ... یحس م یگلوشو به راحت بغض

 ومدیدونستم برادرمه ... اصال ازش خوشم نم یاون موقع که نم _ ثاقیم

... 

 دونستم چرا ... ! یم یچرا ... نگفت چرا ... ول دمینپرس

در  دهیبه قبر پوش رهیگره کرده اش گذاشت و خ یدستا یواشو ر چونه

 گل ، گفت :

...  نمیخواست داداش کوچولومو بب یدلم م یلیهمون موقع هم خ یول _

 ایدن یبود ... وقت نایم یکه همباز یداداش

ماه بعدش اومد  هی یمادرم ... ول دنید ادیبابا جبهه بود و نتوست ب اومد

 از خودش جدا نکرد الدویلحظه هم م هیو 

رو لوسش  یته تغار نیا گفتیکرد ... مامان هم م یبغل م الدویم ی... ه

 ... اما کو گوش شنوا ؟ شهیم ینکن بغل

! تازه سه سالش شده بود و  یهم لوس شد هم بغل الدی... بابا که رفت ، م

 خواد ... بابا یزد که بابا رو م ینق م یه
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 الدی، م رفتیداشت م یلوس تر کرد ... ! وقت شویاومد و بازم ته تغار دوباره 

 زدهیتازه چهار سالش شده بود و من س

کرخه ...  رهی... قبل از رفتن ، دست زد به شونم و گفت که داره م ساله

 بود و کاراش مارستانیب سییقبلنا تو اهواز ر

 ی... بهم گفته بود که وقت مشیدید یبود ... ماه به ماه هم نم ادیز یلیخ

 بغل الدویبه جاش م دیمن با ستیاون ن

 باباش باشم ... دیو مثل اون لوسش کنم ! با کنم

 یداداش کوچولو رو داشتم و منتظر بودم بابا برگرده ... ول یهوا شهیهم

 برنگشت ... گهیرفت کرخه د یوقت

عموم  یکه قرار بود با دعوت نامه  یبود ... من نیواقعا برام سنگ شهادتش

 رج ، مجبور شدمبرم خا لیتحص یبرا

گاه واسه خواهر برادر  هیتک هیبابا باشم ... بشم مرد خانواده ... بشم  یجا

 یبا اون زلزله  زیهمه چ ی... ول کمیکوچ

... و هم  مونیخراب شد ... هم خونه امون آوار شد ... هم زندگ یلعنت

 ... الدمونیم
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 هیسد چشماش شکسته بود ...  یصداش هم چنان پا بر جا بود ول بغض 

 رو دستش ... با دهن دیقطه اشک چک

و رو شد از  ریدستشو گاز گرفت و قطره اشکو پنهون کرد ... دلم ز پشت

 ی... چقدر دلم م یهمه خوددار نیا

 یم یبهش بگم نگام کن ... نگام کن تا آرومت کنم با نگاهم ... ول خواست

 و اون نمیاشک چشمشو بب دمیترس

 بشه ... شرمنده

 لرزونش ادامه داد : یهمون صدا با

شد ... بعد از بابا ،  یو لباسش آروم م لیبا عکس بابا و وسا الدیانگار م _

 و دیشده بود روپوش سف شیباز لیوسا

به  دمیتو زلزله گم شد تنها ام یخاک خورده و پالک بابا ... وقت نیپوت

 پالک گردنش بود ... مطمئن بودم با اون

زدم نتونستم ... چقدر دعا  یبه هر در یکنم ول داشیتونم پ یم پالک

 کنه و با اون نشونه داشیپ یکردم کس یم
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منتظرش  یچشما هیمامان که  شی... پ شمونیبرگردونه پ الدویم بتونه 

 اش پر خون ... دهیپر اشک بود و دل داغ د

 یکردنش ... ول دایشدم از پ دیاز گم شدنش گذشت که من ناام اونقدر

 تو کمیکوچ یداداش پنج ساله  شهیهم

... مامان  دمیخند یم اشونیکرد و من به بچگ یم یباز نایبا م ذهنم

 از دشویوقت ام چیمنتظرش بود ... ه شهیهم

 شیکردنش ... چقدر واسه سالمت داینداد ... چقدر نذر کرد واسه پ دست

 بارم که هیخواست  یدعا کرد ... چقدر م

کوتاه  یلحظه  هیکوتاه ... من اون  یلحظه  هی ی... فقط برا ندشیبب شده

 پنج سالمو الدیاون م دمیشد ... د بمینص

 ؟... ی؟ ... به چه چشم یدیبا چه د یول دمشی... د

حرفشو نا تموم گذاشت و من چقدر دوست داشتم تو دلم آهسته  ثاقیم

 کامل کنم :

 ... بیبه چشم رق _

 قبر داد و زمزمه کرد : لیتحو یبازم پوزخند ثاقیم
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 ... ! نیکرد اال ا یفکر م یمامان به همه جور مالقات _ 

پر اشکشو چرخوند  یاد و چشمافرست رونیب یبا پوف بلند قشویعم نفس

 نیزم یو از رو دی... نگاهشو ازم دزد

 شد ... خاک شلوارشو تکون داد و رو به من گفت : بلند

 کردم ... یم یخودمو خال یجور هی دی... با یکه گوش کرد یمرس _

 به قبر انداخت و ادامه داد : نشویغمگ نگاه

 شده ... نتونستم باهاش راحت باشم ... بهیباهام غر الدیم _

 گهیراحت نبود ... د گهید کشیبا برادر کوچ ثاقیبه درد اومد ... م دلم

 باشه ... منم از جام یا ینبود تا راحت یبرادر

قبل از  ثاقی... م نیراه افتادم به سمت ماش ثاقیشدم و پشت سر م بلند

 سوار شدن گفت :

 بکنم ؟ یخواهش هیازت  شهیم _

 نگاهش کردم ... گفت : نتظرم

 ی... ممکنه برا شهیاونا معذب م شی... پ الهیمحنا با تو راحتتر از دان _

 چند روز ...



 

728 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 قطع کردم و با آرامش گفتم : حرفشو 

 برمش خونه خودمون ... خودش هم دوست داره با من باشه ... یم _

 سپاس گزارانه نگاهم کرد و گفت : ثاقیم

الزمه محنا نباشه ...  نایمرتب کردن اوضاع مامان و م یممنونم ... برا _

 یها و ب هیگر نیا یترسم از نظر روح یم

 مامان ، روش اثر بزاره ... یها یتاب

 راحت کردم : الشویخ

 نگران نباش ... من مواظبشم ... _

خانوم  نینسر یکه تو خونه  یا هیاز اون همه غم و گر یهفته ا هی

 گذشته بود ، گذشت ... به خاطر حضور محنا

 یتلخ رو فراموش کنم ... هر روز م یاون روزا ی، تونستم به زود کنارم

 خونمون ... مامان و کیبردمش پارک نزد

کردم و اونا  یم ی... من با محنا تو پارک باز ومدنیهم باهامون م بابا

 گرم بود ... خوشحال یرو ادهیسرشون به پ

 دوست داشتن ... یکه محنا رو مثل حام بودم
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 یسخت یروز که از اومدن محنا به خونمون گذشته بود ، من سرما دو 

 اطر فشار وبه خ شتریدونستم ب یخوردم ... م

شده ... سرما  فیبدنم ، ضع یدفاع ستمیکه روم بوده ، س یاسترس

 زشیمثل گذشته نبود ... قبال فقط ابر میخوردگ

عالوه بر عالئم گذشته ام ، دل درد و  نباریکردم اما ا یو سرفه م داشتم

 هم داشتم ... مجبور بودم فاصله جهیسر گ

لحظه  هی ی... برا رهیدفعه از من وا نگ هیرو با محنا هم حفظ کنم تا  ام

 نرفته بود و محنا هم ثاقیآرزو کردم کاش م

واسه آروم شدن  ثاقیموند ... واسه حال محنا نگران بودم ... م یم ششیپ

 سفر دو روزه به هی بیزهره خانم ، ترت

 ... گشتنیداده بود و االن هم رفته بودن اونجا ... فردا بر م مشهدو

تازه  یلی... ل می، داشت یلیبا طاها و ل یشام دور هم هیوز ، از چند ر بعد

 حالمونو بهم زیدو ماهش شده بود و سر م

 یا افهیبه اون ق یزیگرفتم تا چ یسخت جلو خودمو م یلیزد ! خ یم

 که از چندش جمع شده بود نگم ! اخر سر
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و رفتم تو اتاقم  میبلند شد زیو با محنا زودتر از سر م اوردمیطاقت ن هم 

... 

 هی... اخر شب قبل از خواب براش  دیخواب یمدت اتاق من م نیتو ا محنا

 خوندم ... امشب هم بعد از یکتاب قصه م

 یب یلیلباس خواب بهش ، باهاش رفتم و مسواک زدم ... خ پوشوندن

 ... دیکش یحوصله مسواکو رو دندوناش م

و در روز سه  دیکش یمربع طول  هی،  دنمیمن که مسواک کش برعکس

 زدم ... بعد از غذا خوردن یبار مسواک م

زدم ... دوست  یگرفتم ، مسواک م یکه وضو م یزدم موقع ینم مسواک

 داشتم خودمو واسه خدا خوشگل کنم !

مسواکو  یدسته  یحالیشونه به محنا انداختم که با ب یاز رو ینگاه مین

 کرد .... حاضر بودم یتو دهنش جا به جا م

من  یکشه ، دندوناشه ! وقت یکه مسواکو نم ییببندم که تتنها جا رطش

 خم شدم و دهنمو شستم ، اونم از خدا
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سمت تخت ... خنده  دیو دهنشو شست و دو ییروشو یرو دیپر خواسته 

 شناختمش ، یم یام گرفته بود ... از وقت

 وجودش بود ... بیمسواک نزدن ، تنها ع نیا

و به سمت تخت رفتم تا  دمیاز خوردن قرصام ، لباس خوابمو پوش بعد

 یبردارم و رو شیبالشم رو مثل چند وقت پ

هر  بایناراحت بود ... تقر هیقض نیبه خاطر ا یبخوابم ... محنا کم کاناپه

 : دیپرس یشب م

 دی؟ ... پرنسس که نبا یمن بخواب شیکه پ یشیخوب م یپس تو ک _

 تنها باشه ... !

 جمله نرسه : نیکه حرفش به ا چوندمشیپ یم یجور هی شهیمن هم و

دخترو  هی نی! فقط هم یمواظب پرنسست باش دیو با یتو ملکه هست _

 ! یدار

 ینجوریمن که هم یغرض بود اما برا یخنده دار و ب نکهیبا ا حرفش

 هم بدتر بود ! یبودم ، از سرما خوردگ ییهوا
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وسط و  ارهینداشتم محنا دوباره بحث مزخرف ملکه و پادشاهو ب طاقت 

 و بابام هم پادشاه منم یبگه تو ملکه ا

 ! دخترتونم

بالشم  نکهیداشت ... قبل از ا یتلخ ی هیارو لبم نشست که ته م یلبخند

 زنگ میتخت بردارم ، گوش یرو از رو

بود ... نا خودآگاه ضربان  ثاقیبه شماره اش انداختم ... م ی... نگاه خورد

 تو دستم جا به جا ویقلبم باال رفت ... گوش

به خودم  یدی... با ناام یخواست صداشو بشنوم ول یدلم م یلی... خ کردم

 گفتم :

 ... یفکر کن وسفیبه برادر  یتون ی؟ تو که نم یاخرش که چ _

که تو وجودم  یقتیحق یکنه ... چشمامو رو دایادامه پ شتریفکرم ب نزاشتم

 خواستم ی، بستم ... نم دیکش یزبانه م

 یبا خودش چ ثاقیشدم ... اصال م ثاقیشه که عاشق م یشرمم م بگم

 تونه به نامزد سابق یکنه ؟! اون م یفکر م

 گمشده اش فکر کنه ؟ ... برادر
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اعتراف کنم که تا حاال هم بهم فکر  ثاقیم یخواست به جا یدلم م جقدر 

 وسفیقبل از حضور  دیکرده ... شا یم

... چهار  دمید ینگفته ... منم اصال اونو نم یزی... فقط چ میزندگ یتو

 بودم ، به تنها الیخیدختر ب هیکه  شیسال پ

 ولنشیو یتونست با معجزه  وسفیکردم عشق بود ...  یکه فکر نم یزیچ

 کنه و کیاحساساتم رو تحر یتا حد

 دی؟ اگه دوستم داشت ، نبا یچ ثاقیم یبده طعم عشقو بچشم ... ول اجازه

 از شتریگفت ؟ .... اون که ب یم یزیچ

 فرصتشو داشت ... وسفی

به  یفیشد ... به محنا نگاه کردم که با اخم ظر دهیاز دستم کش میگوش

 کرد ... چون اسما رو به ینگاه م یگوش

تونست اونا رو  یم یکرده بودم ، تا حد رهی، ذخ میگوش یرو یسیانگل

 گل از گلش ثاقیاسم م دنیبخونه ... با د

 اتصالو زد ... یدکمه  عیو سر شکفت

 سالم بابا جونم ... _ محنا
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 ............ 

 خوب شدن ؟ یو مام نایاره خوبم ... عمه م _ امحن

چند روز زهره خانم و  ینفهمه ، گفت برا یزیمحنا چ نکهیا یبرا ثاقیم

 یدکتر ... م یآقا شیپ برهیرو م نایم

کنه  یترسه و هوس نم یبچه ها از دکتر م یمحنا هم مثل همه  دونست

 دنبالشون بره !

 ... ستیحالش خوب ن هدای... اما  نجامیاره من عاشق ا _ محنا

 یالیخینگو ! اما محنا با ب یچیگرد شد ... نه محنا جون بابات ه چشمام

 ادامه داد :

... اونم  یستین شمیزاره ... تو که شبا پ یسرما خورده ... منو تنها ماخه  _

 رو رهینشم م ضیمن مر نکهیواسه ا

 خوابه ... یم کاناپه

 خوردم ! یسرما نم کاش

 تونه راه بره ... ! یاره ... نه م _ محنا
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به صورت من که حاال عالمت  ی؟! محنا نگاه گهیداره م یچ ثاقیم نیا 

 زد انداخت و لباشو یتعجب روش دو دو م

 گفت : ثاقیکرد و به م جمع

 ! کهیاخه اتاق تار نمیتونم رنگ صورتشو بب یامممم .... نه نم _

 ینجوریخواست بدونم چرا ا یدلم م یلیبهم انداخت ... خ ینگاه دوباره

 کنه ؟! محنا اخم یموشکافانه نگام م

 کرد و با اعتراض گفت : یفیظر

خودت  ایحرفاتو منتقل کنم ! ب یتونم همه  یاااا ؟ بابا ! من که نم _

 بهش بگو !

تو بغم انداخت و دوباره  ویتخت راه رفت و گوش یرو یحوصلگ یبا ب و

 زل زدم که ی... با تعجب به گوش دیدراز کش

به  وی... اب دهنمو قورت دادم و گوش دمیرو شن ثاقیم یالو الو یصدا

 کالفه ییبا صدا ثاقیگوشم چسبوندم ... م

 : گفت
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... فقط بگو مواظب خودش  یبهش بد ویخواد گوش یالو ... محنا نم _ 

 که با ییداغها ریباشه ... شبا هم از همون ش

 براش درست کن ... ویکن یواسه من درست م نایم

خودم  یبرا یزاری... م ای... خدا زدیام م نهیس واریبه د انهیوحش قلبم

 قدرت گهید نیفکر کنم ؟! آخه ا کیرمانت

زنه  یرفتارا و کاراش داره عالقه رو داد م یکردنو ازم گرفته ... همه  فکر

... 

 و گفت : دیکش یقینفس عم ثاقیم

جونت باش ... بهش بگو  هدایگردم دخترم ... مواظب  یمن تا فردا برم _

... 

امو پاره کنه ... با عجز تو  نهیس ی وارهیخواست د یکرد ... قلبم م مکث

 دلم گفتم ...

 کنم ... یبگه ... خواهش م ی... بگو بهم چ قثایم بگو

 داد و گفت : رونینفسشو با صدا ب ثاقیم
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نکن  تشی... فقط مواظبش باش ... اذ یبگ یزیخواد چ ی... نم یچیه _ 

 دنبالت ... خداحافظ ... امی... من زود م

 یکه حاال به جا یزل زدم به گوش نیغمگ ییشکسته و چشما یدل با

 ، تنها بوق ممتد اشغال ثاقیم یالو الو یصدا

 .... دیچیپ یم توش

و طاها و خانواده  ایکردم ... قرار بود مح یبا محنا ساالد درست م داشتم

 چترشونو پهن شهیگرامشون مثل هم ی

خودشون چرا  انیم یمهمون نهمهیا نایدونم ا ی... من نم نجایا کنن

 دن ؟! ینم یمهمون

و خودشو  دیچ یظرف م یحلقه شده رو رو یداشت گوجه ها محنا

 ییداد ... از اونجا یهماهنگ با اهنگ تکون م

 قهیاهنگ به سل هیتونم تو آشپزخونه کار کنم ،  یمن بدون اهنگ نم که

 دخترم که نیمحنا گذاشته بودم ... ا ی

اهنگ لوس از  هیانتخابش ! نیکرده با ا سیاس سرو قهیسل یهر چ دهن

 لوس چون گمیرو گذاشته بود ... م کهیانر
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 ریشفاف بود ... محنا ز یلیخ کهنی... با ا ومدیخوشم نم کهیانر یصدا از 

 گرفت رو یکه اهنگ اوج م ییلب ، قسمتا

 کرد ... یم زمزمه

Somebody wants you 

 خوادیتورو م یکی

Somebody needs you 

 داره ازیبهت ن یکی

Somebody dreams about you every single night 

 رهیتو به خواب م یایهست که هر شب در رو یکس و

Somebody can't breath without you, it's lonely 

 تنهاست یتو نفس بکشه، و تنها یب تونهیهست که نم یکس

Somebody hopes that someday you will see 

 ینیکه واقعا هستم رو بب یکس یهست که آرزوشه روز یکس

That Somebody's Me 

 منم ... یکیاون  و

خونه و  یم یکیواقعا داره واسه  گرفت که انگار یقشنگ حس م اونقدر

 کنه ! اونقدر تو بهر یبه عشقش اعتراف م
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و انگشتم حس کردم ...  یعیمحنا رفته بودم که سوزش سر یاصوال ادا 

 پرت کردم ... یچاقو رو با چندش به کنار

زخمم ضعف رفت ... از خون  دنیبودم ... دلم از د دهیتا نصفه بر انگشتمو

 با چاقو برام دنیبر یول دمیترس ینم

اب گرفتم ...  ریش ریشدم ... انگشتمو ز یم یجور هیاور بود ...  عذاب

 سوزشش یشد ول یم یخون و اب با هم قاط

 : دمیمامانو شن یشد ... صدا ینم متوقف

 با خودت ؟ یکار کرد یا ؟ چ _

مادرانه  یکرد ... با همون نگران شیابو بست و دستمو گرفت و بررس ریش

 سرزنشم کرد :

 ییچه بال نیاخه من چند بار بهت بگم حواسشو جمع کارت کن ... بب _

 ... یسر دستت اورد

سمتم ... دستمو  دیو دو دیپر نییپا یحرف مامان از صندل دنیبا شن محنا

 یبه سمت خودش و زخممو بررس دیکش

 گفت : یفی... با اخم ظر کرد
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به بابا زنگ بزنم  یخوا ی؟ م یدرد دار یلی! خ یدیاوپس ! چه بد بر _ 

 بگم چاقو رو دعوا کنه ؟!

 دمیشد ... دستمو کش یمن ته دلم خال یول دیحرفش مامان خند نیا با

 گفتم : یفیضع یکنار و با صدا

 ... ستین یزیچ _

محنا از پشت  یکنم ... صدا دایبه سمت کمد رفتم تا چسب زخم پ و

 سرم اومد :

 زنم ... یکنه ها ... االن بهش زنگ م یخوب دعوا م یلیبابام خ _

 گفتم : یمحکم یسمتش و با صدا دمیدو رونیتا خواست بره ب و

 خواد ... یگم محنا نم یت منه به _

 و بلندم تعجب کرده بود ، گفت : یجد یکه از صدا محنا

 زنم ... یباشه ... زنگ نم _

ظرف گذاشت ... مامان با  یها رو رو اریو خ زیاهسته رفت سمت م و

 چشم و ابرو اشاره کرد که با محنا بد حرف

 گرم گفتم : ی... منم ناچار رفتم سمتش و با لحن زدم
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 خب ... _ 

... اخه دعواش هم نکرده بودم که ازش عذر  دیرس یبه ذهنم نم یچیه

 بگم ؟! سرفه یکنم ... برم بهش چ یخواه

 کردم و گفتم : یمصلحت یا

 ... باشه ؟ ینخواستم نگرانش کن _

 باال انداخت و گفت : یشونه ا محنا

 نگرانت شده بود ... امروزم روش ! شبیبه هر حال اون د _

کرد ... گفتم االنه  یشده به من و محنا نگاه م کیبار ییا چشماب مامان

 ... ! تا خواستم یکه گند بزنه به همه چ

 اومد : ایمح یبلند و پر انرژ ی، صدا چونمیرو بپ هیقض

 گل دخترتون اومده ... نینیبب دیایسالم بر اهل خانه ... ب _

داشت با  یاز سر برم شویشدم و به اون که داشت روسر نهیبه س دست

 باال رفته نگاه کردم و گفتم : ییابرو

 وقته اومده ! یلیگل دخترشون که خ _

 کرد و گفت : یشیچ ایمح
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 چه رسه به گل ! یستیتو بوته اشون هم ن _ 

داشتم بارش  یکه حواسم پرت محنا و کاراش بود و اال خوب جواب فیح

 خوشمزه اش ی کهیکنم ... در عوض ت

 : گفتم

 ؟ یندار ی؟ خودت مگه خونه زندگ نجایا یباز شما تلپ شد _

 مانتوشو باز کرد و همونطور که با محنا و مامان سالم یدکمه ها ایمح

 کرد گفت : یم کیعل

 ؟ امیب یک یخونه  امیبابام ن یخونه  _

مادر شوهر بدبختت  شیپ ای یینجایا ایخودت ! تو که هر شب  یخونه  _

 خانم ! نیمیس چارهی! ب

 لباساشو رو ساعد دستش انداخت و گفت : ایمح

پس  میکجا بر میو اون نر نی... خونه ا میباالخره ما تازه عروس داماد _

 ؟!

 گشاد شده نگاش کردم و گفتم : ییچشما با
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ان  یو طاها چ یلی؟! پس ل نی؟! تو و عادل تازه عروس داماد یچ یچ _ 

 ؟!

 با خنده گفت : ایمح

 اونا هنوز نامزدن ! _

تو هوا کردم و رفتم  یپوف وونهید نیرفت ... کالفه از دست ا رونیاز در ب و

 ... اکرم خانوم نمشیتا بچ زیست م

اکرم  ی... چه ب ادیب میهم نبود تا بهش بگ یادیز یلیکار خبود و  یمرخص

 لنگر انداخته نجایا نایخانم چه با اون ، ا

 نشه ! ایزدن که ر یبه خونشون سر م یو گهگاه بودن

 نکهیعطسه ام گرفت ... قبل از ا هویبردم که  یظرف ساالدو م داشتم

 یبلند یبتونم خودمو کنترل کنم ، عطسه 

حرکتم صورتشو جمع  نیبود با ا سادهیسر گاز وا یلیکه با ل ای... مح کردم

 کرد و گفت :

ساالد  یواسه چ ی! اگه هنوز خوب نشد هدای یچندش یلیااااااااااااه ! خ _

 ؟! یکن یدرست م
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تازه تب و دل دردم خوب شد  روزیدست خودم که نبود ... د نیببخش _ 

 دارم ... زشی... هنوز ابر

 دوباره صورتشو تو هم کرد و گفت : ای... مح دمیشمحکم باال ک موینیب و

 یروسیدور ... من بخورم بچه ام و زیساالدم بر نیبرو اونور ا ایاه ... حاال ب _

 ! شهیم

 باال رفته گفتم : ییابرو با

 داره ؟ یچه ربط یساالد خوردن تو به حام _

کرد و تا خواست جواب بده ، طاها و بابا و عادل  ینیشرمگ یخنده  ایمح

 ... زیاومدن تو اشپزخونه و نشستن سر م

که طاها اومد و  دور زمشیزاشتم تا بعد بر یظرف ساالدو کنار م داشتم

 گفت : غیبا ج یلیبه گوجه زد ... ل یناخونک

 ! یفتیطاها االن پس م ییییییوا _

 با تعجب گفت : طاها

 ها ؟! _

 کنه ... من عطسه کردم تو ظرف ساالد ... یداره شلوغش م یچیه _
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که  یو گوجه ا ییرفت سمت دستشو عی، سر دیحرفو شن نیتا ا طاها 

 تاسف یخورده بودو تف کرد ... سرمو از رو

 حرص بدم گفتم : نکهیدادم و واسه ا تکون

 ؟! شیاریانگست بندازم تو حلقت که خوب باال ب امیب یخوا یم _

اومد تو  تیداره با عصبان تیحرفا حساس نیا یدونستم چقدر رو یم

 اشپزخونه و گفت :

 ! هدای یخودیحقا که ب _

چند روز  نیبراش دراوردم و مشغول خوردن سوپم شدم ... تو ا یشکلک

 برنج ، ریقوت غالبم سوپه ... صبحا ش

 ... رمیگ یدارم حالت تهوع م گهی! د یسوپ ، شبا فرن ظهرا

خسته بودم رفتم تو اتاقم و خودمو انداختم رو  یلیاز ناهار ، چون خ بعد

 نداشتم زویتخت ... حوصله جمع کردن م

 یصدا یوقت یخسته امو بستم ... حت یو تو بغل گرفتم و چشما... پتو ر

 هم دمیتختو شن یمحنا و اومدنش رو یپا
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باز نکردم ... حوصله نداشتم برم رو کاناپه بخوابم ... ولش کن  چشامو 

 ! گهید میدور هم نجایهم

 که محنا تو بغلم بود به خواب رفتم ... همونطور

حنا کنارم نبود ... صدامو صاف کردم زدم و چشمامو باز کردم ... م یغلت

 و گفتم :

 ؟ ییمحنا .... کجا _

به سر و صورتم زدم و  ی... اب نییرفته پا دیاتاق نبود ... فکر کردم شا تو

 رفتم ... همونطور که تو اتاقا رونیاز اتاق ب

 گفتم : دمیکش یم سرک

 محنا ... _

نبود ... ترس چنگ  یرو هم گشتم ... ول نییپا ییاشپزخونه و دستشو تو

 رفتم یزد به وجودم ... کجا رفته ؟ با نگران

 ... با ترس گفتم : دنید یم لمیودن و فنشسته ب هیکه بق ییرایپذ تو

 ؟ ستین نجایمحنا ا _
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زودتر به  یلیو با تعجب نگام کردم ... ل دنیکش دنید لمیدست از ف همه 

 حرف اومد :

 ؟ دهیتو نخواب شیمگه پ _

 تکون دادم و با بغض گفتم : یبه عالمت نف سرمو

 ... ستیجا ن چیه _

 گفت : تیبا وحشت از جاشون بلند شدن ... بابا با جد همه

 ؟ ی؟ اتاقا رو خوب گشت ستیجا ن چیه یچ یعنی _

 بغضمو خوردم و گفتم : یکردن بودم ... با بدبخت هیشرف گر در

 اره ... نبود ... _

 صورتش و گفت : یاهسته زد رو مامان

 زهرا ... یفاطمه  ای _

 نداره که بره ... یی... اخه جا میدنبالش بگرد گهیبار د هی نیایب _ طاها

کرده از وحشتمو  خیکرد و اومد سمتم و دست  دییهم حرفشو تا یلیل

 گرفت . آهسته گفت :



 

748 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 نشده که ... یزی؟ آروم باش چ یشد وونهید _ 

...  دیچیخونه پ یمحنا محنا گفتن همه ، تو یکه صدا دینکش هیبه ثان و

 با نوییباال و پا یسوراخ سنبه ها یهمه 

که نفس  ی... عادل در حال نیگشتم اما انگار آب شده و رفته تو زم هیبق

 زد از در سالن اومد تو ... با تاسف ینفس م

 انداخت و گفت : نییپا سرشو

 هم نبود ... نگیتو پارک _

هم با  دمیام نیاومد ... اخر نییدر هم از پله ها پا ییهم با ابروها بابا

 شد ... دیحرفش ناام

 گشتم ... نبود ... یتو انبار _

حس شد و چمپاته زدم کنار مبل ... مامان و  یزانوهام ب یک دمینفهم

 یو خودشونو باال دنیکش یخفه ا غیج ایمح

 تو دست راستش زد و گفت : یمشت یرسوندن ... طاها با کالفگ سرم

 ... میگم شدنو کم داشت نیهم ریواگ ریهاگ نیاه ... تو ا _

 اهسته گفت : یلی، ل فونیا یصدا با
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 ... میهم کم داشت گهید زیچ هی _ 

 بود کرد و گفت : فونیآ یکه رو یبه عکس یا اشاره

 .... ثاقیم _

گرده ... اومده  ینبود که گفت امروز برم ادمی...  ختیفرو ر نهیتو س قلبم

 نیکار کنم ؟ ا یچ ایدنبال محنا .... خدا

خودت  ایبگم گم شده ؟ خدا یدست من امانت بود ... حاال چجور دختر

 نجاتم بده ...

 یتو سرم م ثاقویمبود که حضور  یزنگ زدن دوباره ، مثل پتک یصدا

 رحمانه ... بابا درو باز کرد و تپش ی... ب دیکوب

دونستم  یم یرفت ول ثاقیمن به وضوح باال رفت ... بابا به استقبال م قلب

 یگه ... چشمم به درگاه خال ینم یزیچ

، پر شد  ثاقیطاقت فرسا ، از وجود م ی قهیبود که بعد از چند دق سالن

 تو دست ، داشت داخل یبا بسته ا ثاقی... م

که رد اشک  یمن یما افتاد و رو یکه نگاهش به جمع اشفته  شدیم

 دمیکرده بود ، خشک شد ... د سیصورتمو خ
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 دمیدستاش شل شد ... قورت دادن آب دهنشو د یتو سهیک یدسته  که 

 : دی... لبشو زبون تر کرد و رو به بابا پرس

 افتاده ؟ یاتفاق _

چشم  نکهیبدون ا ثاقیو کالفه به پله ها نگاه کرد ... م دینگاهشو دزد بابا

 از من برداره ، جلو اومد و درست رو به

، سرمو باال گرفته بودم ... با  نمشیبتونم بب نکهیا ی... برا سادیوا روم

 یپر از اضطراب ، تک تک اجزا ینگاه

 نظر گذروند ... اروم گفت : ریز صورتمو

 ؟ یخوب _

 هیگر ریبود واسه باز کردن بغضم ... زدم ز یحرف تلنگر هی نیانگار هم و

 کردم ... یم هیمحابا بلند بلند گر ی... ب

کنارم  ادیرو کنار بزنه و ب هیقصد داشت بق یلیهل شده بودن .... ل همه

 بودن که دهیاونقدر ترس ایمامان و مح یول

 گفت : یبشه ... طاها م کمیدادن نزد یکس اجازه نم چیه به

 ... میکن یم داشینشده که ... پ یزیم باش دختر ... چآرو _
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 کردم ... یفکر م زیچ هیمن فقط به  یول 

؟  یبه خاطر گم شدنش ازم متنفر بشه چ ثاقینشه و م دایاگه محنا پ »

...» 

 گفت : یبلند و کالفه ا یبا صدا ثاقیم

 ، محنا کو ؟ یچه خبره ... راست نجایبهم بگه ا یکی _

، نگاه ترم رو به صورتش انداختم  یفیام بند اومد ... با هق هق ضع هیگر

 کرد ... ینگام مگره خورده  یی... با ابروها

 ینبود ... کنجکاو بود ... همونطور که تو چشمام زل زده بود ، برق یعصبان

 لب گفت : ریاز نگاهش جست و ز

 محنا ... _

... نگاه پرسشگرانه  سادمیتوانم از جام بلند شدم و روبه روش وا نیاخر با

 گفت : یاش رو بهم دوخت و با ناباور

 محنا که گم نشده ....؟ _

که دوباره لونه کرده بود تو گلومو  یونستم سرمو تکون بدم و بغضت فقط

 باز و یبا دهن ثاقیبفرستم ... م نییپا
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 مات ، زل زد بهم ... شمرده شمرده گفتم : ییچشما 

 داریب یوقت میشد ... من و محنا خواب بود یچ دمیبه خدا من نفهم _

 و ریاتاقو ز ی... هر چ ستیبغلم ن دمیشدم د

 صداش زدم ، بازم نبود ... یکردم ... هر چ رو

... اهسته گردنشو چرخوند سمت پله ها و  دیشنیانگار حرفامو نم ثاقیم

 زمزمه کرد :

 محنا ... _

اراده ، باهاش همراه شدم ...  یسمت پله ها ... ب دی، دو دهینکش هیبه ثان و

 کرد و یدر اتاقا رو باز و بسته م انهیوحش

 : دیکش یم داد

 محنا ... محنا ... _

بودن ، بهم فهموند که دوباره دارن  نییپا یطبقه  یکه تو هیبق یصدا

 در اتاقمو باز کرد ثاقیگردن ... م یدنبالش م

لرزون خودمو بهش رسوندم ... اتاق من  ییبرد تو اتاق ... با قدمها ورشی و

 سیباال بود که سرو یتنها اتاق طبقه 
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رو باز کرد و صداش تو حموم اکو شد  ییوداشت ... در حموم دستش کامل 

: 

 محـــــــنا .... _

 یدیبا ناام ثاقیآروم من ... م یها هیبود و گر یجوابش فقط خاموش اما

 افتاده ، در حمومو ول کرد و ییو شونه ها

به چشماش نگاه کنم  دمیترس یزد ... م یسمتم ... نفس نفس م دیچرخ

 ... دوباره نمیو تنفرو بب تیو عصبان

ازم هم  ثاقیشل شد و کنار تخت نشستم ... تصور متنفر شدن م زانوهام

 نیسرشو ب ثاقیوحشتناک بود ... م

 خش دار گفت : ییگرفت و با صدا دستاش

 نکن ... هیگر _

دستمو محکم  یشد ول شتریاز صدام هم متنفر شده ... هق هقم ب ایخدا

 ام بلند نشه هیگر یرو دهنم گرفتم تا صدا

 ریمژه هام گ نی... چشمامو رو هم فشار دادم ... چند قطره اشک سمج ب

 کردن ... چشمامو که باز کردم ، نگاهم به
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نگاهمو به صورتش  دمیترس یافتاد که روبه روم بود ... م ثاقیم یپاها 

 نگاهش ستیقرار ن دیبدوزم ... انگار فهم

، ته  دمینگاهشو د یچون خم شد و رو زانو مقابلم نشست ... وقت بکنم

 دلم گرم شد ... خوشحال شدم که برق تنفر

 بود و کالفه ... آروم گفت : نی... در عوض غمگ ستیچشماش ن تو

 تونه رفته باشه ... یکجا م نی... فکر کن بب هداینکن  هیگر _

 تکون دادم ... با عجز گفتم : نیهقم رو خفه کردم و سرمو به طرف هق

 ... ادینم ادمیکنم  یفکر م یدونم ... هر چ یبه خدا نم _

 یتمرکز م دیبا شدم ... رهیخ یرو تخت یانداختم و به دنباله  نییپا سرمو

 رو یدنباله  دمیدفعه ، د هیکردم ... 

اون حرکت کردم ...  خیمتعجبم رو م ی، تکون خورد ... چشما یتخت

 کنار رفت یتکون خورد و کم یدوباره روتخت

 گفتم : یخفه ا یبا صدا یام حبس شد و با بدبخت نهی... نفس تو س

 محنا ... _
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و  فیدست ظر دی... د دیرس یخط نگاهمو ادامه داد تا به روتخت ثاقیم 

 اومد و رونیتخت ب ریاز ز ییکوچولو دیسف

 دیبعد ، دست چنگ زد به فرش و خودشو جلو تر کش یشد ... کم مشت

 تخت بلند شدم و به ی... با ترس از رو

 ثاقیزل زدم ... انگار مغزم قفل کرده بود .... م کیاون دست کوچ حرکات

 زودتر از من به خودش اومد و دستو

 ... دیکش محکم

 ریدر هم گره خورده ، از ز ییپف کرده از خواب و موها ییبا چشما محنا

 ییبلند باال ی ازهیاومد و خم رونیتخت ب

از چشماش  یاش نصفه موند و برق شاد ازهی، خم دید ثاقوی... تا م دیکش

 و ثاقیزد تو آغوش م رجهی... ش دیپر

 دور گردنش حلقه کرد و گفت : دستاشو

 بابا جونم ... _

بعد اروم دور بدن  یتو هوا مونده بود ... کم ثاقیم یشوک زده  یدستا

 دخترش حلقه شد و محکم به کیکوچ
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 دورگه گفت : ییفشارش داد ... با صدا خودش 

 دختر ؟ یتخت بود ریچرا ز _

 کرد و گفت : یزیر یخنده  محنا

 دمیکه شدم د داریه نداشتم برم باال بخوابم ... بحوصل یول نییافتادم پا _

 ... ! رمیاون ز

رفت و سرم  یاهیتونستم آروم زمزمه کنم خدارو شکر ... چشمام س فقط

 که از دمید ثاقویبه دوران افتاد ... قامت م

سرزنشگر  یتخت گذاشت و با لحن یبلند شد و محنا رو رو نیزم یرو

 گفت :

فکر کرد  هدای؟  میچقدر نگران شد یدون یمرو تخت ...  یومدیم دیبا _

 ... یگم شد

 برگشت سمتم و عذرخواهانه گفت : محنا

 ؟ یجونم ... نگرانم شد هدای نیاخ ... ببخش _

پنهون کنم ... فقط  موینکردم دلواپس یزدم ... سع یکمرنگ لبخند

 واریشد و دستمو گرفتم به د شتریام ب جهیسرگ
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 اومد کنارم و گفت : عیسر ثاقینخورم ... م نیزم تا 

 ؟ ستیشده ؟ حالت خوب ن یچ _

 کج کردم و گفتم : یکم سرمو

 نه ... خوبم ... _

نقره  یحنا انداختم... چقدر نگرانش شده بودم ... با اون چشمابه م ینگاه

 کرد ... یو شفافش زل زل نگاهم م یا

تا دستمو  یبه سمتش برداشتم تا بغلش کنم و بگم خدا رو شکر ول یقدم

 خوردم یبرداشتم ، سکندر وارید یاز رو

 یکنار تختم اصابت کنه ، دست محکم زیم یسرم به لبه  نکهیقبل از ا و

 ، بازومو چنگ زد و مانع افتادنم شد ...

 قیدق یدستمو گرفت که به سمتش پرتاب شدم ول عیاونقدر سر ثاقیم

 صورتم کجا فرود اومد ... فکر کنم دمینفهم

فکر نکنم ...  زایچ نیاش ... اونقدر حالم بد بود که به ا نهیس یرو افتادم

 هنوز دلم اشوب بود ... گم شدن محنا
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و  دمیترس یم ثاقیطرف از رفتار م هیاب کرده بود ... از حالمو خر بدجور 

 که دوباره دمیترس ی، م گهیاز طرف د

شدن محنا رو نداشتم  تیاذ دنیتحمل د گهیسارا تکرار بشه ... د ی هیقض

... 

با دست  ثاقیشد ... م یبسته بودم و تنم کم کم داشت سر م چشمامو

 مضطرب و ییزد و با صدا یاروم به گونه ام م

 ... ارهیداشت بهوشم ب یسع نگران

 ... هدای...  نمی؟ ... چشماتو باز کن بب یخوب هدای...  هدای _

 یشنوم نگرانم نباش ... حت یو صداتو م دارمینداشتم که بگم ب نویا توان

 هم نداشتم ... با دنویتوان خجالت کش

 یخواستم از کنارش دور بشم ... نم یبغلشم اما م یدونستم تو یم نکهیا

 نیباشم و با ا کشیخواستم انقدر نزد

خودمو  یتوانم ، کم یقطره  نی، کار دست خودم بدم ... با اخر یکینزد

 ی... صداش قطع شد و حلقه  دمیعقب کش
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بازوم برداشت و  یاز دستاشو از رو یکیبازوم شل شد ...  یرو انگشتاش 

 کرد تمیاپشت کمرم گذاشت ... اروم هد

چشمام کم کم محو شد و تونستم  یاهیتخت ... تا نشستم ، س سمت

 یکه رو یاهی... انگار دود س نمیرو بب ییجا

 ثاقویم یعصب یرفت ... صدا نیرو پوشونده بود ، با نشستنم ، از ب دمید

 : دیتوپ یکه به محنا م دمیشن

تختت  یاز رو شهینکن ؟ ... هم یچند بار بهت بگم محنا که انقدر تنبل _

 سر یبر یشیوقت بلند نم چیو ه یفتیم

 ... تیتنبل ی جهینت نمیا ای... ب جات

 : دمیگرفته و نادم محنا رو شن یصدا

 ... نیببخش _

که با عرق به  مویشونیپ یرو یجاش بلند شد و به سمتم اومد و موها از

 شالم هول داد و یبود تو دهیصورتم چسب

 : گفت
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تختم  یرو شهیخوبمو نگران نکنم ... هم یملکه  گهیدم د یمن قول م _ 

 هدای... خوبه  یخوابم تا تو نترس یم

 ؟ جونم

دست  ثاقیکردم لبخند بزنم ... م یرفت اما سع یم جیسرم گ نکهیا با

 و گفت : دیمحنا رو کش

که  دنی.... همه ترس یهم نشون بد هیخودتو به بق نییپا یبهتره بر _

 ... یممکنه گم شده باش

بود  دهیجست ... هنوز به در نرس نییتخت پا یگفت و از رو یچشم محنا

 گفت : ثاقیکه م

 ... ارهیب هدای یبگو برا یلیآب قند هم به ل وانیل هی _

برگشت سمتم  ثاقیبه هم زدن در گم شد ... م یمحنا تو یباشه  یصدا

 از یکوتاه یتخت با فاصله  یلبه  یو رو

خودمو جمع و جور کردم و خواستم به احترامش  ینشست ... کم من

 که اجازه نداد : نمیصاف بش

 نه نه راحت باش ... دراز بکش ... _
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با  یقینگاه دق ثاقیبه بالش لم بدم ... م یشدم کم یاصرار اون راض به 

 مهربون و نگرانش به صورتم انداخت یچشما

 گفت : و

 ... دهی... رنگت پر یدیترس یلیخ نکهیمثل ا _

 یحضورش داشتمو مخف جانیکه به خاطر ه یصاف کردم تا لرزش صدامو

 کنم :

 ... دمیترس کمیخب ... اره ...  _

 به لب گفت : یلبخند با

 کم ! نه ؟ هیاز  شتریفکر کنم ب _

 دوباره به حرف اومد : ثاقیزدم ... م یانداختم و لبخند محو ریبه ز سرمو

خودتو نگران  نقدریا دیرو نداشت که گم بشه ... نبا ییبه هر حال جا _

 ... یکرد یم

 : دیدفعه از دهنم پر هیشد که  یدونم چ ینم

 سارا بشه .... ی هیمثل قض دمیترس _

 صورتش نقش بست و گفت : یرو یکمرنگ اخم
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 ... راحت باشه التیکنه ... خ ینم دیجون محنا رو تهد یکس _ 

 بیعج یبه شونه ام انداخت و با لحن ییمکث کوتاه ، نگاه گذرا هیاز  بعد

 گفت :

 ... فتهیبه خاطر اشتباهات من تو خطر ب یدم کس یاجازه نم گهید _

بودم که نگاهشو تو چشمام دوخت و گفت  بشیعج یتو فکر جمله  هنوز

: 

 به خصوص تو ... _

کردم ...  یباز نگاش م یگشاد و دهن ییو رو شد ... با چشما ریدلم ز ته

 بود ؟ ... منظورش یاالن چ نی، ا ایخدا

نزار  گهیبکنم نه ؟ د کیرمانت یفکرا دینبا گهیواضح بود نه ؟ ... د گهید

 فقط در حد همون فکر باشه خب ؟! چون

نگو نه ! ... بزار با خودم بگم اره  ایاعتراف کرد نه ؟ ... خدا یجور هی االن

 هم تو ثاقیه قلبم بگم آره ... بگم م... بزار ب

 کنم ... یخواهش م ایخواد ... خدا یم رو
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 ایافکارم با باز شدن در پاره شد ... همه با هم اومدن تو ... مح ی رشته 

 زد یبزرگ اب قندو هم م وانیل هیتند تند 

 یرو ب وانیل یخوند اومد سمتم و لبه  یلب دعا م ریکه ز یدر حال و

 نفس یه لبم ... اصال اجازه اجازه چسبوند ب

درست  وانویداد ! اونقدر استرس و عجله داشت که ل یبهم نم دنیکش

 یرو وانیل یگرفت و آب قند از کناره  ینم

 : ستادیاز کار ا ایدست مح ثاقیخندون م یشد ... با صدا یام جار چونه

 نفس بکشه ! نیخانم اجازه بد ایمح _

 گنگ گفت : یبا نگاه ایمح

 ها ؟! _

از ابم ، خنده اش  سیخ یچونه  دنیصورتشو به سمتم چرخوند ... با د و

 گرفت و گفت :

 ؟! یخوب _

 حرص دهنمو پاک کردم و گفتم : با

 !!! یاگه شما اجازه بد _
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توجه به همه ، زوم شد  یکرد و نگاه من ب ینیدلنش یباز خنده  ثاقیم 

 فکر کنم نکهیرو صورت جذابش ... بدون ا

مشکوک مامان منو به  یکردم که صدا یهم اونجان بهش نگاه م هیبق

 خودم اورد :

 مامان ؟ یجون بهتر شد هدای _

 لب گفتم : ریو ز دمیدزد ثاقینگاهمو از م عیسر

 اره ... _

 که محنا رو بغل کرده بود با خنده گفت : طاها

 ! شهیمحنا خانم خواهر منو دق نداده باشه بهترم م نیالبته اگه ا _

 معترض گفت : محنا

 طاها ! ییا ؟ دا _

شدن به محنا ...  رهیطاها ، متعجب شدن و خ شوندیپ نیا دنیبا شن همه

 رو به ما طونشینگاه خندون و شمحنا 

 و گفت : دوخت

 ؟ هیچ _
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 گفت : یبا لحن شوخ یلیل 

 تو وروجک ؟! ییتا حاال طاها شده دا یاز ک _

 باال رفته به من اشاره کرد و گفت : ییبا ابرو محنا

 من ! ییدا شهیملکه باشه ، طاها هم م هدای یوقت _

 میخوب متوجه شد ثاقیمن و م یول اوردیاز حرف محنا سر درن یکس

 یمصلحت یتک سرفه ا ثاقی... م گهیم یچ

 شد گفت : یو همونطور که از جاش بلند م کرد

و  یمام شیپ میجمع کن بر لتویمحنا ، لباس بپوش و وسا گهیخب د _

 عمه ...

 در هم گفت : یبا صورت محنا

 بمونم ؟ گهیکم د هی شهینم _

 قاطع گفت : ثاقیکنم که م دییتا خواستم

جون استراحت کنه ...  هدای یو اجازه بد یایباهام ب دی... با شهی، نمنه  _

 ما ... یخونه  انیوقتشه اونا هم ب
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سمتم و  دیدو یدادن و محنا با خوش ثاقویو بابا جواب تعارف م مامان 

 گفت :

به همون اندازه  یخونمون و قول بد یایب دیجون با هدایاخ جون ...  _

 ...! یکه من موندم تو هم بمون

 گفتم : یالک یدلم جا بدم ؟! با خنده  یکجا نویخدا ! ا ای

 اونا بمونم ... شیپ دیاما من که بابا مامانم هستن ... با _

زد ... همونطور که به  نهیو دستاشو به حالت قهر به س دیلب برچ محنا

 رفت گفت : یسمت در م

پرنسس  شیپ یایب گهیتا جند وقت د دی! با یتو ملکه ا یباشه نمون ول _

 ! شهیو پادشاه ! اونم واسه هم

سرشون تنها  یعالمت سوال باال هیرفت و همه رو با  رونیاز در ب و

 گذاشت !

 خنده فرنازو بغل کردم و گفتم : با

 ... نیخوشبخت بش دوارمی... ام زمیبرات خوشحالم عز یلیخ _

 گفت : یهم با خوشحال فرناز
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مخصوصا  الی... من و دان ایایب دی... پس سفارش نکنم ... حتما با یمرس _ 

 ... زودتر هم میتو رو دعوت کن میاومد

 ! یدماغتو باال بکش میبشو که حوصله ندارم تو مراسم عروس خوب

 زدم به بازوش و گفتم : یشوخ با

 ! اریدرن یپررو باز هید _

 فرناز گذاشت و گفت : یدستشو رو شونه  الیدان

 المونی... خ میخانم ... از اومدن شما که مطمئن شد هدای گهیخب د _

 ... میشیمزاحم نم گهیراحت شد ! د

 در کنار رفتم و گفتم : درگاه از

 ... میتو در خدمت باش نیی؟ بفرما هینه مزاحم چ _

هم تموم نشده ...  دامونیهنوز خر میبر دیبا زمینه قربونت عز _ فرناز

 که ... ! میانقدر هول بود

کرد ! با لبخند به هر دوشون که حاال برق  یخورد و تک خنده ا حرفشو

 بود نگاه دهیتو چشماشون خواب یخوش

 و از ته دل دعا کردم خوشبخت بشن ... کردم
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دعوتم ... اونا هم  یاز رفتنشون ، به مامان و بابا گفتم پس فردا عروس بعد 

 موافقت کردن که برم ... بعد از ناهار رفتم

شد که محنا برگشته بود و  یم یهفته ا هیاتاقم تا استراحت کنم ...  تو

 یبودم ... شرکت هم نم دهیند ثاقویمن م

حالم بد نبود اما  یلیخ نکهیبودم ... با ا یاستعالج ی... مرخص تمرف

 کار در برم ریشده بود که از ز یبهونه ا میضیمر

 یمدت هیاجازه داد  نیهم یدونست برا ی... حاج اقا هم حال و روزمو م

 کار کردن یواسه خودم خوش باشم ! خوب

 بود ! نیآشنا هم هی یبرا

... چشمامو بستم و خواستم  دمیرو خودم کشزدم و پتو رو تا نصفه  یغلت

 زنگ خورد ... بدون میبخوابم که گوش

 بسته جواب دادم : ییکردن به شماره و با چشما نگاه

 بله ؟ _

 تو گوشم : دیچیمحنا پ یپرانرژ یصدا

 خوشگلم ... ! یسالم ملکه  _
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 ! فتادیملکه گفتن از زبونش م نیخدا ! کاش ا یا 

 ؟ یدلم خوب زیسالم عز _

فهمم تو دوست  یم ینجوریصدام کن پرنسس ! ا گهید یخوبم ول _ محنا

 من پرنسست باشم ! اخه بابام یدار

 ! یشده بهم بگه پرنسس ! فقط تو موند یراض

 خودیب ریتا تعب دمیکش المویافسار خ یمعنا داشت ول یلیحرفش خ نیا

 که محنا گم شده بود ینکنه ... همون روز

 ثاقیبرده بود ... انگار نگاه من به م ییبوها هیتو اتاقم بود ، مامان  ثاقیم و

 بود دهیتابلو بوده که مامان فهم یلیخ

به محنا زنگ نزنم  یلیکردم خ یم یسع نیهم یعالقه دارم ... برا بهش

 ثاقیاون و م ادیاز  یلحظه ا نکهی... با ا

 ... شدمینم غافل

 جون ؟ هدایگفتم  یچ یدیشن _ محنا

 گفتم : یحواسپرت با

 ؟ یگفت یها ؟ نه ... چ _
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 که ؟ یای... تو هم م یعمو دن یوسعر رمیگفتم من پس فردا م _ محنا 

 ... اصال حواسم نبود اونا هم دعوتن ... دمیچشمامو مال پشت

 اره فرناز دعوتم کرده ... _

 گفت : یشاد یبا صدا محنا

 اخ جون ... _

 فاصله گرفت و گفت : یاز گوش بعد

 ... ادیجونم م هدایبزرگ ... عمه ،  یمام _

 زهره خانم از اون طرف خط اومد : یصدا

 خوبه گلم ... بهش سالم برسون ... یلیخ _

 رسونه ... یبزرگ بهت سالم م یجون مام هدای _ محنا

 و گفتم : دمیخند

حرف  ینصفه فارس یسیمحنا تو چرا نصفه انگل یسالمت باشن ... ول _

 ... یبگو مام ایبگو مامان بزرگ  ای؟!  یزن یم

 گرفته شد و گفت : یمحنا کم یصدا
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من  ی... اخه اون که مام یبزرگ بگم مام یتونم به مام یاما من نم _ 

 ... ستین

 متاسف گفتم : یکرد ... اهسته با لحن تیسرابه منم  شیناراحت

 ... یخواستم ناراحت بش یاها ... حق با توئه ... نم _

 صداش برگشت و گفت : یشاد

 جونمو دارم ! هدایاشکال نداره ... در عوض  _

 نیطرف خودم از ا هیاز  ثاقیطرف م هیاز  ایخشک شد ... خدا دهنم

 تو یکاراش ! ... انگار همه چ نیطرفم محنا با ا

 دیدونم با یباشم ؟ ... نم یمنتظر چ دیدونم با یشده ... نم دهیچیپ هم

 ثاقیکار کنم ... اصال درسته به خاطر م یچ

 کنم ؟ ... صبر

 افکارمو کنار زد : یمحنا پرده  یصدا دوباره

 که ؟ یایبرم بخوابم ... پس فردا م دیجون من با هدای _

 ... یعروس امیم زمیاره عز _

 ؟ نجایا یایباز که حواست به حرفام نبوده ! م _ محنا
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 تعجب گفتم : با 

 کجا ؟ _

 ! گهیما د یخونه  _ محنا

 : دمیزده پرس بهت

 ؟! یاونجا واسه چ _

 یموهاشو کوتاه کنه ... مام شگاهیخواد بره ارا یم نایاخه عمه م _ محنا

 تونه منو حاضر کنه ... تو ملکه یبزرگم نم

 ! مگه نه ؟ یو کمکم کن شمیپ یایب دیبا یمن ی

 و گفتم : دمیکش میشونیبه پ یدست یکالفگ با

 ؟ نجایا یایب یتون یتو نم _

 با اعتراض گفت : محنا

ساعت  هی!  نجایا یومدیهفته ن هیتو  یهفته اونجا بودم ول هینع ! من  _

 ! ایب ایب ایب ای! ب یایب یتون یکه م

 ! خنده ام گرفت از سماجتش ! ایگفت ب یم زیر هیالتماس  با



 

773 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 چرت بزنم ... هی... حاال بزار  امیباشه دختر م _ 

 پره گفت : یم نییونستم داره باال پاد یکه م محنا

خوشگلم ... دوستت  ی! ... برو بخواب ملکه  ادیجونم م هدایهورا هورا  _

 دارم !

 ویگوش یو بعد بدون خداحافظ دمیشن یبوسشو از پشت گوش یصدا

 رو بهش دادن ! با لبخند ایگذاشت ! انگار دن

روشن کردم ...  گهیساعت د هی یبرا مویپتو ... االرم گوش ریرفتم ز یپهن

 میگوش وریس نیاسکر هیثان نیدر اخر

 ... اهسته زمزمه کردم : دمیصفحه کش یرو یشد ... دست فعال

 ؟ یستیتو که از دستم ناراحت ن _

زد  یبهم لبخند م وسفی یا شهیشدم ... انگار نگاه ش رهیچشماش خ به

.... 

انداختم ... مامان باز در اتاقمو باز کرد و  فمیلباسمو تو ک ی کهیت نیاخر

 گفت :

 ؟ یبرداشت چتویشونه پ _
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 بود جواب دادم : شمیارا فیکه سرم به جمع کردن ک همونطور 

 نه مامان الزم ندارم ... _

 : شویو بعد لحن عصب دمیپوفشو شن یصدا

دونم  یمن م یبر یو بخوا یموهاتو وا بزار ینجوریدختر اگه هم نیبب _

 ! یخواد بر یو تو ! اصال نم

رو شونه ام انداختم ... مامان  فویک یبستم و دسته  مویروسر ی گره

 دوباره غرغر کرد :

 گوشت با منه ؟! _

سمتش و  دمیهام پر بود چرخ سهیکه به خاطر برداشتن ک یدو دست با

 دستمو باال اوردم : هی

 کنم ... یم لوسیموهامو باب _

 ض کنه که اجازه ندادم :اومد اعترا مامان

 !!! ایند ریگ _

 با حرص سرشو تکون داد و گفت : مامان

 ... یدیوقت حرف گوش نم چیه _
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رفتم . دم در همونطور  نییبوس فرستادم و از پله ها پا هیو براش  دمیدخن 

 کردم مامان گفت : یکه کفشامو پا م

 ... هدای _

 باال اوردن سر جواب دادم : بدون

 جانم ؟ _

 حرفشو مزه مزه کرد ... مامان

 ... زهی... چ گمیم _

 فارغ شدم . سرمو باال اوردم و گفتم : دنیکفش پوش از

 ؟! زهیچ _

 گفت : ینیکم تو چشمام نگاه کرد و بعد با لحن غمگ هی مامان

 ... یخوشبخت بش شاالیمامان جون ... مواظب خودت باش ... ا یچیه _

در سالنو بست . با تعجب به در بسته نگاه کردم ... فرناز داره عروس  و

 یم یخوشبخت یمامان واسه من ارزو شهیم

 ها ! شهیم شیزیچ هی؟!  کنه
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به  دمیربع بعد رس هیراه افتادم  نمیباال انداختم و به سمت ماش یا شونه 

 نرده نگشونیخونشون ... چون در پارک

 قینگاه عم هینه ... با  ایهست  ثاقیم نیماش نمیتونستم بب یبود ، م یا

 از نبودنش راحت شد و نفسمو المیخ

زهره  یفرستادم ... به سمت در رفتم و زنگو فشار دادم ... صدا رونیب

 : دمیخانمو شن

 . زمیتو عز ایب _

باز شد ... قدم تو خونه گذاشتم و درو بستم  یکوتاه کیت یدر با صدا و

 . دیچیکه صداش تو باز شدن در سالن پ

 ، به استقبالم اومد و گفت : یخانم با لبخند مهربون زهره

 ... زمیورا عز نیاز ا _

 و گفتم : دمیاشو بوس گونه

 قبول ... ارتتونیسرما خوردم... ز ومدمین نتوندید یبرا نیببخش _

 کرد گفت : یم تمیخانم همونطور که به سمت هال هدا زهره



 

777 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

خواستم بهت سر  یگفت سرما خورده بود ثاقی... اره مزمیممنون عز _ 

 گهیبرنامه رو جور کرد و د نیبزنم که محنا ا

 ؟ ی... االن بهتر مینشد مزاحمت

 بله ممنون ... _

وقت بود ذهنمو مشغول  یلیکه خ ینگاش کردم و سوال دیترد یکم با

 کرده بود ، به زبون آوردم :

 زهره خانم ؟ نیشما بهتر _

 نیتر شد و نفسشو سنگ ی. نگاهش کم دیخانوم منظورمو فهم زهره

 یمبل کنارم م یداد ... همونطور که رو رونیب

 گفت : نشست

 ... هر سه تامون ... امیکنار ب هیقض نیاره ... خدا رو شکر تونستم با ا _

 تکون دادم و گفتم : سرمو

خودمو سرزنش کنم  دیم بادون ی... نم نیشنوم بهتر یخوشحالم که م _

 که من باعث شدم شما ...

 قطعش کرد : عیحرفمو حدس زد و سر یادامه  خودش
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تا اخر عمرم  دیکه من شا ی؟ اگه تو نبود زمیعز هیچه حرف نینه نه ... ا _ 

 شد و چطور یچ الدمیم دمیفهم یهم نم

 نیاز ا المیخ یول نمشیب یوقت نم چیه گهیشد ... هر چند االن د بزرگ

 بابت راحته که درست بزرگ شد ...

جلوم گذاشت و گفت  یا وهیکردم ... زهره خانم ظرف م قیلب تصد ریز

: 

 ... زمیبرات بر ییچا هی... من برم  زمیراحت باش عز _

 ... نیزحمت نکش _

 . امیگلم ... االن م ستین یزحمت _خانم  زهره

به سمت اشپزخونه رفت ... تا اومدن زهره خانم از فرصت استفاده کردم  و

 یبه هال انداختم ... م یاجمال یو نگاه

بستن ... نگاهمو دورتا  شونوییرایمحنا ، پذ یایطونیبه خاطر ش دونستم

 که یسلطنت یدور هال چرخوندم ... مبلها

گرون  یشده بود . گلدون ها دهیپوش ینشسته بودم با کاور کرم رنگ روش

 یمخف یجور هیهم پشت مبلها  متیق
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به  ییبایرنگ ز دیسف یبود تا در دسترس محنا نباشه ! پرده ها شده 

 شده بود و با زونیکه باز بود ، آو ییپنجره ها

 خورد ... یو تاب م چیپ یوزش باد کم هر

بود  روش نصب شده یافتاد که قاب عکس بزرگ خانوادگ واریبه د نگاهم

 که تازه دیشد فهم یمحنا م دنی... با د

 زهره خانم نگاهمو از قاب گرفتم : یعکسو گرفتن ... با صدا نیا

 رودبار ... میبر نکهی... قبل از ا میگرفت شیماه پ هیعکسو  نیا _

 یبلند هیپا یصندل یبه قاب عکس چشم دوختم ... محنا رو دوباره

 طرف راست و چپش نایو م ثاقینشسته بود و م

 یبود و دستاشو رو سادهیبودن ... زهره خانم هم پشت سرش وا ستادهیا

 دفعه نیمحنا گذاشته بود ... ا یشونه 

 یعروسک یسورمه ا رهنی... پ دمید یم یدتریرو با ظاهر جد محنا

 بود که با دو بند نازک پشت دهیپوش یکوتاه

کوچولوشو  یپاها دشیسف یشد و جوراب شلوار یبسته م گردنش

 پوشونده بود ... موهاشو باال برده بود و با کش
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ناز و  یلیمحکم بسته بود ... صورت خوشگلش خ یکلفت یا سورمه 

 شده بود ... با لبخند گفتم : طونیش

 ... شهیمحنا داره روز به روز بهتر م نکهیمثل ا _

 یلباسا گهیاره خدا رو شکر بچه ام خوب ِ خوب شد .... د _خانم  زهره

 پوشه ... تو مهد با بچه ها یگل و گشاد نم

 تو خودش بود ... یلیکنه ... قبلنا خ یم یباز شتریب هم

 اره خدا رو شکر ... _

 گفت : یخانم با لبخند مهربون زهره

که اسمت از  ستیروز ن هیهمش به خاطر توئه ...  یلیالبته بعد از ل _

 دوستت داره ... یلی... خ فتهیزبونش ب

 کردم و گفتم : ینیشرمگ ی خنده

 لطف داره ... _

ه داشت محنا اومد ... سرمو باال کردم و به پله ک یتق و تق کفشا یصدا

 شیمحنا رو کم کم به نما کیکوچ یپاها
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 دیجست و به سمتم دو نییپله رو پا نیزاشت نگاه کردم ... محنا اخر یم 

 گفت : یشاد ی... با صدا

 جونم... هدای _

 رونیخودشو انداخت بغلم ... با خنده به خودم فشردمش ... از بغلم ب و

 اومد و به زهره خانم گفت :

 بزرگ ... یجونم اومد مام هدایباالخره  _

 و گفت : دینم دارش کش یبه موها یخانم دست زهره

 اره اومد ... _

 اشاره کردم و گفتم : سشیخ یتعجب به موها با

 حموم ؟ یریخودت م _

 گفت : یابروهاشو باال داد و با ژست با کالس محنا

 شدم ! یواسه خودم خانوم گهی؟! من د یپس چ _

 و گفت : دیبگذرم ! محنا دستمو کشلپش  دنیاز کش نتونستم

 باال منو حاضر کن ! میبر ایب گهیخب د _
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 خانم گفت : زهره 

 ... ادیبخوره بعد ب یزیچ هی هدایار ا ؟ محنا جان بز _

 : دیکش شتریمحالفت کرد و منو ب محنا

! شما با حرفاتون  شهیپا نم گهید نهیبزرگ ! اگه االن بش ینه مام _

 بلند بشه ! نیزارینم

 و گفت : دیخانم خند زهره

 پاره ! شیات یا _

از زهره خانم معذرت  شدیم دهیکه دستم توسط محنا کش همونطور

 باال ، واحد یکردم و باال رفتم ... طبقه  یخواه

هم  ثاقیباال ... م ومدنیخواب م یو محنا بود ... البته فقط برا ثاقیم

 شرکتشو تو اتاق کارش که باال بود انجام یکارا

 طرف . نیبودم ا ومدهین شتریدوبار ب یکیداد ...  یم

 یراحتهمه  نییپا یبود که مبلهاش برخالف طبقه  یبزرگ و قشنگ واحد

 خونه هم ونیو کاناپه بودن . دکوراس
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 هیشده بود و  دهیبود ... کف خونه با پارکت پوش یمدرن و امروز کامال 

 با دو باند بزرگ دو طرفش ، یخانگ نمایس

به صورت  کیو ش دیسف یکرد ... کاناپه ها یم ییسالن خودنما ی گوشه

 شده دهیچ ونیزیتلو ی، جلو رهیدا مین

 .... بودن

 یکیبود و  ثاقیاتاق کار م یکینداشت ...  شتریباال سه تا اتاق ب ی طبقه

 هم اتاق خواب ... محنا یگریاتاق محنا و د

 برد گفت : یکه منو به سمت اتاق خواب م همونطور

 ! یکن یاش بزرگتره خوشگلتر درستم م نهیا نجایا _

 گفتم : یساختگ یاخم با

 ؟! شگریاراشد که حاال شدم  یمگه من ملکه نبودم ؟ چ _

 با خنده گفت : محنا

، مجبورم ملکه رو وادار  شگاهیامه رفته ارا مهیکه ند نایچون عمه م _

 کنم منو خوشگل کنه !

 و گفتم : دمیخنده گونشو بوس با
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 موش کوچولو ! یتو همه جوره خوشگل هست _ 

 اخم کرد و گفت : محنا

 پرنسس کوچولو ! نه موش ! _

 امو مهار کردم و گفتم : خنده

 ؟ هیلباست چه رنگ نمیباشه پرنسس ! حاال بگو بب _

 گفت : جست و نییتوالت پا زیم یصندل یاز رو محنا

 ... شینیبب ارمی... انقده خوشگله ... االن م هیلباسم نقره ا _

به اتاق خواب انداختم ... تخت دو  یبه سمت اتاق خودش رفت ... نگاه و

 با متیچوب ابنوس گرون ق ینفره 

تخت دو تا  یاتاق هماهنگ بود ... رو دیسف یو پرده ها دیسف یروتخت

 دیسف یعالمه کوسن ها هیبالش بزرگ و 

 یعروسک رهنیپ هیبود ... با اومدن محنا نگاهمو از اتاق گرفتم ...  کیکوچ

 رنگ دستش بود که یکوتاه نقره ا

 ی قهی، با  کشیکوچ یپف ینهایداشت و است یفیلط ریحر ی پارچه

 کرده بود ... باتریلباس رو ز ی، باال تنه  یدلبر
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 با شعف گفت : محنا 

 خوشگله ؟ _

 و گفتم : دمیکش لپشو

 خودت ... نیاره ... ع _

توالت رفته بودم رفت و توشون  زیکه کنار م ییبه سمت بسته ها محنا

 و گفت : دیسرک کش

 لباس تو کو ؟ _

 ؟ یکارش دار یزرده ... چ سهیک یتو _

 با خنده گفت : محنا

 نه ! ایلباسم با ملکه ست هست  نمیخوام بب یم _

اورده بودم که  یبلند یمجلس رهنی... پ دیکش رونیب رهنمویبا خنده پ و

 بازوهام امتداد یپهنش تا رو ی قهی

زانوم  یچاک تا رو هیدامن بلندش  نییبود و پا ییبای... مدل ز داشت

 بود یصدف دیپرهن سف یاومده بود ... پارچه 
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بود ... محنا  میمال یکه باهاش ست کرده بودم ، خاکستر یو صندل قهی و 

 سرشو یو کمبا لبخند به لباسم نگاه کرد 

 کرد و گفت : کج

 سته ! بایگفت تقر شهی... م یول ستین یخب ، نقره ا _

تخت انداخت .  یتکون دادم و اونم لباس هر دومون رو رو یخنده سر با

 گرفتم می... تصم مینداشت یادیوقت ز

 کنم ... لوسیمحنا رو هم مثل مال خودم باب یموها

 : دمیپرس دمیچیپ یکه موهاشو دور دستگاه م همونطور

 محنا ؟ ادیم یبابات ک _

موهاشو  شگاهیآرا رهیگفت بعد از کارش م یرفته بود سر کار ول _ محنا

 کنه ... به نظر من که الزم نبود بره ! مرتب

 ! نه ؟ ادیم پمیخوشت یبه بابا شتریب شیموهاش قبل مدل

اش رو مردونه  افهیمدل موهاش افتادم که چقدر ق ادیسر گفتم اره و  با

 و با دمینپرس یا گهیکرد ... سوال د یتر م
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 راحت کارمو بکنم الیتونم با خ یحساب کردم که حاال حاال ها م خودم 

 گشت یبرنم یعروس کی... چون تا نزد

 . خونه

ژل حالت گرفت و خوب  یزود با کم یلیبود خ سیمحنا خ یموها چون

 محنا رو هم کردم ی... حساب بچگ سادیوا

نکرد و  یاعتراض چیکردم ... اونم ه ادهیصورتش پ یرو یساده ا شیارا و

 ینجوریکردم خودش هم ا یحس م

به  نقدریا یمجلس یبار بود که تو نیاول یبود ... فکر کنم برا راحتتر

 یبار هم که تو نی. اول دیرس یخودش م

 بود ... شیاز ارا یبودمش ، صورتش خال دهیطاها د یعروس

و کمک  سهیمحنا تموم شد ، بهش گفتم بره رو تخت وا شیکار ارا یوقت

 یلیکنه تا پشت موهامو درست کنم ... خ

... تا  چهیرو دور موهام بپ لوسیباب یدادم که چجور ادیبهش  اطیاحت با

 یم عیباز کن سر ینجوریبگم ا ومدمیم

 : گفت
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 تونم ! یخودم بلدم ! خودم م _ 

دستگاهو به  یلیکردم خ یبدبختم ! خدا خدا م یبه جون موها فتادیم و

 بره غمیج هوینکنه که  کیپوست سرم نزد

ک محنا درست پشت سرمو با کم یترس و لرز ، موها ی! باالخره با کل هوا

 کرده بودم و نه سیکردم ... موهامو نه خ

 ینبود که خودمو خوشگل کنم ! ب کمینزد لیفام یزدم ... چون عروس ژل

 ثابت نگه یو برا دمیچیموهامو پ دیق

رفت  نییکردم ... محنا با خنده باال پا یسرم خال ی، تافتو رو داشتنشون

 و گفت :

 جون ! هدای یشد یخوشگل یچه ملکه  یوا _

 شیاول به ارا شهینگفتم ... مثل هم یزیچ فشیو در جواب تعر دمیخند

 با دقت زدم و ملوی... ر دمیچشمام رس

 میمتر شیو محنا رو تا ش دمیپشت پلکم کش یمات یخاکستر ی هیسا

 نقص یدور کردم که بتونم خط چشممو ب



 

789 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ومدیمخوشم ن نایشد ! از رژ گونه و ا ی... به ! چه خط چشم مامان بکشم 

 زدم و به محنا گفتم بره ی... تنها برق لب

 رونیکه از اتاق ب یبرداشت و همونطور رهنشویبپوشه ... محنا پ لباسشو

 رفت گفت : یم

 بزرگ بگم کمکم کنه ... یبه مام نییپا رمیمن م _

 یبرانداز کردم ... کم نهی... خودمو تو ا دمیگفتم و لباسمو پوش یا باشه

 ومدیبه چشم نم یلیالغرتر شده بودم اما خ

هم عطر زدم ...  یموم رو دوباره با تافت مرتب کردم و کم یها ی... چتر

 محناست نکهیا الیدر اومد ... به خ یصدا

و  سادمی... دوباره صاف وا دمیپوش مویخاکستر یخم شدم و صندلها ،

 خواستم محنا رو صدا بزنم ، که در باز شد و

 ام حبس شد ... نهی، نفس تو س ثاقیم دنید با

شوک بودم که نتونستم واکنش  یشده بود و اونقدر تو خکوبیجام م سر

 هم بهتر از من نبود ثاقی.. منشون بدم .
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دفعه به خودش اومد و  هیکرد ...  یمبهوت بهم نگاه م یی... با چشما 

 گفت و از یدیرو ول کرد و ببخش رهیدستگ

کنه !  تیفعال دیاورد که با ادیخارج شد ... با رفتنش ، انگار قلبم به  اتاق

 ... انگار دیام کوب نهیس واریتند تند به د

 رو پاره کنه ... نهیس یخواست جداره  یم

 یچند لحظه قبل ، دوباره ضربان قلبم باال تر رفت ... اونقدر یآور ادی با

 زنه ... یکردم داره تو دهنم م یکه حس م

زد ... زانوهام خم  یاون م یو پا به پا ومدیام هم کوتاه نم قهیشق نبض

 لرزون ییشد و نشستم لب تخت ... با دستا

کرد ؟ من ِ خر  یکار م یچ نجایا نی... ا ایدادهنمو گرفتم ... خ یجلو

 هویخودم فکر نکردم که ممکنه  شیچرا پ

 شیپ یلباسمو عوض کردم ؟ حاال چه فکر نجایبشه ؟ اخه چرا ا داشیپ

 یکنه ؟ اصال االن با خودش نم یخودش م

 نتیزم یمنو از رو ایکار داره ؟! ... خدا یمن چ یدختر تو خونه  نیا گه

 محو کن !
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تمام  یدستام گرفتم و از خجالت چشمامو بستم ... به اندازه  نیب سرمو 

 ! لباسم یبودم ... وا دهیعمرم خجالت کش

اش هم که از بازوم شروع  قهیباز بود ... سر شونه که نداشت ...  یلیخ هم

 شد ! ... کاش جشنشون مختلط بود و یم

، از  نهیو ببمن بتیه نیبا ا ثاقیم نکهی... ا دمیپوش یکت و شلوار م من

 ... دوباره لبمو محکم کردیخجالت آبم م

 به در زده شد ... یکه تقه ا دمیگز

 جواب دادم : ومدیکه به زور درم یی... با صدا دمیترس از جا پر با

 بله ؟ _

 بود ... ثاقیکه حدس زده بودم ، م همونطور

 بردارم ... فمویک دیتو ؟ با امیتونم ب یخانم ... م هدای نیببخش _

؟  دمیو لباس نپوش نجایا سادمیوا ینجوریخاک تو سر من ! چرا هم یا

 به موی... تند تند مانتومو تن کردم و روسر

 لوسیجا دادم و دستگاه باب فینامرتب تو ک شمویارا لی... وسا دمیکش سر

 سر و یلی... انگار خ دمیرو از برق کش
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 اومد : ثاقیم یکرده بودم که صدا صدا 

 ن عجله ندارم ...اروم باش ... م _

 لمویوسا یکرد ... ته مونده  یخجالت زده ام م شتریصداش هم ب دنیشن

 به سر و نهیتو ا یجمع کردم و نگاه

با  ثاقیو درو باز کردم ... م دمیجلوتر کش مویانداختم ... روسر وضعم

 نیزده بود ، به زم بیج یکه تو ییدستها

 انداختم و گفتم : ریکرد ... مثل خودش سرمو ز یم نگاه

 . نیایدونستم قراره ب یمزاحمتون شدم ... نم نیببخش _

 اروم گفت : یبا لحن ثاقیم

 ی... فقط م یینجاینگفت شما ا یخوام ... کس یزتون معذرت منه من ا _

 بردارم ... االن شگاهمویارا فیخواستم ک

 رم . یم

کنم ... خواستم از کنارش رد  یرفع زحمت م گهیمنم د نیراحت باش _

 شاد محنا اومد : یبشم که صدا

 چه خوشگل شدم ... نیجون بب هدای _
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کامل کرده  یتخت نقره ا یکفشهاو  دیسف یجوراب شلوار هیبا  لباسشو 

 گل از ثاقیم دنیزد و با د یبود ... چرخ

 ! ثاقیم دنیشکفت ... درست برعکس من موقع د گلش

 ؟ خوشگل شدم ؟ یتو هم اومد ییا ؟ بابا _ محنا

 و گفت : دیمحنا رو بوس یشنیزانو نشست و پ یرو ثاقیم

 ... یخوشگل بود _

 به سر و گردنش داد و گفت : یقر محنا

چه خوشگل  نیجون درست کرده ... بب هدایموهامو  یاونکه بله ! ول _

 شده ...

اکتفا کرد و  یبه زدن لبخند ثاقیفرشو باال داد ... م یاز موها یطره ا و

 گفت : یفیضع یبا صدا

 دستش درد نکنه ... _

 با انگشت به من اشاره کرد و گفت : محنا

 چقدر لباسش نازه ؟! یدیخوشگلتر از من شده ... د یلیاما خودش خ _
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خشکون زد و دستپاچه  ثاقیحرف محنا ، هم من و هم م نیا دنیشن با 

 محنا رو ول کرد و گفت : ثاقی... م میشد

 دنبالتون ... امیم گهیساعت د میمن تا ن نییپا نیجون بر هدایبا  _

 توجه بهش ادامه داد : یدکش کرده ب ثاقیبود م دهیکه نفهم محنا

 پتیخوشت یلیمدل خ نیا ی؟ ... ول یموهاتو کوتاه کن یبر یخوا یم _

 هدای!  یشیپادشاها م نیکنه ! درست ع یم

 جون ؟ هدای... مگه نه  ادیبهت م شتریمدل ب نیا گفتیهم م جون

 شدیکه م ییلب باز کنه و منو ببلعه ! سرمو تا جا نیخواستم زم یم گهید

 با لحن ثاقیانداخته بودم ... م نییپا

 گفت : یبیعج

 ... حاضر باش .... رمیدوش بگ رمیم _

 رفت تو اتاقش و درو بست ... محنا هم دست منو گرفت و گفت : و

کردم موهاشو کوتاه  شی... راض رونیب ادیتا بابا از حموم ب نییپا میبر ایب _

 نکنه ! براوو !
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خواستم خودم زودتر برم  یبزنم ... م یتونستم به حرفش لبخند کج فقط 

 لرزش پاهام نشونم داد که یول یعروس

کنم ... مجبور شدم به اصرار مکرر محنا و زهره خانم  یدگبتونم رانن عمرا

 رفتن با اونا تن بدم و منتظر باشم یبرا

گفت کاش امشب زودتر تموم  یما رو برسونه ... عقل و خجالتم م ثاقیم

 امشب چه گفتیدلم با خنده م یبشه ول

پس  یکیاست ، شب مراد است امشب ! اگه تنها بودم مطمئنا  یشب

 کردم ! یخودم منثار  یگردن

 ژله ناخونک زدم که داد اکرم خانوم بلند شد : یگوشه  به

که واسه  یاون ظرف نیبر نیبخور نیخوا یخانوم اگه م هدایبابا !  یا _

 ... چرا نیبچه ها جدا درست کردمو بخور

 ؟ یزن یناخونک م نیبه ا یه

خوشگل تو ظرف برگردونده شده بود و روش با  یلیبه ژله که خ ینگاه

 شده بود انداختم و نییو شکالت تز وهیم

 : گفتم
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 یلیخ نی... ا سین زیاصال اشتها برانگ خچالهیکه تو  یکیاخه اون  _ 

 لقمه چپش کنه ... هیخواد  یخوشمله ادم م

 : دیبا حرص اومد تو اشپزخونه و دستمو کش مامان

 ؟مگه نگفتم برو حاضر شو  _

 مامانو پس زدم و گفتم : دست

 فواد و بچه هان ؟ ییدا ریغ یمامان من که حاضرم ... مگه ک _

 ؟ ادیمگه نگفتم زهره خانومم قراره ب _ مامان

 سمت مامان : دمیو چرخ دمیجت از جا پر مثل

 بپوشم ؟! ی؟! حاال من چ ی؟ چرا زودتر نگفت یچ _

 رییتغ نیسمت پله ها ... اصال فکر نکردم مامان با ا دمیدو یبا بدبخت و

  من ممکنه چه ِیرفتار صد و هشتاد درجه ا

 عتایکردم و طب یبکنه ... االن فقط به اومدن زهره خانوم فکر م یفکر

 یخدا ... چ ایهم بود !  ثاقیپشت سرش م

 ؟ بپوشم
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 واسه شیپ یکه هفته  یکمدو باز کردم که چشمم افتاد به لباس در 

 بودم ... صورتم از دهیفرناز پوش یعروس

دادم ... اروم سر خوردم  هیگر گرفت و در کمدو بستم و بهش تک خجالت

 اون ماجرا یاداوری... هنوزم از  نیرو زم

من هنوز تو ذهنشه ؟  لیاون شکل و شما ثاقیم یعنی...  شهیداغ م تنم

 چقدر خجالت اوره ...

 به در زد و گفت : یتقه ا مامان

 ؟ هدای یحاضر _

 بلند شدم و گفتم : نیزم یرو از

 ... شمیاالن حاضر م _

 تیرضا یو بلوز شکالت یدامن بلند نسکافه ا هیوسواس باالخره به  یکل با

 ام رو با مدل رهیت یدادم ... شال قهوه ا

و دنباله اش رو  دمیتو چشمم کش یمداد قهوه ا هیسرم بستم و  یرو

 نکردم ... دلم یا گهید شیامتداد دادم ... ارا
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بکنه ... به خودم گفتم برو بابا دلت  ییخواست مامان برداشت سو ینم 

 یایباز عیکه از ضا ین تنها کسخوشه ! اال

 حضرت حافظه ! دهینفهم یزیچ تو

 قیضربان قلبم باال رفت ! دو تا نفس عم یکه نه حساب بایزنگ در ، تقر با

 لب بسم ا... گفتم و رفتم ریو ز دمیکش

با محبت  نایمهمونامون زهره خانوم بودن ... زهره خانم و م نی... اول رونیب

 بغلم کردن و محنا هم طبق عادت

 دمیند ثاقوی، م دمیسرک کش یزد بغلم ... اما هر چ رجهیش شیشگیهم

 سالن کنار یرفتم گوشه  ی... با ناراحت

 نشستم ... محنا

 ایتموم نشده بود که دوباره زنگو زدن ... طاها و مح مونیاحوالپرس هنوز

 یب بود ... درو با ثاقیبودن ... کاش م نایا

و عادل  ایباز کردم و دوباره نشستم رو مبل ... بعد از اومدن مح یحوصلگ

 تر شد مانهیصم ی، جو کم یلیو طاها و ل
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کردم که  یرو تعارف م ییچا ینیسر و صدا باال گرفت ... داشتم س و 

 دادم که دیدوباره زنگو زدن ... به خودم ام

و  ستین دمیام یفواد ، همه  ییدا دنیباشه اما با د ثاقیم نباریا ممکنه

 نابود شد ...

در کتمانش نداشتم ، رو مبل ولو شدم و کسل  یکه سع یا یدپرس با

 بود ، ثاقیالود جمعو نگاه کردم ... اگه االن م

 ادیاما ... اصال کجا رفته بود که نتونست ب دمیکش یم یخجالت هی حداقل

 دونه چقدر رد کردن یما ؟ نم یخونه 

 زشته ؟! دعوت

 یبود ... ب یسرگرم باز نایو س نایموقع شام سکوت کردم ... محنا با ت تا

 دادم ... یرو گوش م هیبق یحوصله حرفا

 به زهره خانم گفت : یلیل دمیشن نیب نیا در

 کو پس ؟ باز گمه ؟! ثاقیخاله جون م _

 خانم با لبخند گفت : زهره
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شبکه  رنیروستاها هست م نیدونم از ا ی... نم تینه ... رفته مامور _ 

 اشون رو درست کنن ...

 یشبکه امشب م میگفت ت یم ایامروز ثر دمیاومد ... شن ادمی! حاال  اها

 ... گفت که تیروستا واسه مامور هیرن 

از  ثاقیفرستن ... پس م یجاش م ویکیرفته سفر  مشونیت سرپرست

 دراورده ... یکرده و زاپاس باز یخودگذشتگ

از تو اجازه  دیبا ادینره ؟ مگه هر وقت قراره بره و ب شدی! حاال نم شیا

 یشد یاالتیواسه خودت خ یلیبپرسه ؟ خ

 ... هدای

کنم  یم یخودیب یرو ادهیگفت ... دوباره دارم ز یدرونم راست م یصدا

 کرد ی... دمغ شدم ... کاش مغزم هنگ م

دلمو خوش نکنم ... اگه اخرش  ینکنم ... الکل الیفکر و خ یخودیب تا

 تونم تا اخر با ی؟ ... من که نم ینشه چ یچیه

س ح هیخوام نه  یم یحس واقع هیکنم ... من  یاحساسم زندگ نیا

 ... یالیخ
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شام کنار زهره خانم نشسته بودم ... حواسم بهش بود و مدام  زیم سر 

 ییاشتها گهیکردم ... خودم هم د یتعارف م

پکر شده بودم ... زهره خانم منو مخاطب  یخوردن نداشتم ... حساب واسه

 قرار داد و گفت :

که  یمیرژ کلیه نیجون ؟ نگو با ا هدای یخور ینم یزیچرا خودت چ _

 ... شهیباورم نم

 زدم و گفتم : یلبخند شیلحن خودمون به

 نه اشتها ندارم ... _

 لبشو پاک کرد و گفت : یخانم با دستمال گوشه  زهره

 ؟ میبا هم حرف بزن قهیچند دق یوقت دار _

 پرسشگرانه بهش انداختم ... ادامه داد : ینگاه

 ... الدی... م یدرباره  _

باز حالش بد بشه . زهره خانم حالمو  دمیترس ینگاش کردم ... م نگران

 داد : نانیو بهم اطم دیفهم

 رابطتتون بدونم ... یخوام درباره  ی... فقط م شهینم میزینترس ... چ _
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 ادامه داد : یلبخند تلخ با 

 باشه من مادر نامزد سابقت بودم نه ؟ یفکر کنم هر چ _

ره خانم هم همراه نزدم . زه یبه عالمت مثبت تکون دادم و حرف سرمو

 بلند زیمن شامشو خورد و با هم از سر م

 ... مامان تعادف زد : میشد

 ... ینخورد یزیکجا زهره جان ؟ شما که چ _

 کرد و گفت : یخانم تشکر زهره

خوام با دخترت حرف  یم یدیزحمت کش یلیفاطمه خانوم خ یمرس _

 بزنم ...

 زد : یبهم کرد و لبخند محو یقینگاه دق مامان

 کن ... شونییباشه ... مامان جان راهنما _

رو به  یمبل تک نفره  ی... رو یخانومو بردم باال تو حال خصوص زهره

 روم نشست و گفت :

 دنجه ... یلیباالتون خ یطبقه  _

 اوهوم ... _
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 نگاهم کرد و گفت : یخانم کم زهره 

خواستم هم  یداشتم ... م یامشب هدف خاص یمن از مهمون یدون یم _

 بدونم و هم یزیچ الدیاز حس تو به م

 زمیعز یدار شویباهات صحبت کنم ... آمادگ یمهم ی هیقض هی ی درباره

 ؟

سخت بود  وسفی یحرف زدن درباره  نکهیدهنمو قورت دادم ... با ا اب

 کردم و دییناچار بودم بگم ... اهسته تا یول

 خانوم گفت : زهره

 تونیبرام مهمه بدونم ... تو دوران نامزد یول ستیدونم بهم مربوط ن یم _

 اتفاق افتاد ؟ یزی، چ

 یمعن دمیدفعه فهم هی... نگاش کردم ... منظورش از اتفاق  یحالت گنگ با

 بوده ... با تعجب گفتم : یحرفش چ

بهم  ی... اون حت میاصال محرم نبود وسفینه معلومه که نه ... من و  _

 هم نشده بود ... تماسهامون فقط در کینزد

 دست گرفتن بود ... حد
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زدم ... زهره خانم با لبخند  یو بدون فکر پشت سر هم حرف م یرگبار 

 .. با همون لبخند گفت :کرد . ینگام م

 ینبوده ... منظورم از اتفاق ، اتفاق یکه تو فکر کرد یمنظورم مسائله ا _

 اون ... یبه خانواده  یبوده که تو شک کن

اوردن ؟ به  ینم ینشده بود ؟ ... بهش فشار الدیبا م یا یبدرفتار مثال

 دادن ؟ یم تیخواسته هاش اهم

کرد  یم یکردم زهره خانوم چه فکر یفکر م یابرو شدم ! من چ یب یوا

 انداختم و گفتم : ری! با شرم سرمو ز

 من بد برداشت کردم ... نیببخش _

 گفت : یخانم با تک خند کوتاه زهره

 ... زمینداره عز بیع _

که چقدر  دمید یبودم ، م ششونیکه من پ یراستش تا اون موقع _

 دوست دارن ... الدوی، م نیببخش وسفوی

 ... یا گهید زینه چ دنید یبه چشم پسرشون م اونو شهیهم

 شفاف از اشک گفت : ییخانم با چشما زهره
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 زیچ هیخوام  ینشد ... اما م تیخوبه ... خدا رو شکر بچه ام اذ یلیخ _ 

 بهم جواب یدیازت بپرسم ... قول م گهید

 ؟ یبد

خشک شده اش رو با زبون تر کرد و  یاهسته تکون دادم ... لبها سرمو

 گفت :

 ؟ یاون تصادف باهاش بود یتو هم تو _

که کردم ،  ییها هیکه داشتم ، مو یسخت یتصادف ، روزها یاداوری با

 دمیکه شن یی، تهمت ها دمیکه د ییکابوسها

زد ... اشک اروم صورتمو  ادیتو دلم و با چشمام غمو فر ختیغم عالم ر ،

 زهره خانم هم لرزون یکرد ... صدا سیخ

 بود ... شده

 تو رو خدا بگو ... هدای _

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

که بعد از اون حادثه خوردم ، کمتر از مردن  ینه نبودم ... اما ضربه ا _

 وجودم و یتصادف نبود ... من ، شاد یتو
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 هیخاک شد ... شدم  وسفی، با اون تصادف همراه  میشگیهم یطنتهایش 

 مشت هی... به خاطر حرف  گهید یهدای

به خاطر نبود  نکهیاز ا شتریو افسرده ... ب یادم منزو هیحسود ، شدم  ادم

 زجر بکشم ، انگار میتو زندگ وسفی

 یشگی، من ِ هم وسفی یمن ب گهینبود خودم عزا گرفتم ... چون د یبرا

 روز ینبودم ... فکر کنم خبر مرگ داماد تو

جسدش  دنیدردناک هست ... چه برسه به د یکاف یبه اندازه  شیعروس

... 

 شیچشمش سراز یکه داشت از گوشه  یخانم با سر انگشت اشک زهره

 و گفت :شد رو گرف  یم

 سوال دارم ازت ... هی... حاال  یشد تیاذ یلیدم ... خ یبهت حق م _

 ... نییبفرما _

 جابه جا شد و گفت : شیصندل یرو یخانم کم زهره

 یدونم کم خواستگار ندار ی؟ ... م یتا حاال به ازدواج مجدد فکر کرد _

 مهرشاد بود درسته ؟ نیهم شونیکی... 
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مهرشاد اخمام تو هم رفت ... نکنه دوباره به زهره خانم رو  یاداوری با 

 کنه ؟ زهره خانم یانداخته تا منو خواستگار

 اخمم گفت : دنید با

 ؟ تهیتو زندگ یبوده ... شخص خاص یدونم جوابت به مهرشاد منف یم _

 یبود مادر کس بیبرام عج ییجورا هیهام از خجالت رنگ گرفت ...  گونه

 ویارم ، ازم بپرسه کسکه بهش عالقه د

 اروم ادامه داد : دیسکوتمو د ینه ! زهره خانم وقت ای یدار دوست

که مادر  یدون یزنه ... م یخونه حرف م یتو تو یدرباره  یلیمحنا خ _

 که در یا ینداره و تو با اون همه خوب

... محنا مفهوم مادرو درک نکرده  یستیکمتر از مادر براش ن یکرد حقش

 مهد با دوستاش یکه تو گهیبرام م یول

و اون پرنسس ! بچه ها  یتو ملکه ا گهیزنه ... م یتو حرف م ی درباره

 فهمن ... یحرف زدنو م مدل نیهم خوب ا

باهاش  شهیکه هم نهیو محنا هم عاشق ا ییکنن تو مادر محنا یم فکر

 دونم اگه قرار باشه ی... نم یکن یزندگ
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... به هر حال من فقط راجع  ادیسر محنا م یی، چه بال یازدواج کن یروز 

 ... امشب زمیزنم عز یبه محنا حرف نم

 گهیبار د هیخواستم  یبوده ... م یا گهید زیچ نجایاز اومدن به ا قصدم

 عروسم قبول کنه که عروسم بشه ! با خودم

بشه ... اول  یطبق روال معمول ازت خواستگار ینخوا دیکردم شا فکر

 بدونم ثاقیم یدوست داشتم نظرتو درباره 

 ؟ هی... بعد اقدام کنم ... خب ، نظرت چ

 یم یخواستگار ثاقی؟ داره منو واسه م گهیداره م یزهره خانم چ یخدا

 یدونه ؟ اگه م یهم م ثاقیکنه ؟ ... خود م

مگه نه ؟ پس فکر کنم خبر نداره ... حاال من جواب زهره  ومدیم دونست

 بدم ؟ یخانومو چ

اب دهنمو  یکه به سخت یمنتظر انداختم و در حال یبه چشما ینگاه

 دادم گفتم : یقورت م

 فکر کنم ... نیاجازه بد _

 گفت : شدیمبل بلند م یخانم همونطور که از رو زهره
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 زنم ... یپنجشنبه بهت زنگ م یخوا یحتما ... م _ 

 چشم ... _

زبونم قدرت تعارف کردن و حرف زدن نداشت ... زهره خانم  گهید انگار

 و من همونجا موندم ... نییاز پله ها رفت پا

شده  یدرست چ نمیاتفاقا قبل رو رفرش کن من بب گهیبار د هی،  ایخدا

 ؟!!!

زهره خانم فکر کردم . تو شرکت از  یحرفا یپنج شنبه همش درباره  تا

 بس حواسم پرت فکر کردن بود دو سه بار

. اصال  دمیو بچه ها رو به جون خر ایثر یکردم و سرزنش ها یخرابکار

 ... خودم هم طرف اتاقش دمید ینم ثاقویم

 یاز خودم ... هر چ شتریبته بازش ... ال دمیکش یرفتم ... خجالت م ینم

 کردم یم یریگ جهیکردم و نت یهم فکر م

 : دمیرس یجمله م هی به

 دوست دارم ... ثاقویمن م _
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عامل  ریبود ، استاد دانشگاهم ، مد وسفیبود ... برادر  ینداشت ک یفرق 

 من یبود برا یمحنا ، هر چ یشرکت ، بابا

حساب شده بود ... خنده  زشیکه همه چ یکی...  ثاقیادم بود به اسم م هی

 یرتیاش ، اخم و تخمش ، حرفاش ، غ

کردم  یبرام مقدس بود ... و از هر طرف حساب م زشی... همه چ شدناش

 به جواب مثبت ! دمیرس ی، م

 میاسترس رفتم شرکت ... از همون اول صبح گوش یپنجشنبه با کل صبح

 حالمو بفهمه با یکیدستم بود ... االن 

کار کنم ؟! استرس دارم ...  یچ یدختر چقدر هوله ! ول نیا گهیم خودش

 ... از همون یدونم از چ یترسم ... نم یم

 ینشستم ... ساق زمیبه همه دادم و پشت م ییورودم سالم بلند باال بدو

 با خنده گفت :

 ! یسرحال یلیخونه ؟ امروز خ یکبکت خروس م هیچ _

 از هم باز شد و گفتم : یبه لبخند گشاد لبام

 روز خوشحالم ؟! هیبده  _
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 گفت : توریمان یکه با دقت زل زده بود به صفحه  روزبه 

حواست جمع کارت باشه  ینه فقط جان من امروز که انقدر خوشحال _

 مهمه ... یلیکه دستمونه خ ی... برنامه ا

برد ...  یکرد ... فرناز هم که هنوز تو ماه عسل به سر م دییهم تا ایثر

 به ساعت یرو روشن کردم و نگاه وتریکامپ

 فت :و گ زمیانداختم ... روزبه فلش به دست اومد کنار م میگوش

تو دستت معلومه  یگوش نیجان مادرت حواست جمع باشه ها ... از ا _

 ! هییخبرا

 گفتم : یکردم و رو به ساق یفیظر اخم

ده ! تو خونه  یشوورتو جمع کن داره به من دستور م نیا ای! ب یساق _

 ره رو اعصابت ؟! یم ینجوریهم ا

 با خنده گفت : یساق

 ... یلیاما نه خ دهیدستور م یتا قسمت یکم _

 گفتم : یساختگ یتیدست روزبه رو نشون دادم و با عصبان با
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ی! اگه از همون روز اول محکم برخورد م گهیخودته د ری! تقص ایب _ 

 کارو بکن نیبهم بگه ا ومدیاالن نم یکرد

 نکن ! اونکارو

 دستاشو باال برد و گفت : روزبه

 ی! از همون لحظه  یبکن یخب بابا ! اصال نخواستم امروز کار لیخ _

 ! یورودت مشخص بود سرخوش

 و گفتم : دمیاز دستش کش فلشو

 تکرار نشه ... گهید _

 شیمن شد و رفت رو صندل یتو هوا کرد که باعث خنده  یپوف روزبه

 چک مویبار گوش هیساعت  هینشست ... هر 

بعد  باال انداختم و گفتم حتما ینبود ... شونه ا یانگار خبر یکردم ول یم

 زنه ... بعد از صرف غذا یاز ناهار زنگ م

زنگ  یکردم کس یم شیو دست کار میبه گوش شدمیم رهیخ یچ هر

 یتماسها ستیرفتم تو ل یم یزد ... ه ینم
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از زنگ نبود  ینه ... خبر یول دمیزنگ زدن و من نفهم دیشا نمیبب رمیاخ 

... 

 یاز ناهار ، پکر شدم ... دل و دماغ کار کردن نداشتم فقط با برنامه  بعد

 نیرفتم ... بچه ها هم از ا یرو به روم ور م

چته که دست  دیپرس یچند بار یرفتارم تعجب کرده بودن ... ساق رییتغ

 بود یساعت کار یبه سرش کردم ... اخرا

 وسفویند بار عکس نگاه کرده بودم و چ میدونم چند بار به گوش یمن نم و

 بودم دهیصفحه ام د وریس نیاسکر یرو

نشست  یتو گلوم م یگذشت ، بغض بدتر یم یشتریزمان ب ی... هر چ

 مونیپش شنهادشونیکردم از پ ی... حس م

 کرد ... یم تمیاذ یلیخ نیو ا شدن

به  رهیخ یاون صند یتموم شده بود و من هنوز رو یساعت کار گهید

 یمونده بودم ... احساس حماقت م میگوش

عالفم کردن ... بدجور  ینجوریاونا بودم که ا ی چهی... انگار من باز کردم

 هیحماقت گر نیاخواستم به خاطر  یم
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...  دیجا نرس چیبودم و اخرش به ه دهیانتظار کش یخودی... چقدر ب کنم 

 که ادیم شیپ یزیچ هیدونستم آخرش  یم

حس تلخه  هیعالقه  نیدونستم باالخره حاصل ا ینرسم ... م ثاقیبه م من

 من ِ  یمن بود ... زندگ یزندگ نی... چون ا

 ... من ِ شوم ... نحس

شونه ام حس کردم ...  یرو یدست ینیبه اشک نشست ...سنگ چشمام

 گفت : یاومد که اروم م ایثر یصدا

 ؟ یبلند بش یخوا ینم میریم می؟ ما دار هدای یخوب _

 یحرف اضافه ا چیبلند شدم . بدون ه یصندل یپس زدم و از رو دستشو

 با انگشتام گرفتم و فمویبلند ک یدسته 

بزنم و بغضم سر باز کنه ... حوصله  یحرف دمیستر یاومدم م رونیدفتر ب از

 هوا یاسانسورو نداشتم ... ب یمعطل ی

خارج کردم ...  نگیاز پارک نویاومدم و ماش نییطبقه رو با پله پا چهار

 یجا هیداشتم ،  ازیکه ن ییاالن به تنها جا
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 یکه فقط گوش بده و اجازه بده هر چ یکیگوش شنوا ...  هیبود با  خلوت 

 خواد یدلم م یخواد بگم ... هر چ یدلم م

که االن  ییکج کردم سمت گورستان ... تنها جا نویکنم ... سر ماش هیگر

 ییجا نیهم دیتونست آرومم کنه ، شا یم

شد ترس و اضطراب ... االن  یاسمش ، وجودم م دنیکه قبل ها با شن بود

 تونست به حرفم گوش یم وسفیفقط 

 ... بده

 تی... حاال ذهنم پر بود از شکا اهیدم به قبر سحرف زل ز یب قهیدق چند

 کابوس ادیقبر  یاهی... با نگاه کردن به س

 یواسه کابوسها ییکه جا ثاقیافتادم ... اونقدر دلم پر شده بود از م ینم

 هیترسناک نبود ... لب باز کردم و فقط 

 گفتم : کلمه

 چرا ؟! _

قطره اشک از چشمم  هیحرف سد چشمامو شکست و  هی نیهم انگار

 یشد ... بغض نداشتم ... مثل هر وقت زونیآو
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یرفتم و دلم پر بود ... اول داغ دلم رو چشمام اثر م یشوک م یتو که 

 هیشد  یعقده هام م یزاشت ... بعد همه 

که االن دارم ... مثل االن  یگنده تو گلوم ... مثل االن ... مثل حس بغض

 ردمکنم چقدر بد شکست خو یکه حس م

فهمم که چرا زهره خانم اون شب باهام  ی... چقدر بد پس زده شدم .... م

 خواسته بدون یم دمیحرف زد ... فهم

مانعش شده که  ثاقیکنه و حاال ... م یبفهمه ازم خواستکار ثاقیم نکهیا

 بهم زنگ بزنه ... چرا ؟ ... چون اون منو

 خواد ... چون دوستم نداره ... ینم

گونه ام و بعد از اون ، اماج اشک ها بود  یرو دیچکاشک سمج  ی قطره

 کرد ... لب باز کردم : یم سیکه صورتمو خ

چقدر بدبخت شدم که به خاطر اون ، به خاطر حس اون ، به  ینیبیم _

 روز افتادم نیخاطر دوست نداشتنش ، به ا

 ! هی... واقعا که چقدر عشق ، حس مزخرف وسفی... چقدر مزخرفه 

 که پشت سرم اومد ، ماتم برد ... ییصدا دنیشن با
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که خدا ازم  ی... نعمت هیکنم عشق چه موهبت اله یمن فکر م یول _ 

 نکرد ... غشیرد

باز از تعجب ، صورتمو برگردوندم سمتش ... حاال درست کنارم  یدهن با

 قبر برادرش ... یبود ... رو به رو سادهیوا

 بهم بندازه گفت : ینگاه نکهیا بدون

ماجرا بگم ...  هیخواستم بهش از  یاومدم با برادرم درد دل کنم ... م _

 ..شروع شد . شیکه از چهار سال پ ییماجرا

کرده ... بدون  خکوبیاونجا منو م یکیتونستم تکون بخورم ... انگار  ینم

 ، منتظر رمیرخش بگ مینگاهمو از ن نکهیا

 لب باز کرد : ثاقی... م ستادمیا

 یفوق م یکه از بچه ها ی، وسط امتحان مهم شیدرست چهار سال پ _

 چند نفر یگرفتم ، سکوت کالسم با خنده 

مالحظه که  یب یدانشجو ها نیشدم از دست ا یخورد ... عصبان بهم

 زنن ... در یوسط سالن بلند بلند حرف م
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موند ...  رهیدختر خ هیبشاش  یچهره  یکه باز کردم ، نگاهم رو کالسو 

  خنده ِیواقع یکه خنده اش معن یدختر

 ویکی... تا  یبش بایتا ز یده چطور بخند یم ادی... انگار داره بهت  بود

 ... یمجذوب صورتت کن

که بهم انداخت ، دلمو لرزوند  یقطع کرد و برگشت سمتم ... نگاه حرفشو

 گفت : شی... اهسته تر از پ

 بده ... سیخ یو چشما هیاون خنده جاشو به گر یکردم روز یفکر نم _

 یرو ختیاشک ر یقطره  هیزد ...  یمن حرف م یداشت درباره  اون

 گونه ام ... مطمئن بودم که اشک شوقه ...

 ادامه داد : یقینگاهشو ازم گرفت و با نفس عم ثاقیم

تونستم بازم اون دخترو سر کالسهام  یم نکهیره چقدر از ا ینم ادمی _

 ره چقدر ینم ادمیخوشحال شدم ...  نمیبب

 یکه تو یتک حرکاتش برام مقدس بود مثل وجودش ... وجود تک

 که داشتم با حضورش ، بهم یسخت یزندگ
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 یعالقه ا چیکه ه یرفتم سر کار یبا عشق م گهیداد ... د یم ارامش 

 بهش نداشتم ... با عشق به اون ... با عشق به

 ... رهیگ یم ادیازم  یزیاون سر کالسام هست و چ نکهیا

 زد ... با همون لبخند ادامه داد : یلبخند دیحرفش که رس ینجایا به

 یشد درس یدختر ! هم شر و هم لجباز ... حاضر نم نیچقدر شر بود ا _

 بد گرفته جبران یبار ازش نمره  هیکه 

، خوب جواب  یکردیاگه مجبورش م یشد ول یم الشیخی! کامال ب کنه

 داد ... مجبورش کردم دوباره باهام یم

کالسهام به  گهیبار د هیانداختمش تا  می... در واقع با نه و ن رهیبگ کالس

 اون ترم ... یبده ... ول یروح

 تکون داد و گفت : یسر

 یشه ول یه ازم دور مدار گهید دمیفهم یاون ترم برام سخت بود ... م _

 دونستم یبکنم ... م یتونستم کار ینم

 دیارز یم دنشیترم عالفش کردم ... اما به د هینمره  میمتنفره که با ن ازم

 هم به دنید نیدونستم قراره ا ی... نم
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 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

دونستم قراره وجودش ، نگاه هاش و اون  یبشه ... نم غیازم در یزود 

 برادرم بشه ... یناب و شادش برا یخنده ها

 زد و رو به قبر گفت : یتلخ لبخند

 ... الدیم شیکه داشت یچه خوش شانس بود _

 : دیکه از دهانم خارج شد به طرفم چرخ یفیضع یصدا با

 ... ثاقیم _

 اروم دستشو به عالمت سکوت باال برد و گفت : ثاقیم

 هی یشد میزندگ یتو یاجازه بده حرفمو تموم کنم ... بزار بگم از ک _

 به باد رفت ... دمیام نی... و چه زود ا دیام

دوست داشت که دوباره بعد از سه سال سر راهم  یلیانگار خدا منو خ یول

 نکهیچقدر از ا یدون یقرارت داد ... نم

 یبود کهید یکیمال  نکهیخوشحال بودم و چقدر از ا دمتیدیم دوباره

 یدو حس متضاد دست و پا م نیناراحت ! ب

بدتر از من ... مرگ  ی... حت یتو هم مثل من زخم خورد دمیکه فهم زدم

 که یموقع ینامزدت اونم تو روز عروس
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تونه اوج تاسفم رو برات  یم یدونم چه کلمه ا ی... نم یبود منتظرش 

 تونه اوج یم یکنه و چه کلمه ا فیتوص

کنه ... چرا که برادرم همون داماد  فیخودمو توص یو افسوس برا یناراحت

 تو رو یکه وقت یبوده ... همون کس

خواستم دستشو بشکنم که دستتو گرفته ... غافل از  یم دمید باهاش

 و من اون وسط یمال اون بود گهیتو د نکهیا

که مهرشاد ازم خواست درباره  یچقدر اون روز یدون یکاره ام ... نم چیه

 اش با تو حرف بزنم ، خرد شدم ... به

جون  ی... اگه پا یاون قسم لعنت یکلمه شکستم ... اگه پا یواقع یمعنا

 شدم یمادرم وسط نبود ، هرگز حاضر نم

 کارو بکنم ... اون

 : دمیگشاد شده از تعجب پرس ییچشما با

 جون مادرت ؟! _

 زد و گفت : یلبخند ثاقیم



 

822 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

مامان  شیکه من سفر بودم ، مهرشاد پ یموقع شیاره ... چند سال پ _ 

 رفته بود نایگفت ، م یبوده ... اونطور که م

...  لیدل یده ... ب یبهش دست م یقلب یحمله  هویمحنا و مامان  دنبال

 مارستانیرسوند ب یو اگه مهرشاد مامانو نم

 ده نبود ...کرد ، االن زن یرو رد نم فیخف یمامان اون سکته  و

دوباره به حرف اومد  ثاقیشدم به کفشهام ... م رهیگفتم و خ یلب اهان ریز

: 

 ... یزد شمیاون شب ات _

 جواب دادم : اهسته

احساسم ... و از رد شدنش  دنیسوختم ... از فهم یخودمم داشتم م _

 مسخره ! یتوسط خودت با اون خواستگار

 سرشو تکون داد و گفت : ثاقیم

خودم  یخواستم بعد از مهرشاد درباره  ی! م یتو هم که کم نزاشت _

 مونتیباهات حرف بزنم که با اون جواب پر و پ

 سر جام ! میندخوب نشو ،
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که  یینشوندم سر جاش ؟! تا اونجا نویا یتعجب کردم ... من ک دوباره 

 اقا قشنگ منو شست و انداختم رو بند ادمهی

 دیگرد شده ام رو د یکه چشما ثاقی! م شهیبشم ! حاال ادعاشم م خشک

 کرد و گفت : یتک خنده ا

 یکن یج منه با مهرشاد ازدوا یگفت ستین ادتی...  گهید گمیراست م _

 ؟ یا گهیو نه با کس د

 به عالمت برو بابا جلوش تکون دادم و گفتم : دستمو

 ؟! یگرفت یگفتم تو چرا جد یزیچ هیحاال من  _

 یکه چه خرابکار دمی، فهم دمیرو با لبخند د ثاقیم ی رهینگاه خ یوقت

 شدم چرت و پرت ریکردم ! باز من جو گ یا

چشمام توقف کرد  یاورد و رو به رو نییپا یسرشو کم ثاقیبهم ! م بافتم

 گفت : تیو با جد

 ؟ یچ یکن یپس اگه االن بگم با من ازدواج م _

! دو قدم  یاونم بندر دنیتمام تنم داغ شد ... قلبم شروع کرد به رقص هوی

 ام نهیجشن تو س یرفتم عقب تا صدا
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جواب دادن بهش  ینشنوه ! اهسته اب دهنمو قورت دادم و به جا رو 

 گفتم :

 چرا مادرت بهم زنگ نزد ؟ _

بهم  یابروشو باال داد . با لبخند کج یتا هیشد و  نهیدست به س ثاقیم

 گفت :

 کنم ! تیخواستم خودم راض یم _

کرد  یاون دو قدم فاصله رو ط ثاقیانداختم ... م نییاز زور شرم پا سرمو

 و اهسته خم شد سمتم ... در گوشم گفت

 :_ 

 ؟ تیسکوتتو بزارم به حساب رضا نیا

 ییخم کردم و با صدا شتریخورد ... سرمو ب یگرمش به شالم م ینفسها

 شد گفتم : یم دهیکه به زور شن

 اره ... _

سنگ  ی... اروم خم شد و دستشو رو ستادیا وسفیعقب و کنار قبر  رفت

 لب گفت : ریسرد گذاشت ... ز
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 .... شهیهم یدم مواظبش باشم ... برا یقول م _ 

********** 

دونم  یگذشت فقط م یچجور یتا عروس یخواستگار یدونم فاصله  ینم

 هی ثاقیم گذشت ...به خواست یکه عال

 میخونده شده بود تا راحت باش نمونیب یکوتاه مدت تا روز عروس غهیص

 به یلیمحنا خ یطنتای... هر چند با ش

مجلس دو نفره با من داشته  هی ومدیگذشت ... تا م یخوش نم ثاقیم

 رو شمونیشد و ع یم داشیباشه محنا پ

 کرد ! یم شیط

 یهم م یلی... خ دمیترس یاسترس داشتم ... م یحساب یعروس روز

 شیاتفاق سه سال پ گهیبار د هیتا  دمیترس

، دستمو گرفت و با  دیرو تو چشمام د ینگران یوقت ثاقیبشه ... م تکرار

 که ارامشو به تک تک یهمون لحن

 کرد گفت : یم قیتزر سلولهام

 ... من کنارتم ... تا ابد ... وفتهینم یاتفاق چیمطمئن باش ه _
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ماهرو که از  شگریآرا هیو زهره خانم  شگاهیدرخواست خودم نرفتم ارا به 

 کنه ... شمیاشناهاش بود اورد خونه تا آرا

ناهارمو اورد و  ثاقیصورتم داشت ، م یکه رو یا یطوالن شیاز ارا بعد

 رفت تا ما با هم ناهار رونیاز اتاق ب شگریارا

 و گفت : دیخند بود دهید شیکه صورتمو با ارا ثاقی... م میبخور

 ! شمینم زیسورپرا دمیتو رو د گهیاهه ! من که د _

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشت

نباش هنوز مونده تا موهامو درست کنن و لباسمو  الیخوش خ یلیخ _

 ! یکن یبپوشم ! اونوقت هنگ م

کرد و نشست رو مبل دو نفره و همونطور که  یبدجنس یخنده  ثاقیم

 اوردیم رونیب کیغذا رو از پالست یظرفها

 : گفت

! مثل ادم  ادیو رماناس خوشم نم لمایکه تو ف ییادا اطوارا نیمن از ا _

 سر سفره عقد ! برمتیم رمیگیدستتو م
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من تحمل  ییبایتونه در مقابل ز یمثل ادم نتونست ! معلومه که نم اما 

 کنه و دهنش باز نمونه ! ) اعتماد به نفس (

 ادهیموهام پ یکه رو یونینیشده بودم ! ش باترمیز شگریبه لطف ارا البته

 و لباس ومدیکرده بود فوق العاده بهم م

 قشنگ به تنم نشسته بود ... یلیخ یسادگ تیدر نها عروسم

بردار به  لمیف یمات نگاهم کرد و بعد با صدا یکم دیتا منو د ثاقیم

 لبم یگوشه  یثیخودش اومد ... لبخند خب

تکون داد  یو چند بار ابروهامو واسش باال انداختم ... با لبخند سر اوردم

 و دیبوس مویشونیو اومد روبه روم ... پ

انگشتاش حلقه کرد و باهم  یصورتم انداخت ... انگشتامو تو یرو رو تورم

 سالن ی... تا پا تو میاز اتاق خارج شد

 میشده بود گذاشت نییرز تز دیسف یو گلها دیسف یحاال با بادکنکها که

 دلشوره یلیتو دلم نشست ... خ ی، ترس

لرزش  ثاقیم...  دیلرز یکشدار شده بود و دستام م ی... نفسهام کم داشتم

 و اهسته کنار گوشم دیدستمو فهم
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 : گفت 

 ... زمیآروم باش عز _

چرا به جونم  یلعنت یدلهره  نیدونم ا یتونستم اروم باشم ... نم ینم اما

 خواست یکه دلم م یافتاده بود ... اونقدر

به  نهیو نگاهمو به ا میعقد نشست یسر سفره  ثاقیکنم ! با م هیگر

 که عاشقش بودم و یصورتش دوختم ... صورت

رو احساس کرد و سرشو  نهیا ینگاهم تو ینیداد ... سنگ یارامش م بهم

 باال اورد ... به چشمام نگاه کرد و اروم

که نکنه اونم  دمیترس ی... م دمیترس یمن همچنان م یزد ... ول یلبخند

 عاقد یاز دستم بره ... وقت وسفیمثل 

به اطراف اتاق انداختم ...  یهبار ازم وکالت خواست ، نگا نیسوم یبرا

 زد ... یبهم لبخند م یاشک یمامان با چشما

و  نهیب یم یلباس عروس یتو شویبودم که داره باالخره ته تغار خوشحال

 بابا با اون نگاه مهربونش ، قلبمو نوازش
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صورتش محفوظ  یلبخند کماکان رو یزد ول یکرد ... چشماش برق م یم 

 خودشو یبدون انکه جلو ایبود ... مح

 ملشیلحظه خدا رو شکر کردم که ر هی یکرد و من برا یم هی، گر رهیبگ

 دایپ یا یدنیضد ابه وگرنه چه صورت د

 کرد ! یم

از همونجا با  یلیکردن ... ل یو طاها کنار هم با لبخند نگاهم م یلیل

 حرکت لب اهسته گفت :

 ! یدل پسر خاله امو آب کرد گهیبگو د _

 سادهیلباسمو گرفته بود و حاال کنارم وا یهم که از بدو ورودم دنباله  محنا

 و با دیپر یم نییبود و تند تند باال پا

 گفت : یم خنده

 جون شد ملکه امون ! هدایباالخره  _

به لب منتظر جواب من بودن ... منتظر بودن  یو زهره خانم با لبخند نایم

 از خانواده اشون بشم ... یتا من جزو
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با ارزش بود اونجا حضور  میزندگ یکه وجودشون تو یکسان ی همه 

 آور امیداشتن ... تک تک لبخنداشون پ

بودم و  یخوشبخت نیبود برام ... و من چقدر در حسرت ا یخوشبخت

 ... دمیباالخره بهش رس

 به لب روندم و اهسته گفتم : یلبخند

 بزرگترا بله ... یهمه  یبا اجازه  _

...  دیچیبلند زهره خانم و مامان تو اتاق پ دنیکل کش یبالفاصله صدا و

 نیکه نگ فمویساده و ظر یحلقه  ثاقیم

گوشم زمزمه  ریروش حک شده بود رو به دستم انداخت و ز یکیکوچ قلب

 کرد :

 ؟ یحاال اروم شد _

 گفتم : یرو به دستش انداختم و به شوخ حلقه

 کنم ! ی! دارم از ترس اخر شب سکته م شهیبگم اره که دروغ م _

 کرد و گفت : یاروم یخنده  ثاقیم

 ! ایبود اتریبا ح یقبل از عروس _
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 نازک کردم و گفتم : یچشم پشت 

 کردم !!! یاون موقع داشتم خرت م _

 و گفت : دیخنده اشو مهار نکرد و اروم گونه امو بوس یصدا ثاقیم

 ... یوجود من ی... تو شاد میبه زندگ یکه اومد یمرس _

 ... شیمن چقدر خوشحال بودم از خوشحال و

، چهار  مهمونا نیکه ب میگفت یدر دست هم به مهمونا خوش امد م دست

 ثاقوی... دست م دمید زمویدوست عز

همه با  یو تک تکشون رو بغل کردم ... چشما زشونیسمت م دمیکش

 یاشک شوق نمناک شده بود ... مهناز کم

 تو اغوشم موند و گفت : شتریب

 ... یلی... خ هدای یخوشحالم که خوشبخت شد یلیخ _

 گفت : گرفتیرو به سمتم م یکه سبد گل یجدا شد و در حال ازم

 یاقا فرستادن ... بهشون گفتم امروز دار بیو حب نیعمه نسر نویا _

 ... یکن یم یعروس
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 یکیو سبدو از دستش گرفتم ... کارت کوچ دمیلبخند گونه اشو بوس با 

 کارتو جدا ثاقیبه گل نصب شده بود ... م

 و روشو خوند : کرد

توست  یوشبختما که همون خ یکه ارزو می... خوشحال زمیعز یهدای »

 پر برکت و یزندگ دی، براورده شده ... به ام

 «تو ...  یبرا یسعادتمند

کردم ... دستشو دور کمرم حلقه  هیتک ثاقیو به م دمیکش یقیعم نفس

 قدم گذاشته میبه زندگ یکرد ... خوشبخت

 ... بود

 سال بعد ... دو

چرا  ایشدم ... خدا رهیخ نهیدر هم به ا ییگرفته و ابروها یچهره ا با

 کلیچه ه نیمن زشت شدم ؟! ا نقدریا

تپه  هیسر شونه هام ... دلمم که نگو ! مثل  ی؟! کمرم شده اندازه  هیقناص

 با ی، فرق یحساب کن ی! کال اگه بخوا
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غمبرک بزنم ؟!  یخودی؟ ب یکه چ نیندارم ! حاال اومدم جلو ا بشکه 

 رفت ... یخنگ خدا ؟! تموم شد هیچ یخودیب

 ی! دوباره به شکم برجسته ام نگاه کردم ... دست یشد یچه شکل نیبب

 یکه ثمره  یبا لمس بچه ا دمیروش کش

بچه به همه  نیزدم... خب ، ا یبود ناخوداگاه لبخند ثاقیو ممن  عشق

 ارزه ! یم ایدن یایزشت ی

و زهره خانم  نای... م دمیامشب اماده کرده بودمو پوش یرو که برا یلباس

 خاله زهرا ... یبا محنا رفته بودن خونه 

 یطوالن تیمامور هیداشت تا بعد از  ثاقیمثال اختصاص به من و م امشب

 ! با غر میآقامون ، با هم عشقوالنه در کن

شدم  کلمیه الیخیبود ! ب یگون نهویبه لباس کردم ... تو تنم ع ینگاه غر

 رنگ شیارا ی... با کم دمیو به صورتم رس

طالقم  ثاقیام خوبه م افهیجبران کردم ... خب ، خوبه حداقل ق مویدگیپر

 ده ! ینم
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 نییهامو باز کردم ... پا یگودیو ب دمیکش میبلند مشک یبه موها یدست 

 خوب فر خورده بود ... یلیموهام خ

باز  نایا یهمه  گهید قهیدونستم تا دو دق یتافت زدن شدم ... م الیخیب

 ؟! یخوام برم عروس ی... تازه مگه م شهیم

در خونه اومد ...  یکردم ... صدا دیزدم و رژم رو تجد کیپنک گهیکم د هی

 چشمامو بستم و تو ذهنم حساب کردم

... 

در  رهیبنده ... با همون دست م یبا دستش م نوی، االن در ماش خب

 و رهیگیبنده ، دست به نرده ها م یم نگویپارک

 بشیاز ج دویکنه و کل یتو دستاش جابه جا م فشویباال ، ک ادیپله م از

 چرخش یصدا نمی... بفرما ا ارهیم رونیب

کنه ... االن  یتوشه ، روشن م دیکه کل ی! چراغ هالو با همون دست دیکل

 زنه ... اها : یصدام م

 ؟ یخانم یی... کجا هدای _
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خدا  یخودش ! وا یگفتنش و نه برا یخانم یضعف رفت ... نه برا دلم 

 یتو اتاق ... در باز شد ... بو ادیاالن م

 یم خودمو کنترل کنم .... همه نتونست گهیتو اتاق ... د دیچیپ ادکلنش

 معده ام هجوم اورد سمت دهنم اتیمحتو

 گرفتم : دهینشن ثاقویم یناله  یو صدا یی... بدو رفتم تو دستشو

 نی؟! به جون محنا ا شهیتموم م تیلعنت اریو نیا یخدا پس ک یا _

 که عوض کردم ! هیادکلن نیهفتم

با  ثاقی... م دمیکشبرداشتم و دهنمو آب  ییاز دو طرف روشو دستامو

 بود و نگام سادهیتو چارچوب در وا ینگران

 کرد ... اروم گفت : یم

 ؟ یبهتر شد _

 اوهوم ... _

 رونیاز چارچوب در کنار رفت و من ب ثاقیبزنم ... م یکردم لبخند یسع و

 اومدم ... با لذت نگام کرد و گفت :

 ؟ نهیی! محنا پا یچه خوشگل کرد _
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 و مامان رفتن خونه خاله زهرا ... ناینه ، با م _ 

 ا ؟ چرا ؟ _ ثاقیم

 باال انداختم و گفتم : ییابرو

 ! میحال کن میتا تنها باشخواستن ما دو  یمثال م _

 رفت ، کتشو در اورد و گفت : یکه به سمت اتاق خواب م ثاقیم

 ! میحال کن ایا ؟! پس ب _

 و گفتم : دمیخند

 رو تخت تو ! امیتونم ب یهفته اس م هیبرو گمشو بابا ! من تازه  _

 باز کرد و گفت : رهنشویپ یدکمه ها یبا ناراحت ثاقیم

تو تموم بشه ! من که دارم  یحاملگ نیخواد ا یم یدونم ک یاره ... نم _

 ! ییکنم از تنها یدق م

تو دماغم ، نفسمو  چهیادکلنش دوباره بپ نکهیسمتش رفتم و قبل از ا به

 با لبخند ثاقیحبس کردم ... م نهیتو س

 و گفت : دیکرد و خم شد موهامو بوس نگام
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 نکهیبعد از ا یل! و میشیم الیخی! امشبم ب ینفستو ازاد کن ! سرخ شد _ 

 برنامه ها دارم برات ! ادیب یفسقل نیا

 و رفتم تو اشپزخونه ... دمیدهن بسته خند با

******** 

جانش را  هدای یوقفه  یب یکرد ... ناله ها یم یبا سرعت رانندگ ثاقیم

 ... دست سرد و لرزانش دیکش یبه آتش م

... خود  ابدی نیتسک هدایفشرد تا درد  یانگشتانش محکم م انیدر م را

 دانست چه کند یاز ترس و اضطراب نم زین

 هدایکرد ...  یو راه خود را باز م دیکش یم ییال نهایماش انیوقفه م ی... ب

 دستش را ثاقیکرد ... م یناله ا گریبار د

لب زمزمه  ریز هدایبلند تر شد و حس کرد  هدای یفشرد اما ناله  محکمتر

 ستبه را یکند ... سرش را کم یم یا

 را بهتر بشنود : زشیعز یکرد تا صدا لیمتما

 دستم ... خورد ... شد ! _ هدای

 را ول کرد و گفت : هدایدست  عایسر ثاقیم



 

838 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ؟ یدلم ... اصال حواسم نبود ... خوب زیعز نیاخ ... ببخش_ 

را گرفت و به  هدایدست  ثاقیشده بود ... م هوشیباز از زور درد ب هدای

 یرو یسمت لبانش برد ... ارام بوسه ا

لب زمزمه  ریدستانش زد و ان را بر گونه اش گذاشت ... ز فیلط پوست

 کرد :

 تو رو خدا سالم بمون ... _

 مارستانیاز حرکت به فاطمه خانم خبر داده بود تا خودشان را به ب قبل

 ، دیرس مارستانیبه ب یبرسانند ... وقت

او را  اطیرا باز کرد ... با احت هدایشد و در سمت  ادهیفوت وقت پ بدون

 ... با دیو به سمت در دو دیدر اغوش کش

را با برانکارد  شیبرانکارد خواباند و گامها یرا رو هدایچند پرستار  کمک

 ، از اتاق هدایهماهنگ کرد ... دکتر معالج 

 یرا به همراه پرستاران به داخل برد ... در به رو هدایامد و  رونیب مانیزا

 در به او دهن یدیبسته شد ... سف ثاقیم

 کرد ... یم یکج



 

839 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

که در  یصندل نیاول یرا چنگ زد و خود را رو شیدست موها با 

 ... تپش قلبش هر لحظه دیدسترسش بود رهان

 دنیدو یطاقت فرسا ، صدا ی قهیگرفت ... بعد از چند دق یاوج م شتریب

 ... سرش را باال دیچند نفر را در سالن شن

که با عجله به سمتش  دیرا د ایاقا ، طاها و مح یو فاطمه خانم ، عل گرفت

 آمدند ... از جا بلند شد و با سر یم

 : دیپرس مهیاقا سراس یداد ... عل یسالم

 حالش خوبه ؟ _

 کوتاه به لب اورد و گفت : یلبخند ینگران انیم

 دونم ... ینم _

 ؟ شیاورد یک _ طاها

تکان  یو سر دیپشت گردنش کش یاز دستش در رفته بود ... دست زمان

 داد :

 دونم ! ینم _

 امد گفت : یکه داشت دوباره اشکش در م ایمح



 

840 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ؟ دیدرد کش یلیخ _ 

کرده بود  دایپ نیزم یرو هوشیرا ب هدایبود و  دهیبه منزل رس رید چون

 ... دهیدانست تا چه حد درد کش ی، نم

 را داد : یتاسف تکان داد و باز همان جواب قبل یاز رو یسر

 دونم ... ! ینم _

 :اقا از کوره در رفت و گفت  یعل

 تو مرد ؟! یدون یم یبابا ! پس چ یا _

کرد ... فاطمه خانم به شوهرش  یکالفه طول و عرض اتاق را ط ثاقیم

 گفت :

دونم ! استرس  ینم گهی! اگه االن بپرسن چند سالته هم م نیخودشو بب _

 ... شهینم یطور شاالیداره ... ا

اورد و شروع به ذکر گفتن کرد ...  رونیب فشیرا از ک نشیبلور حیتسب و

 هدای یهم مانند خانواده  نایزهره خانم و م

 ثاقیم یاشفته  یبه سر و رو ی... زهره خانم نگاه دندیدوان سر رس دوان

 کرد و گفت :



 

841 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 نشده ؟ یخبر _ 

 لب گفت : ریز نایتکان داد ... م یسر ثاقیم

گفت  یبهش اصرار کردم م یکنه ... هر چ نیکرد سزار یکاش قبول م _

 افتم دوست ندارم ! یم لیاز شکل و شما

باش ... فقط باش !  یخوا یکه م یبا خود گفت تو باش هر شکل ثاقیم

 : دیپرس نایسر بلند کرد و از م

 خونه خاله زهرا ؟ یمحنا رو برد _

اما  نجایا ادیخواد ب یرفت دنبالش ... م یلیاره بعد از مدرسه ل _ نایم

 ... ادیگفت تنها م یلیدن که ... ل یراهش نم

 یگذشت ، در اتاق برا یاش همانند قرن هیاز چند ساعت که هر ثان بعد

 مانند دفعات ثاقیبار باز شد و م نیرمهزا

 و گفت : دیبه سمت دکتر دو قبل

 حال خانمم چطوره ؟ _

گذاشت با چشمان  یم شیمانتو بیکه داشت خودکارش را در ج دکتر

 انداخت و گفت ثاقیبه م ینگاه ششیپر ارا



 

842 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

  :_ 

 کدومن ؟ خانومتون

 که حامله بود ... یهمون _ ثاقیم

 انداخت : ثاقیبه م زیاستهزا ام یزد و نگاه یپوزخند دکتر

 همه حاملن ! اسمشون ؟ نجایمحترم ا یاقا _

را به دکتر گفت ... دکتر  هداینثار خود کرد و اسم  ییلب ناسزا ریز ثاقیم

 جواب داد :

 شن بخش ... یقبل منتقل م قهیحالشون خوبه تا چند دق _

... فاطمه خانم  دیکش یاز سر اسودگ یجمله نفس نیا دنیبا شن ثاقیم

 بلند گفت :

 خدا رو شکر ... _

بودم لبام ترک برداشته بود  دهیکش غیچشممو باز کردم ... از بس ج یال

 سوخت ... به دور و بر نگاه یو گلوم م

سرم  یبود ... مامان و زهره خانم باال ی... دو تخت کنار اتاق خال کردم

 خواست ... یم ثاقیبودن ... دلم م سادهیوا



 

843 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 گفتم : یتشنه ام بود ول یلیخ نکهیاز کردم با اب لب 

 مامان ... _

برداشت و اورد کنار لبم ... زهره  وانیل هیخوام ...  یفکر کرد اب م مامان

 کنار زد و با میشونیپ یخانم موهامو از رو

 گفت : لبخند

 خانوم ! یخسته نباش _

 مامان نگاه کردم و گفتم : به

 ! ثاقیم _

 خنده و گفت : ریزد ز مامان

بچه ام ! اسم شوهرشون  گنیم ایاب  گنیم ایشن  یم داریب یمعموال وقت_

 زنن ! یرو صدا نم

 و کفت : دیخانم هم خند زهره

 بخره ... ی... رفته برات چشم روشن زمیعز ادیاالن م _

مهم ازم دور باشه ...  یبعد از اتفاقا ثاقیم دمیترس یدونم چرا م ینم

 گفتم من مونیروز عروس رهینم ادمی یحت



 

844 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 یهم مجبور شد تا وقت ثاقیاوردن خونه ... م شگرویرم و ارا ینم شگاهیارا 

 شهیو جشن شروع م رونیب امیاز اتاق م

 گفت : دید مویهمون خونه منتظرم بمونه ! زهره خانم که نگران تو

 ... ادی... االن ماینترس _

 گفت : دمید یگرفت و وقت ثاقویم یبرداشت و شماره  شویگوش

 ؟ یاومد _

و  یلی، در اتاق باز شد و طاها و ل قهیراحت شد ... بعد از چند دق المیخ

 یابا با خنده دسته جمعو عادل و ب ایمح

 گفت : یاتاق اومد که م رونیاز ب نایم یتو ... صدا اومدن

 ! نینکن تیانقدر داداش منو اذ _

بود ... معلوم بود  دهیژول ثاقیم یوارد اتاق شدن ... موها ثاقیهمراه م و

 چقدر چنگ زده بهش ! بدون در نظر

دستاش  نیبلند خودشو به تخت رسوند و سرمو ب ییبا قدمها هیبق گرفتن

 نشوند رو یگرم یگرفت و بوسه 



 

845 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

کنار زد و گفت  ثاقویرو لبم اومد ... طاها با خنده م ی... لبخند میشونیپ 

: 

انقدر  رسهی! االن بچه ات م اینکن هیجون گر هدایبرو کنار بابا ...  ایاه ... ب _

 نکن ! حالش کامال خوبه و تیخودتو اذ

 ! مهسال

 گفتم : ثاقیو به م دمیخند

 بچه ام کو ؟ _

که  کیکوچ یکالسکه  هیخواست جواب بده ، در باز شد و پرستار با  تا

 بچه رو توش گذاشته بود اومد تو ... نگاهمو

کوتاه کالسکه رد کردم و به صورت بچه ام دوختم ...  ینرده ها یال از

 بود ... تو اتاق دهیصورتش سرخ بود و خواب

که انداختن رو دلم ... با حس لمس بدن  دمشید یهوشیقبل از ب مانیزا

 که ییپوستم ، تموم دردها یرو کشیکوچ

اغوشم  یرفته بود ... پرستار بچه رو اروم برداشت و تو ادمیبودم از  دهیکش

 تخت و یگذاشت ... همه خم شدن رو



 

846 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 گفتم : یاروم یچشماشون زل زدن به بچه ام ... با خنده  با 

 اونور بچه ام خفه شد که ! نیا ؟بر _

 اروم گونه اشو نوازش کرد و گفت : یلیل

 چقدر زشته ! یفسقل نیا _

شونه ام انداخته بود ، با  یکه سمت راستم نشسته بود و دست رو ثاقیم

 اخم گفت :

 ا ؟ درست صحبت کن ! دختر خودتم مثل گربه بود ! _

 گفت : یساختگ تیهم با عصبان طاها

 ! گهید نهیتر و تازه هم یمثل برگ گلن ! بچه  شونینه که ا _

 به سر و گردنش داد و گفت : یقر ایمح

 کنار ، پسر خودمم به کنار ! همتون به یبچه  _

 با خنده گفت : طاها

بود ! خدا رو شکر  الیکه رسما شکل گودز ی! حامیگیاره راست م _

 چه گهیوسط راه رفت وگرنه اون د تیبعد



 

847 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 شد !!! یم یلیگور 

جمع باال رفت ... بابا جلو اومد و بعد از نوازش موهام رو  یخنده  یصدا

 کرد و گفت ثاقینوازش کرد و رو به من و م

 :_ 

 ؟ نیزار یم یگل پسرو چ نیا اسم

 زد و گفت : یلبخند ثاقیم

 چشماشو باز کنه ... نیصبر کن _

و اهسته  دی... پشت پلکش لرز دمیدماغ کوچولوش کش یاروم رو انگشتمو

 دنیچشماشو باز کرد ... ناخواسته با د

 منو به خودش فشار داد و گفت : ثاقی.. م دمیکش یاه چشماش

 ... الدیم _

 من ، پسر ِ  ِالدیو زهره خانم جمع شده بود ... م نایم یتو چشما اشک

 زهره یدوباره بود برا یالدی، م ثاقیمن و م

و خوش حالت ... با  نیزمرد یو خواهر برادرش ... با همون چشما خانم

 ی، عشقو تو یکه روز ییهمون چشما



 

848 

 : ترنم بهارسندهیون                                                                   عشق( یهیبا تو نبودن)جلد دوم مرث یواهمه

 ثاقیرو با حضور م یواقع ینواخت و خودش رفت تا من ، خوشبخت گوشم 

 من با یتجربه کنم ... زندگ میزندگ یتو

من بود ، بعد از تحمل  ی، که پل خوشبخت الدی، با رفتن م وسفی رفتن

 ... دیرس یمصائب ، به خوشبخت

خوش آهنگ اذان رو  یپر محبت بابا سپردم و بابا نوا یبه دستا الدمویم

 ، به مرد ثاقیتو گوشش زمزمه کرد ... به م

 یگوش دادم ... دعا کردم برا بایز ینوا نیکردم و به ا هیتک میزندگ

 الدیم یشده بود و برا یکه حاال اسمان یالدیم

 ... ثاقمیم یدوباره بود برا یکه مولود خودم

******* 

 انیپا


