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 «خالصه»

شه. غروری که جا شروع میداستان از یه غرور بی
آتیش این غرور جایگزین عشق میشه و عشقی که تو 

کنه و دختری که عاشق سوزه. پسری که عاشق میمی
شه و حاال سرنوشت همه چیز و برعکس کردم... می

 رسه؟!سرانجام این عشق آلوده به غرور به کجا می

 

 

 

 بسم تعالی!

دستش و محکم پیچونده بودم و داشت زیر دستم ول 
تونست تکون بخوره. صدای کل کشیدن خورد؛ اما نمیمی

و تشویق و بعضی ها هم مسخره کردن هامین بود که تو 
 پیچید.گوشم می

 با خشم فریاد زدم: به کی تیکه انداختی؟

حرفی نزد که دقیقا کنار گوشش فریاد زدم: معذرت خواهیت 
 و نشنیدم.
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باز سکوت کرد که بیشتر به دستش فشار آوردم و فریادش   
 و به هوا بردم. 

ما تا زمانی که معذرت خواهی لرزیدیم؛ اهر دو از سرما می
 کنم.نکنه ولش نمی

انگار که از درد دستش نتونست طاقت بیاره که با التماس 
 گفت: ببخشید. ولم کن.

ام و پشت دستش و با خشم ول کرد و با دست موهای طالیی
 گوشم زدم.

داد ازم طور که با دست سالمش دستش و ماساژ میهمون
خندیدن دادم ی پسرا که میدور شد. نگاه عصبیم و به بقیه

 و ازشون رو بر گردوندم.

اومده بودم از این احمقا خداحافظی کنم. منم احمق تر بودم 
 که آدم حسابشون کرده بودم.

 راه محله جدیمون و پیش گرفتم و ذهنم و خالی کردم.

زمین روی می وکریستال های کوچیک برف به آر
برف و سفیدیش و عاشق وست داشتم. و د. هواش افتادندمی

 .پاکی خالصش بودم

و تقریباً روشن شب به رنگی مایل به سفید رفته بود  سمونآ
 کردی برف بود.نگاه می وهر جا رتر از همیشه بود. 



 
 

5 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

مثل برف بود. و جاده ها کال یوارها خونه ها و دروی بام   
 عروس سفید پوش...

 ن زیباتر بود.اموی دیگهاز محله

و دور سرم کشیدم و شال گردنم ر بیشتر روی وکالهم ر
 گردنم سفت تر کردم.

بهش نقل هفته بود یه که فقط  مونجدیدی خونهاشتم به د
 شدم.تر میمکان کرده بودیم نزدیک

مون خداحافظی ی قدیمیوقتی امشب رفتم تا با اکیپ محله
کنم، با برخورد هامین باهام آتیش گرفتم. اون حق نداشت 

 زد.با حرف میباهام مثل یه جنس زی

م، من نتونم حقشون و کف دختر رزمی کار یهباالخره من 
 زاره؟!دست بزارم کی می

 فشردم. وایستادم و زنگ ر امونخونهرو به روی در 

که باز شد وارد بخش پایینی خونه که شبیه یه حیاط سر در 
از برف شده بوت های سفید رنگم که پر بسته بود شدم و 

 ردم.و از پام خارج کبود 

صورتم خونه گرمای که باال رفتم با ذوق و تند تند از پله ها 
 هجوم آورد. 

 بلند سالم کردم.
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بابام که مشغول خوندن کتابش بود و ملیسا هم سلایر مورد   
 کرد.اش و نگاه میعالقه

مامان تو آشپزخونه اولین کسی بود که جواب سالم بلندم و 
 داد.

 شدم.وارد اتاق مشترک خودم و ملیسا 

با ملیسا به حدی صمیمی هستیم که حاضر نشدیم دو تا اتاق 
 جدا بگیریم.

از کاله و شال گردن همرنگش  رو باکاپشن کرمی رنگم 
 تنم خارج کردم و با یه لباس راحتی تعویض کردم.

از اتاق بیرون رفتم و خودم و روی ملیسا انداختم که از 
ام حواله شدت تعجب از پرید و با خشم فحشی زیر لبی هم

 داد.

زدم و نگاهم که از شدت خنده محکم لبم و گاز میدر حالی
به بابا که تو کتابش غرق شده بود، بود رو به ملیسا گفتم: 

 خجالت بکش. بابا!

با حرص کنترل تلویزیون و به بازوم و کوبید و تنم و از 
 روی خودش کنار زد.

 بینم.گمشو اون ور دارم فیلم می -
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ی کردم که با حرص مامان و صدا زد و بهش زبون دراز  
 های من و مامان شد. باعث بلند شدن خنده

**** 

 سئوال آخر هم با هزار بدبختی نوشتم.

از کالس و تحویل معلم دادم و برگه ر واز جام بلند شدم 
 بیرون رفتم.

 گرفت و به سمتم اومد.از دیوار و ش استاره با دیدنم تکیه

 کار کردی؟چی -

 چشم هام و تو کاسه چرخوندم. با کالفگی

 خیلی سخت بود. -

 لب هاش و جمع کرد و سری تکون داد.

کاله کاپشنم و روی سرم کشیدم و روی نیمکت آهنی و برف 
 کنارم نشست. همستاره گرفته حیاط نشستم که 

 خب تعریف کن. محله جدید تون چطوره؟ -

 نگاهی بهش انداختم و زبونی به لبم کشیدم.

 چطور باشه؟خوایی می -
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و با لحن پر از نازی لب زد: ستاره پشت چشمی نازک کرد   
 خب پسر خوش تیپ داره؟

 دونم.با لحن عصبی رو بهش توپیدم: نمی

 دونم؟یعنی چی نمیابروهاش باال پرید و متعجب گفت: وا! 

 عصبیم و ازش گرفتم.کالفه از جام بلند شدم و نگاه 

 امیدوارم نباشه. -

 زد. ممشت محکمی به بازو هم بلند شد و ستاره 

 چرا نباشه؟ -

جایی که مهلت امتحان تموم شده بود؛ سمت کالسمون از اون
 م نشستم.اهمیشگیراه افتادم و تو جا 

 ه باز هم دنبالم اومد و کنارم نشست.ستار

 خب چرا عصبانی می.شی؟ -

 ام و ازش گرفتم و سرم و تو دستم گرفتم.نگاه کالفه

 ً  از خنگا متنفرم. واقعا

*** 

و من از دیدنش حال بارش بود  دربرف مثل هر دفعه دیگه 
 ذوق زده بودم.
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 ملیسا پهلوی من سر به زیر و کالفه در حال راه رفتن بود.  

بلند و سرش رکه دستش حلقه کردم تو  وستم ردبا محبت 
 کرد.

 چرا ناراحتی؟؟ چته ملی جونم -

 و دستم و گرفت.لبخندی زد 

 ولی این برف بند نمیاد.؛ نیستم ناراحت -

 ابروهام و باال انداختم و هلش دادم.با تعجب 

 گی؟ من دوست ندارم بند بیاد.برو... چی می -

نزدیکی کالس کاراته از ملیسا آروم خندید و حرفی نزد. تو 
 ملیسا خداحافظی کردم.

های سفید رنگ و مخصوصم لباس وارد رخت کن شدم و 
 و پوشیدم.

 شروع کرد. وتمرین ربا ورود من فرزادی  خانم

 از همیشه جدی تر و سخت کوش تر بودم.هنگام تمرین 

 گفت من بهترین شاگردشم.خانم فرزادی همیشه می

 بواین شتم، یاد گرفتن بهتر کاراته دابرای ای که تنها انگیزه
م پسر های مزاحم سر راهم و به بهترین شیوه تنبیه تموکه 
 کنم.
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 ه دختر ها باید یاد بگیرند.به نظرم هم  

 یستیم.باخانم فرزادی ازمون خواست که به ردیف پهلوی هم 

بعدش جلومون ایستاد و با لحن جدی و در عین حال آرومش 
از شهرهای اطراف مبارز ِر ماه دیگه قرایه بچه ها گفت: 

خودمون انتخاب آموزشگاه بیاد. منم چندین مبارز ماهر و از 
 کنند.مبارزه خوان بیان میرز هایی که کردم که با اون مبا

 پریا با چاپلوسی گفت: استاد منم هستم دیگه؟

 نگاهش روی من متوقف شد.خوند و استاد سری بین ما چر

بهترین مبارزمون... مهسا لبخندی زد و با تحکم گفت: 
 انتخابی.

 رسا تو هم هستی.داستاد ادامه داد: که لبخند عمیقی زدم 

 با خوشحالی بغلم کرد.سمتم اومد و درسا 

مد ای یگهد که کسانگار خوند و استاد یکم دیگه سر چر
 نباشه سکوت کرد.نظرش 

 پریا قرمز شده بود.

استاد پس رو به استادمون خانم فرزادی گفت: با ناراحتی 
 من چی؟

 باید بهتر بشی. -
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 اختیار لبخندی زدم.بی  

 بود.از خود راضی اومد. آدم همیشه از این پریا بدم می

حرص درآری بهش لبخند  کرد که میبا عصبانیت نگاهم 
 تحویل دادم.

*** 

 بیرون رفتم.خونه از و پام کردم  وام ربوت های مشکی

تو سن و دختر که یه دور شدم  خونهاز  آروممبا قدم های 
 سال های خودم به سمتم اومد.

و با روی خوش جوابش رکه سالم کرد  بونی بهمبا مهر
 دادم.

خواست خودم و معرفی کنم که کوتاه اسمم و گفتم و اون ازم 
 هم گفت که اسمش تیناست و هفده سالشه.

 تینا: از آشناییت خوشبختم.

با لبخند گرمی که به صورتش پاچیدم نشون دادم منم 
 خوشحالم.

که تا حاال همدیگه رو ندیدیم امون و اینیکم راجب مدرسه
 کردیم.حرف زدیم و قدم هام و با هم هماهنگ 
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تو این سرما کرد گفت: طور که اطراف و نگاه میهمونتینا   
 بیرون میایی؟چرا 

: من عاشق با لبخند پام و از روی برف رد کردم و گفتم
 ؟برفم. االن نیام کی بیام

 وایی چه تفاهمی!با ذوق گفت: 

 شناسی؟کسی رو اینجا میکه گفت: لبخندی زدم 

 ن دادم.تکوسری به معنی نه 

 شناختم.جا لین نفری هستی که من اینتو او -

 وارد یه مکان بزرگ که شبیه یه میدان بود شدیم.

های برف گرفته و درخت های سفید و برخی پر از صندلی 
 کال جای زیبایی برای نشستن بود.هم درخت کاج بود. 

ز داخل و اموهام رو روی صندلی های برف گرفته نشستم 
 کردم.دورم پخش  وکاپشنم بیرون آوردم 

داشتم از سرما یخ روی سرم کشیدم.  بیشتر وکالهم ر
 بردم.زدم؛ اما باز هم لذت میمی

محکمی از پشت به سرم اصابت ی ضربه ،حینتو همون 
 از شدت شوک چشم هام و بستم.کرد. 

 ام و روی هم فشار بدم.پلک های بستهدردش باعث شد 
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نگرانی حالم و پرسیدم که عصبی از جام بلند لحن تینا با   
 ن دادم.تکوسرم و با عصبانیت شدم و 

 و توی دستم گرفتم.برداشتم  وتوپی که زیر پام افتاده بود ر

 توپ والیبال!

 اون هم توی برف و این سرما!

 به پشت سر برگشتم.دندون هام و روی هم فشار دادم و 

منی که توپشون  بهگروهی پسر کنار هم جمع شده بودند و 
 دستم بود خیره بودند.

 عقل ترن.اینا از بچه های هفت هشت ساله هم بی

 تو برف والیبال چیه؟

گرفت:  وتینا دستم رکه با عصبانیت بهشون نزدیک شدم 
 جوری عصبی هستی؟چرا اینصبر کن. 

و با همون خشم ثابتم لب زدم: باید از دستش کشیدم  ودستم ر
 نشون بدم. بهشون

 عمدی نبود که...متعجب گفت:  تینا

اون گروه پسر با صدای بلندی گفتم: توجه به تینا رو به بی
 کی بود که این توپ و انداخت؟
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ی زدن؛ فقط انگشت اشارهساکت بودند و حرفی نمی  
 اشون سمت یکی گرفته شد.همه

 ایستاد.روش نگاهم 

رنگ چشم هاش زیاد قابل تشخیص نبود؛ قد بلندی داشت. 
 یب جذاب بود.اما عح

جیبش قرار داد رو توی هر دو دستش ام با دیدن نگاه خیره
 با غرور خاصی چند قدم بهم نزدیک شد. و

با دیدن اون همه غرور توی چشم هاش از شدت خشم دندون 
 ساییدم.بهم  هام و

 و سرش و چرخی داد.پوزخندی زد 

 مشکلیه؟!من بودم.  -

بین انگشت هام رو محکم توپ مثل خودش پوزخندی زدم و 
 فشار دادم.

زبونی به لبم کشیدم و توپ و به آرومی باال آوردم و روی 
 ام چرخ دادم.انگشت اشاره

یهو با یه حرکت غیر منتظِر، به توپ ضربه زدم که محکم 
 به سرش خورد.

از درد سرش و گرفت و آخی گفت که لبخندی از روی 
 رضایت زدم.
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 این کارم و نداشت.انگار انتظار   

 ش و بلند کرد. چشم هاش قرمز قرمز بود.سر

 با عصبانیت غرید: چیکار کردی؟یهو 

 جبران!و با لحن آرومی گفتم: لبخند عمیقی زدم 

 داد. از خشم تکونچند باری  وسرش ر

 مونه.جواب نمیاین کارت بی -

با قدم ن کردم. پخششوهوا  توکشیدم و  مدستی زیر موها
 دور شدم.جا های محکم از اون

پسره  ؟کار کنهخواد چیمی دلم پوزخندی زدم. مثال تو
 احمق!

**** 

 سه برام اومد.عدد که انداختم  ومهره ر

 سه حرکت به جلو رفتم.

شیش اومد و اش شیش انداخت. مهره واین بار ملیسا مهره ر
برنده بازی و با شانسی که داشت، حرکت. باز انداختن مهره 

 شد.

آخر امروز کار هام گلم تا  و با ذوق گفت: خوبلبخندی زد 
 کنی.و می
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چشم هام و چرخی دادم و با حرص نگاهش کردم که با   
 غرور و لحن کلفتی گفت: چایی و کیک بیار. سریع!

لب هام و روی هم فشار دادم و زبونم و براش بیرون آوردم 
 و سمت آشپزخونه رفتم.

برای هردومون چایی ریختم و دو تیکه کیک هم تو ظرف 
 گذاشتم.

 جا بخوریم.دو تا پتو برداشتیم و وارد بالکن شدیم تا اون

 نگاهم به بیرون بود که ماشینی جلوی در توقف کرد.

کرد شخص که با کنجکاوی داشت سعی میدر حالیملیسا 
 ین دیگه کیه؟داخل ماشین و ببینه گفت: ا

 ای به معنی ندونستن باال انداختم.شونه

ای سرش با لبخند مسخره همون موقع پسری ازش پیاده شد و
 و بلند کرد و بهم نگاه کرد.

 با دیدنش از شدت خشم دندون هام و روی هم فشار دادم.

 جذابه! رملیسا با ذوق گفت: وایی این کیه؟چقد

طور که به ماشینش یه دستش و داخل جیبش گذاشت و همون
 اش اشاره کرد به پایین برم.تکیه داده بود با دست دیگه

 شدت خشم تند شده بود. نفس هام از
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 چجوری به خودش جرعت میده؟  

نگاه متعجبش و از اون پسِر گرفت و رو به من گفت: ملیسا 
 به تو اشاره کرد؟

 با دست اشاره کرد پایین برم.دوباره 

که پتویی که دورم پیچیده با شتاب از جام بلند شدم و در حالی
دو از کردم، کاپشن دم دستی پوشیدن و با بودم و پرت می

 خونه بیرون رفتم.

 کرد.ام میدوید و با سوال هاش کالفهملیسا هم پشت سرم می

 به ماشینش تکیه داده بود.نگاهم بهش افتاد که 

 کنارم ایستاد و بازوم و کشید.ملیسا عصبی 

 این کیه؟بگو  ،با توأم -

 نگاه از ملیسا گرفتم و به اون پسِر دادم.

سوز سرما هنوز پایدار بود. برف  ولی؛ برف قطع شده بود
 هنوز روی زمین مونده بود. هم

ایستادم و غریدم: چیه؟! چجوری با عصبانیت روبه رویش 
جا بیایی؟ انگار اون ضربه به خودت جرعت دادی تا این

 برات کافی نبود و باید به روش خودم...

 با یخ بستن بدنم؛ حرف تو دهنم ماسید.
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و شده بود. از شدت سرما  آب سردی روی صورتم ریخته  
 لرزیدم.به خودم میشوک 

آورد و ن هوای سرد به صورتم هجوم میتو اوسوز سرما 
 .شد نتونم حتی تکون بخورمباعث می

 بغلم کرد.اومد و ملیسا جلو 

مگه ؟ هی! چیکار کردیرو به اون پسِر عصبی غرید: 
 مرض داری؟

هام بلند کرد و صدای تق تق دندون لب هام بهم برخورد می
 شده بود.

کار... ... چیبا صدای لرزون و خشمگینی لب زدم: چی
 کردی؟

با لبخند عمیقی  بیرون آورد ودستاش و از جیب شلوارش 
 گفت: جبران!

و با سوار ماشینش شد ؛ ایبدون حرف دیگهاین و گفت و 
 .آخرین سرعت از کنارم رد شد

 شیدم.کهنوز شوکه بودم. از شدت خشم تند تند نفس می

بهت نشون با خشم زیر لب زمزمه کردم: پس که جبران آره! 
 .میدم
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بریم بازو هام و محکم تر گرفت و زیر گوشم گفت: ملیسا   
 ، بیا!داخل

مامان با دیدنم با رفتیم. از پله ها باال وارد خونه شدیم و 
 ؟خیسیچرا ؟ چی شدهجلو اومد و متعجب گفت: نگرانی 

کرد که من و هدایت میحالی لبخند کمرنگی زد و درملیسا 
من داشتم وارد اتاقم بشم رو به مامان گفت: چیزه... خوب! 

شلنگ از دستم که یهو شستم با شلنگ برف های دم در و می
 و روی صورتش آب ریخت.در رفت 

خدای من!  و تند تند گفت؛ د از تأسف تکون دامامان سری 
 خوری.برو لباسات و عوض کن. برو سرما می

 سری تکون دادم و وارد اتاقمون شدم.تند 

 خشک کردم. و تند تندم و عوض کردم و موهام هالباس 

همون موقع وارد اتاق شد و روی تخت نشوندم و ملیسا 
 کنارم نشست. خودش هم

شناسیش؟ کی جوری کرد؟ میاین کی بود؟ چرا این -
 دیدیش؟

و کف دستم و به معنی کافیه جلوش با کالفگی پوفی کشیدم 
 رفتم.گ

 هی! هی! یکی یکی... -
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 زبونی به لبش کشید و سرش و تند تند تکون داد.  

دیدیش؟ چرا خیست کرد؟ منظورش از باشه بگو کجا  -
 اصال کیه؟!و از کجا بلده؟ رجبران چی بود؟ خونه ما 

گفتم یکی و با حرص لب زدم: ای بهش رفتم چشم غره
 یکی...

خوب خیلی  قراری گفت:چشم هاش و چرخی داد و با بی
 خودت بگو.

نفسم و پر از خشم بیرون دادم و همه چیز و براش تعریف 
کردم. با یادآوری بازیش تو برف، دوباره اعصابم خورد 

 .شده بود

آخه کدوم احمقی توی برف و هوای به اون سردی والیبال 
 کنه؟! هزار جور بازی هست.بازی می

این آبی که ی حرف هام و شنید و فهمید وقتی همهملیسا 
با زارم با جدیت گفت: جواب نمیروی سرم ریخته رو بی

 پسرا در نیوفت.

مگه من از پسرا چی و عصبی گفتم: کردم  هشچپ چپ نگا
 ؟کم دارم
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ای گفت: چشم هاش و روی هم گذاشت و با خشم کنترل شده  
نگفتم چیزی کم داری؛ اما این انگار مثل اون قبلیا نیست. 

 لجباِز...

 ام گرفتم.رفش و زیر دندون های کلید شدهی حادامه

 و مغرور و خودبین... -

یکم بینمون با سکوت گذشت که یهو ملیسا با ذوق گفت: ولی 
 خیلی جذابه!

 با حرص اسمش و کشدار صدا زدم که زیر خنده زد.

 چجوری حالش و بگیرم.کردم که داشتم به این فکر می

 ببینمش؟باید کجا من 

 جوری بلد بود؟!ی ما رو چخونه اون

 هوفی کشیدم و با خستگی خودم و روی تخت انداختم.

***** 

با ملیسا تو راه برگشت به خونه از مدرسه بودیم و هر دو 
 کامال ساکت بودیم.

 روی یکی متوقف شد.یه لحظه نگاهم 

 و با ریلکسی رو به روش ایستادم.لبخند پنهونی زدم 
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مان که لبخند به تا من و دید، نگاه از دوستاش گرفت و همز  
 لب هاش اومده بود، ابرویی باال انداخت.

 برای جبران اومدی؟ -

 بینی که.بهش زدم و با تحکم لب زدم: میپوزخندی 

 بیا بریم.و زیر گوشم گفت:کشید  ودستم عصبی ملیسا 

 و از دستش کشیدم و نگاه به اون پسِر دادم.دستم 

 دیگه!و به اون با لحن آرومی گفت: کافیه ملیسا ر

اش و از من گرفت و رو به ملیسا گفت: پسِر نگاه خیره
 دنبال دردسِر...این دوستت  انگار

 با لبخند کمرنگی که به لب داشت گفت: ما خواهریم.ملیسا 

 هی! چه نیازیه بهش توضیح بدی؟رو بهش گفتم: عصبی 

 اصال شبیه هم نیستید.پسِر با پوزخند گفت: 

: لب زدوقت ازش ندیده بودم یچنازی که ه این دفعه باملیسا 
 من خوش برخورد ترم.

با چشم های از حدقه در اومده، به عشوه اومدن هاش نگاه 
 ای زد.کردم که پسِر لبخند مسخرهمی

 کامال معلومه! -
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 بارید.م میهاآتیش از چشم   

 شه کرد.کار میببینم چی تانگاه کردم به اطرافم 

 نگاهم کف پاش متوقف شد.

 یخ بود!

با صدای نسبتا بلندی قفل کردم و پشت سرم هام و دست 
 گفتم: ملیسا بریم.

 اش به من جلب شد.توجه پسرِ 

زدم همین که به سمتم برگشت، تو یه حرکت پام و زیر پاش 
 که باعث شد زیر پاش خالی بشه و شتلق...

صدای خنده افراد دقیقاً کنار پامون روی زمین افتاده بود. 
شد لبخند داختن دوست هاش باعث میان مون و تیکهدور

 های از سر رضایت بزنم.

که آروم و با خشم هلم نگاهم کرد و در حالیملیسا عصبی 
 : چی کار کردی؟داد گفتمی

با دستش و گرفتم.  کهخواست بلندش کنه سمتش خم شد و 
 خشم دستش و از دستم کشید.

 بدون توجه بهش نگاه به اون پسِر دادم.

 از شدت عصبانیت قرمز شده بود. شچشم ها
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 از جاش بلند شد.با خشم   

 .و دلم خنک شده بودخندیدم میاین بار من 

 با پوزخند گفتم: خوش برخوردم، مگه نه؟

با خشم غرید: کرد در حالی که داشت شلوارش و تمیز می
خیلی خوش برخوردی؛ اما برخورد من خیلی بهتر از 

 کنم.جبران میایناست و باالخره 

کشیدم با طور که دست ملیسا رو دنبال خودم میهمون
 صدای بلندی گفتم: منتظرتم.

دستش و جوری از دستم بیرون کشید که کل دستم درد ملیسا 
 گرفت.

چرا این کار همون جا بدون توجه به مکانش سرم داد زد: 
 ؟مگه باهات کاری داشت؟ کنیو می

جوری باهاش  تو چرا اینبا دهن باز و لحن متعجبم لب زدم: 
 کنی؟چرا ازش دفاع مینی؟ زحرف می

 فتارت درست نیست.رملیسا با کالفگی گفت: 

 این و گفت و جلوتر ازم راه افتاد.

 هنوز شوکه از رفتارش همون جا ایستاده بودم.

 تند کردم و بهش رسیدمم و قدم هابه خودم که اومدم؛ 
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 کنی؟ انگارجوری ازش طرفداری میچرا اینمه معلو -  
 یادت رفته چجوری من و تو اون سرما خیس کرد.

 تندتر کرد. هاش وچیزی نگفت و قدم 

نکنه ازش و عصبی غریدم: بهش رسوندم  وباز خودم ر
 خوشت اومده؟

 سمتم برگشت و گفت: دست از سرم بردار.با عصبانیت 

 باز از من جلوتر راه افتاد.

 دیگه رفتم. سمتبا عصبانیت ازش جدا شدم و از یه 

 کنه.احمق! سر کی با من دعوا می

نه کنه ون من و اذیت میداره؟! اون کیه؟ اآخه ارزشش و 
 من.

 ون حقش بود بدتر سرش بیاد.ا

 دندون هام و روی هم ساییدم.

 ازش بدم میاد.

 باعث شد با خواهرم دعوا کنم.

کنم. لگدی به برف های زیر پام زدم و لب زدم: ولت نمی
 ازت متنفرم...
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  **** 

 داخل کالهم جمع کردم.پوشیدم و موهام رو  روشنام  یومای

 مسابقه چهار نفر بودیم. برای

 من و شقایق و ترانه و شکیال! 

با عدد سه شروع با صدای بلندی رو بهمون گفت: مربی 
 کنید. یک... دو... سه...

 ختم.ای داخل آب انداو حرفهخودم ر

 فتم.رکردم و جلو میم و باز میهابا قدرت دست 

آوردم و نفس گاهی اوقات سرم و از آب بیرون می
 کشیدم.می

 نگاه کردم.اطرافم و 

 من نفر دوم بودم.و شقایق از من جلو زده بود 

 هیچ وقت باخت رو قبول ندارم.

. مربی م و باز کردم و پا زدمها. دست بیشتر سعی کردم
توجه ولی من بی؛ کردراهنمایی میبا صدای بلند همش 
 شدن و وقتی برای تلف کردن نداشتم.باید برنده میبودم. 

مثل خودم شقایق و باالخره با کلی تالش ازش جلو زدم 
 کهازم جلو بزنه. فقط یکم مونده بود کرد تالش می
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 به خط آخر برسم.  

 ولی تالشم رو قطع نکردم.؛ خسته شده بودم

 برنده شدم.و باالخره به خط آخر رسیدم 

کرد و همین خوشحالم می اً یدشد هامشور و شوق دوست 
 هام...اعصابی و ناراحتی دشمن طور بی

فقط بیست و هفت روز دیگه به برگزاری مسابقات کاراته 
 مونده بود.

تو مسابقه کاراته پیروز میدان  ستخوالم میدبیشتر از شنا، 
 بشم.

 بود.ملیسا هنوز باهام قهر 

 انگار از اون پسره خوشش اومده.

 زش متنفرم.به درک! من که ا

 اگه دوباره ببینمش بهش نشون میدم دنیا دست کیه.

 کتاب خاطراتم و بستم.

 زد.خونه داشت صدام میمامان از داخل آشپز

 رفتم.خونه به آشپز واز جام بلند شدم 

 کرد.با عصبانیت نگاهم میو ملیسا کنار مامان نشسته بود 
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 شما دو تا چتونه؟با لحن جدی و دلخوری گفت: مامان   

طور که نگاهم و از و همونکالفه نگاهی به مامانم انداختم 
 هیچی! من مشکلی ندارم.دزدیدم گفتم: ملیسا می

 و با سر به ملیسا اشاره کرد.مامان دستش و به کمر زد 

 اید؟مگه شما بچه -

 من مشکلی ندارم.به ملیسا زل زدم و عصبی غریدم: 

ه از سرش بردارکه مامان دست ملیسا هم انگار فقط برای این
 گفت: منم همین طور!

 مستقیم به اتاقم رفتم. خونهپوزخندی زدم و از آشپز

تینا بهم زنگ زد و گفت که به میدان اون روز برم تا همدیگه 
 رو ببینیم. منم قبول کردم.

 ای با کاپشن کرمی پوشیدم.یه شلوار قهوه

ای رنگ گذاشتم و یه کاله قهوههمین طوری باز  وموهام 
 سرم کردم و از خونه بیرون رفتم.هم 

 جای ملیسا بود.حداقل بهتر از تحمل اخم و تخم بی

 ولی همچنان سرد بود.؛ آفتابی بود یکمهوا 

 ن بود.مستوباالخره ز
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 شم.ن و سرمامستوعاشق همین ز کهمن   

 دست هام و داخل جیب کاپشنم بردم.

 رو ببینم.پسِر منتظر بودم اون فقط 

 تنگ شده باشه. براشکه ذوق داشته باشم یا دلم  نه

 بگیرم. وخوام حالش پوزخندی زدم. من می

 ونم اسمش چیه؟دهنوز نمیحتی 

 نفهمم. همبزار هیچ وقت  چه؟!اصال اسمش به من 

 با انداختنش رو زمین دلم خنک نشده.

 باید یه بالی بدتر سرش بیارم.

کنار هم نشسته  ؛ که یکی از دوست های تینا بودتینا و نسیم 
 بودند.

 سالم بلندی به هردوشون گفتم که با مهربونی جوابم و دادند.

روی نمیکت های یخ زده و  شونلبخند گرمی زدم و کنار
 سرد نشستم.

شنیدم با آراد در افتادی. با لحن کنجکاو و مشتاقی گفت: نسیم 
 درسته؟!

 ه؟کیدیگه اد آر انداختم و متعجب گفتم:و باال هام ابروم 
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 دونی کیه؟و با لبخند گفت: یعنی نمیم به پهلوم زد وتینا آر  

بابا همون که گیج سرم و به طرفین تکون دادم که گفت: 
 اون روز داشت والیبال بازی...

 آهانی گفتم و بین حرفش پریدم.

 ونستم.دنمیو اسمش فقط . یادم اومد -

چطور نسیم با لحن تو دماغی گفت: اون خیلی جذابه! آخه 
 ؟دلت میاد اذیتش کنی

اشون ف و لحنش حالم بهم خورد. این دخترا همهاز حر
 احمقن...

من برام مهم نیست. عصبی گفتم: جذابه برای خودش جذابه؛ 
نیوفتادم. در  ست هم باهاشکه جذاب و خوش قیافهبخاطر این

فقط چون بلد نیست احترام یه دختر و نگهداره و ادب هم 
 اد یه درس حسابی بهش بدم.خوحالیش نیست؛ دلم می

 انگار جنابعالی خدای احترامی. -

 از جام بلند شدم و با ابرو های باال رفته به سمتش برگشتم.

ثابت روی لبم پررنگ تر شد و به آرومی لب زدم: پوزخند 
 منتظرت بودم.

با نفرت  ؛خندیدبر خالف دفعه های دیگه که می فعهاین د
 بهم زل زده بود.
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 کشن.من و می همه انتظار -  

 ای به لب زدم.نگاهی به سر تا پاش انداختم و لبخند مسخره

زیاد به خودت مغرور نباش. قراِر کل ابهتت و جلوی همه  -
 خراب کنم.

چند قدم برداشت و رو به روم ایستاد. از جام کوچکترین 
 تکونی نخوردم.

طور که بهم خیره بود گفت: لب هاش و کج کرد و همون
 کنم.خاموش می جرعتت واین 

 دست هام و مشت کردم و تموم نفرتم و تو چشم هام ریختم.

نم چرا هر دو مون ساکت بودیم. دوبدجور عصبی بود. نمی
 حتی نسیم و تینا هم حرفی 

عتم و خاموش جرکه گفت زدند. یاد آخرین حرفش افتادم نمی
 کنه.می

م که جرعتای گفتم: لبم و به دندون گرفتم و با لحن مسخره
 ؛ آره؟!کنیخاموش می و

 دست هاش و به سینه زد.یکم ازم فاصله گرفت و 

 درست شنیدی. -
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با جمع کردن تموم توانم؛ یه سیلی تو دستم و باال آوردم و   
 نتقام قهری با خواهرم!صورتش خوابوندم. ا

صورتش کامال کج و قرمز شده بود. با تعجب و عصبانیت 
 از کارم شوکه بود.اش گذاشت. انگار روی گونه ودستش 

باالخره اما ؛ سوختمی خودمکه دست  محکم زده بودمن چنا
 ه بود.دلم خاموش شد آتیش

 باز مونده بود. همهبا این کارم دهن 

ی ما تر بودند با تعجب خیرهکه اون طرفزن و شوهری 
 بودند.

 جیبم گذاشتم.داخل و بیخیال هام دست 

تر از عصبی نفس هاش. برداشت اشنهدستش و از رو گو
کرد که برای اولین اومد. جوری نگاهم میهمیشه بیرون می

 بار ترسم جرعت لمس کردنم و پیدا کرد.

به سمت راست کج  ارادهبیسرم ام آتیش گرفت و یهو گونه
 شد.

 بود.ام نهاین دفعه من بودم که دستم رو گو

 مردم جمع شدند.

ه من سیلی اون ب؛ حاال من به اون سیلی زدم کسی حرفی نزد
 زد همه جمع شدند.
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 حالت خوبه عزیزم!اومد و با نگرانی گفت: خانمی کنارم   

رو به آراد با عصبانیت گفت: مزاحمش که شدی هیچ، بهش 
 ؟زنیسیلی هم می

 آراد با صدای بلندی داد زد.

 این دختر یه شیطاِن. -

ولی رو به من گرفت و ادامه داد: ش و اانگشت اشاره
حرفم و یادت نره. نه این سیلی و نه اون  وقت اینهیچ

جواب نمی بیزمین جلوی اون همه آدم، انداختن من روی 
 دخترک مظلوم.مونه 

 و با قدم های بلند از کنارم گذشت.داد تکون سرش و عصبی 

**** 

 ؟!اون کیه؟! اصال ون چه کاری از دستش بر میادا

 عصبانیتم خیلی شدید بود.

ون پسر عوضی ارگیجه گرفته بودم. سو فشارم باال رفته بو 
 بود.من و داغون کرده 

 و پس میوفتم.شم کردم اگه جیغ نزنم خفه میحس می

 توانی که داشتم جیغ زدم.تموم با 

 شتاب در و باز کردن.مامان و بابا و ملیسا با 
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 با صدای بلند و پر از بغضی گفت: چی شده؟!ملیسا   

 مامان با نگرانی کنارم نشست.

 خترم چیزی دیدی؟؟ ده عزیزمچی شد -

 ضعیف نشده بود. قدراینام تاحاال روحیه

کرد. بعد از مدت ها اشک هام و آزاد ام میبغض داشت خفه
با نگرانی رو  کردم و زیر گریه زدم که مامان بغلم کرد و

 برو براش آب بیار.به ملیسا گفت: 

چند قلوپ صدم ثانیه برگشت. تو ملیسا دست پاچه رفت و 
 آب و خوردم.از 

تو سکوت اما با گرفت. بابا  ودستم ر کنارم نشست وملیسا 
 کرد.غم بهم نگاه می

یه لحظه از داشتن همچین خانواده خوبی؛ کل قلبم و شادی 
 گرفت.

ام بخاطر ناراحت بودنم کردم. گریههق هق میمان تو بغل ما
 .جوری شدماینبیش از حد عصبی بودم  ؛ فقط چوننبود

 ؟گفت: بابا جون چی شده دخترمومی آرلحن بابا با 

 شده بودم. ومآریکم انگار 
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ی با صدای بغض آلودمامان جدا کردم و از آغوش و سرم ر  
 . خوبم.گفتم: چیزی نیست

 مامان با بغض گفت: چرا جیغ زدی؟!

 با پشت دستم پاک کردم. وم هااشک 

 گفتم که چیزی نیست. -

ه مامان گفت: ما بریم. ومی به موهام زد و رو ببابا بوسه آر
 . شاید نخواد به ما بگه.بزار با ملیسا تنها باشن

بیرون  همراه باباکشید و  منی به موهابودست مهرمان ما
 رفت.

شده  با بغض نگاهم کرد و با لحن آرومی گفت: چیزیملیسا 
 خواهری؟

کردم نگاه طور که اشک هام و پاک میفینی کردم و همون
 ازش دزدیدم.

 تو مهم نیست.برای به هر حال  -

چی میگی؟ و با محبت لب زد: دستش قفل کرد  تو ودستم ر
 من مهمتری.برای تو از هر کسی 

هر کسی جز اون  و با بغض گفتم: آره!پوزخندی زدم 
 عوضی.



 
 

36 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 اون عوضی؟گفت: با تعجب   

ون ابه اون را نزن.  وخودت بغض و خشم لب زدم: با 
بهتِر بگم اون پسِر ه اون پسره عوضی... البت؛ عوضی
 جذاب.

 "جذاب" و با خشم بیشتری بیان کرد.

دلیل رو گزید و با لحن آرومی لب زد: ملیسا لب پایینش 
 ات اونه؟گریه

بخاطرش  کهضعیف نیستم  قدریاونبا کالفگی گفتم: من 
 ولی اعصابم و داغون کرده. فشارم باال رفته بود.؛ گریه کنم

با شرمندگی گفتم: ببخشید!  و پایین انداخت وملیسا سرش 
 تو خیلی از اون با ارزش تری.اتم. شرمندهمن خواهری 

 گذاشتم. اشنهشو رویسرم و  بدون حرفی

 ملیسا اون بهم سیلی زد. -

ً داد زد: ش برداشت انهبا بهت سرم و از رو شو و تقریبا
 ؟!چی

 ؟به چه حقی این کارو کردهبه آرومی ادامه داد: 

قفل کردم و به آرومی گفتم: من اول بهش دست هام و تو هم 
 زدم.
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م. میدگفت: خودم نشونش و پر از خشمی عصبی با لحن   
 اذیت کنه.من و حق نداره خواهر 

فشار دادم و زیر دندون های هم ی م و محکم روهاچشم 
کنی. دیگه نه! نیازی نیست تو کاری ام غریدم: کلید شده
 تموم شد.

**** 

باید برای خرید دفتر طراحی به ولی ؛ هوا تاریک شده بود
شده  تمومداشتم و دفترم هم  ورفتم. فردا کالسش ربازار می

 بود.

 پوشیدم و بیرون رفتم.و لباس های گرمم ر

ه بودم. پس فردا مسابقه کاراته داشتم. کلی براش تمرین کرد
 ینم. مدام در حال تمرتقریباً یه ماِه 

 م.ندیدو اد آراون پسِر  شه کهای مییه دو سه هفته

 دیدار های قبلی هم فقط از دور بود و باهم حرفی نزدیم.

داغون کرد و و اعصابم راومد و انگار فقط برای چند روز 
 رفت.

ماه آخر فصل مورد شد و تموم میداشت مستون بدبختانه ز
اما خب شتم؛ دوست دا ور شم بود. بهار و شکوفه هااعالقه

 ست.یه چیز دیگه زمستون
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 اش بود.ونی فروشندهنوشت افزار شدم. پسر جو داخل  

خواست من که انگار میوارد شدم چنان بهم چشم دوخت  تا
با صدایی که و بخره. همون موقع متوجه قسطش شدم و 
 خواستم.سعی در کلفتیش داشتم گفتم: دفتر طراحی می

هر نوع که دوست جلو آورد و گفت: با چاپلوسی سه مدل 
 د.داشته باشید برداری

که پسِر با برداشتم و و با کالفگی یکی رخوندم سرم و چر
 ام هستید.لبخند گفت: چقدر خوش سلیقه

 .نوعش رو برداشته بودمتفاقا بدترین ا

ای گذاشت و با لبخند گفت: پسِر آرنجش و روی میز شیشه
 شما به کی رفتی انقد خوشکلی؟

 سریع گفتم: پولش چقدره؟و نخواستم بیشتر اونجا بمونم 

 فروشنده با خنده گفت: پول نمی خواد، همین جوری ببر.

 قیمت؟!گفتم: ای با عصبانیت کنترل شده

 و سریع دفتر و برداشتم. و دادمپول قیمت و که گفت؛ 

 خواستم بیرون برم دستم و گرفت.تا 

م: هوشه! دستم و داد زدو با عصبانیت به دستم چشم دوختم 
 ول کن.
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دونست من نمی ؛ اماکنه خواست من و به خودش نزدیک  
 نیستم.ضعیف قدرا هم اون

که زدم یه لگد محکم به پاش با یه حرکت میز و دور زدم و 
 بچسپه. وباعث شد دستم و ول کنه و پاش 

 فریاد زدم: تو فکر کردی کی هستی آشغال عوضی؟!

طوره بدتر ول کرد با عصبانیت گفت: حاال که این وپاش 
 سرت میارم.

لی انگار کسی صدام و زدم؛ وفت. جیغ میکمرم و سفت گر
 شنید.نمی

 لی محکم بودم.؛ وآوردمداشتم باال می

زدم که یهو ولم کرد ضربه محکمی با پام تو جای حساسش 
 افتاد.و 

 شد.من با یه ضربه خنک نمیدلم روش افتادم. 

و هر چی از به شکمش لگد  وزدم به صورتش مشت می
 م.کردشد بارش میدهنم خارج می

 پا بزنه.و تونست دست اصأل نمیو کل صورتش خون بود 

 آخرین لگد و به پهلوش زدم.
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برداشتم و از مغازه بیرون رفتم. ذهنم و آزاد کردم.  وکتابم   
خواست بهش فکر کنم. حق پسرای عوضی بیشتر لم نمید

 از ایناست.

ی ی اصلی بپیچم تو یه کوچههوا دلم خواست از کوچهبی
تنگی بود. البته کوچه نبود، فقط یه  یچهخیلی کو؛ تنگ

های بلند بود که تو اون  ختمونسا چیک بینفاصله کو
 تاریکی شب، فقط یه نور مالیم داشت.

 کرد از اونجا برم.انگار نیرویی وادارم می

 رفتم.جوری راه میهمین ووسطای کوچه بودم 

و باعث که یهو یکی با قدرت بهم برخورد کرد فکر بودم تو 
 شد چشم هام و ببندم.

 هام و باز کردم.چشم آروم 

 اولین چیزی که دیدم دو تیله سبز بود.

 سبزی که انگار با آبی قاطی شده بود.

رو ی اش چیز دیگههاچنان نزدیکش بودم که به جز چشم 
 دیدم.نمی

 به صورتش افتاد.هم نگاکه فاصله گرفتم ازش یکم 

 سبز شده بود. دوباره جلوی راهماین همه مدت؛ بعد از  
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 ن لبخند های روز اول بود.همولبخند کجی زد. مثل   

هیچ وقت اما نفرت من ؛ انگار نفرتش فروکش کرده بود
 .شهتموم نمی

 .با همون لبخند ثابتش گفت: دلم برای دیدنت تنگ شده بود

 پوزخند عصبی زدم.

خوایی بالیی گه میخوابوندم. اهمین االن یکی رو تو خون  -
 برو کنار. سرت نیاد

ای که بینمون بود لبخندش پررنگ تر شد و یه وجب فاصله
و کامال از بین برد. دیگه حتی یه درز کوچیک هم ازش 

 فاصله نداشتم.

 اراده عقب رفتم که با پوزخند گفت: ترسیدی؟بی

 برگشتم. مدوباره سر جا وبا این حرفش حرصم گرفت 

 .من خود ترسم -

 خیره بهم نگاه کرد.ابروهاش باال پرید و یکم 

 وو من و بین خودش  ی دیوار گذاشترو ودستش یهو 
 و به چشم هام زل زد.دیوار زندانی کرد 

نسبت به ی ایه جوری شده بودم. یه حس عجیب و ناشناخته
 داشتم. این همه نزدیکی
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از شدت استرس، دفتر توی دستم و محکم بین انگشت هام   
 دادم.فشار می

 تکونچجوری االن ؛ متنفر بودمپسِر  من که تاحاال از این
؟ چرا این حس عجیب و این نزدیکی رو دوست خوردمنمی

 دارم؟

نکنه کاری کرده که باشه؟ نکنه طلسمم کرده ؟ من چم شده
 ؟!ن بخورمتکونتونم 

 ام کنه.تا دیوونهکشید انگار از قسط عمیق نفس می

! ؟چی شدهچسپوند و پچ زد: گوشم  یآروم لباش و به الله
 بشی.مطیعم راحت قدر اینانتظار نداشتم نمیدی؟ چرا هلم 

ضربان قلبم باال رفته بود از کار افتاده بود.  نم همحتی زبو
 و کل احساساتم بهم خورده بود.

 به سختی زمزمه کردم: برو کنار!

و زمزمه وارد گفت: م زل زد هاسرش و بلند کرد و تو چشم 
 جذابی داری؟های تا حاال کسی بهت گفته چه چشم 

 مهسا به خودت بیا!

 اراده پر از اشک شد.چشم هام بی
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. اومدماختیاری از خودم نداشتم؛ اما باید به خودم می  
خواستم تکون بخورم؛ اما من مهسام. مهسایی که مطیع نمی

 شه.کسی نمی

محکم برم؛ اما و راه افتادم که به عقب هلش دادم با دست 
ولی خیلی ؛ تم و آزاد کنممچ دستم و گرفت. خواستم دس

 داد.فشارش میمحکم 

کار چی؛ داری سرم و چرخوندم و با عصبانیت گفتم: ولم کن
 کنی؟می

 به آرومی لب زد: نرو!

که بهم دست زد مگه من همین االن یه پسرو به خاطر این
 ؟چرا کاری به این ندارم؟ پس کتک نزدم

نی مشت کامل سمتش چرخیدم و با دست آزادم به طور ناگها
 .پایین کج شدسرش به محکمی توی صورتش خوابوندم که 

 ه بود.قرمز بهم زل زد هایبا چشم 

شکال اش بریده بریده گفت: ازیر دندون های بهم فشرده
 باهاشون کار دارم.و رو برداشتم ها این ی . همهنداره

ش نفهمیدم. یعنی چی برداشتم؟ برای چی هاهیچی از حرف 
 برداشته؟

 .گذاشتبرداشت و روی سرم پشنم و کاله کاسمتم خم شد و 
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زمزمه کرد:  که به آرومیعقب کشیدم  وسرم خشم با   
 خوام سردت بشه.نمی

 . داغ داغ بودم.دونم چرا سرد که نه گرمم بودنمی

ازش و نگاه طوالنی به چشم های همرنگ شبش انداختم 
 فاصله گرفتم.

 شد.ضربان قلبم شدید و شدیدتر می

؟ انگار مریض شده بودم. یعنی چه بالیی سرم اومده بود
 م مریضم کنه.اقهامکان نداشت فصل مورد عال

 چی آخه؟!یعنی 

ام و بدتر داغون این همه سوال داشت واقعا اعصابم نداشته
 کرد.می

**** 

باز چشم هام و زور و به از خواب پریدم تکون هایی با 
 رو باالی سرم دیدم.ملیسا که کردم 

چرا  ؟!امروز چتهدست به کمر زد و با اخم گفت: ملیسا 
 بیدار نمی شی؟ پاشو دیگه!

خودی مثل اون احمق فکر کردم کل شب و به چیز های بی
 و به سختی خوابم برد.
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 ساعت چنده؟با لحن خواب آلودی لب زدم:    

 

نگاه گذرایی به ساعت مچیش انداخت و عصبی گفت: ملیسا 
 خیلی دیر شده.هفت! 

 شستم. وبه زور از جام بلند شدم و دست و صورتم 

بدون خوردن صبحونه تند تند خودم و آماده کردم و همراه 
 زدیم.بیرون  ملیسا از خونه

 خوندم تا ببینمش.چراراده چشم میبی

م هاچشم اصال روی رفتار هام کنترل نداشتم و گیج بودم. 
بستن  ولی با؛ محکم روی هم فشار دادم تا از یادم بره و

 اومد.چشمم  یمشکی جلوی دوباره اون دو تیلههام؛ چشم 

 شد.پخش میصداش تو ذهنم 

 «داری؟ جذابیی هاتا حاال کسی بهت گفته چه چشم »

چشم های سبز من از نظرش جذابه. راده لبخندی زدم. ابی
ست. اون رنگ نایاب که خوب چشم های اونم خیلی فریبنده

 داره.ترکیب عجیبی از آبی و سبز 

 با صدا زدن ملیسا به خودم اومدم و چشم هام و باز کردم.
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داری بستی  ایستادی و چشم هات وحالت خوبه؟ وسط راه  -  
 خندی؟میبه چی 

 امون خیلی دیر شده.مدرسهبا کالفگی ادامه داد: 

 بدون هیچ حرفی راه افتادم.

 شدم. وایی خدا! نکنه عاشقش شدم؟داشتم دیوونه می

 شم.من عاشق کسی نمیاشق اون نشدم. نه! نه! من ع

 از ملیسا خداحافظی کردم.که شدیم وارد مدرسه 

کل ذهنم پی حرف کالس و همش با فکر اون گذروندم.  یه
 هاش و رفتارش بود.

کاپشنم و تو دست گرفته بودم و نفهمیدم. ام از درس هیچی
. کردم. چرا؟ چون بهش دست زده بودکالهش و نوازش می

شده بودم. دقیقاً مثل این دخترای احمق و عاشق  کامال خل
 .کردم؛ حتی خیلی احمق تر از اون ها شده بودمرفتار می

این کالسم مال ریاضی و خیلی هم مهِم؛ چون با رشتم ارتباط 
بفهمم با وس دربا فکرش نتونم هم اگه باز مستقیم داره. 

 ؛ اما آخه فکرش خیلی شیرینه.کنمدستام غرق خونش می

 .بی مشتی به میزم کوبیدمعص

 ی خودمتنفر داشتم. من دیگه کنترلی رو همدیگه از خودم 
 شتم.ندا
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باهاش عذاب  من دارمولی ؛ همه که میگن عشق قشنگه  
ً یه مطمئنم این حس مزخرف عشق نیستکشم. می . حتما

جوری خودش و نشون میده. آره جور نفرت قویه که این
 مطمئنم!

از اشک نم دار شده  هام. چشم روی میز گذاشتم وسرم 
 بودند.

جا بود حس بهتری داشتم. تو دلم جیغی از اگه االن این
 حرص کشیدم. انگار که دو نفر شده بودم.

اصال بلند کنم. و باعث شد سرم رمعلممون صدای بلند 
 متوجه حضورش نشده بودم.

 بیدن نیست. بیرون!نصیری! سر کالس جای خوا -

 خواست بیرونم کنه.و میبه سمت در گرفته بودم و دستش 

 از جام بلند شدم و با استرس گفتم: نه بخدا خواب نبودم.

عصبی گفت: پس بیا چیزایی که توضیح دادم و بازگو کن 
 تا بقیه بفهمن خواب بودی یا بیدار.

 نگاهی به تخته انداختم.

به جمع کردم و با نفرت  ونقدر زیاد بود که سریعا وسایلم او
 معلم نگاهی انداختم.

 واقعا که شما معلم ها یه ذره هم درک و احساس ندارید. -
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 از کالس بیرون رفتم.پام و روی زمین کوبیدم و   

کامل بیرون برم؛ با فریاد اعالم کرد که قبل از اینکه 
 انضباطم رو صفر گذاشته.

از شدت خشم وارد حیاط شدم. فحش زیر لبی بهش دادم و 
 دیوار زدم.لگد محکمی به 

وقت نداشتم. فردا هم که حالم داغون بود. حالی که هیچ
هام همه چیز بهم با این حواس پرتی و مسابقه کاراته داشتم 

 ریخت.می

*** 

 

https://t.me/saniya_roman 

 

 

حریفم رو که ها سر و صدا و جیغ خیلی باال بود. خیلی 
از کردند. یقش میتشوزدند و اسمش نسترن بود صدا می

فامیلمون و خاله هام  هایی دختر تقریبا همهطرف من هم 
 دادند.بودند و انرژی میعمه هام و زن عموهام و 

دادم. ضرباتم خیلی تند شده با انگیزه بیشتری ادامه میمنم 
 ولی مقاومت باالیی داشت.؛ بود. حریفم انگار خسته شده بود
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 خواستم.یاما من باخت رو نم؛ ای بودخدایی خیلی هم حرفه  

 ادم.دبا قدرت بیشتری ادامه می

حرکت یه تو ی محکمی به پشت زانوش زدم و با پام ضربه
 زیر پاش و خالی کردم. مبا پا پیچوندم وگرفتم و و دستش 

 یهو روی زمین افتاد و با درد پاش و گرفت.

تبریک گفت. جیغ و داد کل اومد مسئول . برنده شده بودم
سمم از سر تا سر باشگاه شنیده ا. فضا رو پر کرده بود

 .بودمخوشحال و واقعا شد می

. سوت و صدای دست زدن تقدیمم کردند ومدال طالیی ر
 ن باالتر رفت.هاشو

بیرون اومد و با خوشحالی بغلم  هاگر شاتما بینملیسا از 
 کرد و دور خودش چرخوندم.

لبخند گرمی زدم حریفم در کمال تعجب بهم تبریک گفت که 
 سمتنتظار تبریک از بت ضربات عذرخواهی کردم. او با

 نداشتم.و حریفم ر

 ساعت طرفای یک و نیم بود که به خونه برگشتیم.

ی ما جمع شده بودند و خونه خیلی شلوغ تو خونهکل فامیل 
 .شده بود

 کم داشتم.و انگار چیزی ر ؛همه خوشحالی اونبا 
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و ازم کمبود ر اونقلبم و بزرگ داشتم خیلی کمبود یه نگار ا  
 خواست.می

 فراری بود.اون اما ذهنم! ذهنم از 

کدوم کوتاه گی بین عقل و قلبم به پا بود و هیچجنگ بزر
 .اومدنمی

کنه همیشه حق با عقِل؛ اما قلب بیشتر احساسات و کنترل می
ی عقل بری. شبیه فرشته و زاره سمت خواستهو نمی

خواد برای دنیامون میشیطان! کار هایی که شیطان ازمون 
زاره. لذت بخشه؛ اما برای آخرت کلی برامون درد بجا می

درخواست قلب هم همینه. االن اگه بهش گوش بدی خیلی 
. در شیبینی؛ اما بعدش این تویی که داغون میلذت می

شه به قلب اعتماد کرد که عقل هم باهاش هم صورتی می
 نظر باشه.

 ه بودیم.خوردتازه شام رو و شب شده بود 

دخترا تو اتاق من و ملیسا بودیم که از سمت تینا برام با 
 پیامک اومد.

 یه لحظه پایین بیایی؟!شه مینوشته بود: بازش کردم 

 گردم.میرو به دخترا گفتم: من االن برو بستم  وگوشی ر
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که سوال هاشون و روی سرم بریزن، کاپشنم و قبل این  
 پوشیدم و از خونه بیرون رفتم.

 تونه باهام داشته باشه.دونم این موقع شب چه کاری مینمی

در و باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم؛ اما هیچ جا 
اراده باال ضربان قلبم بیندیدمش. با توقف نگاهم روش؛ 

 رفت.

کوبید که تپشش و توی حلقم احساس یه جوری محکم می
 کردم. دست هام شروع به لرزش کرد. جوری که حسمی
 کردم دارم پس میوفتم.می

 این باز هم اومده بود!

و چند نفس عمیق و پشت سر پشت سرم بستم  وآرو در ر
دونم لرزش بدنم و باال رفتن حرارت این هم کشیدم. نمی

 وسط چه نقشی داشت.

 سمتم اومد و رو به روم ایستاد.با لبخند 

 تبریک میگم. شنیدم مدال قهرمانی برنده شدی. -

و محکم نشون مثل همیشه پر نفرت و م خودم رکردسعی می
 شد.بدم؛ اما نمی

 .ای تو چشم هام نبوددیگهچیز ؛ انگار هیچ جز عشق
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نگاهم و ازش دزدیدم که حداقل بهش نگاه نکنم تا بتونم یکم   
 خودم و جمع کنم.

بینم ام؛ اما دلیلی نمیبه سختی لب زدم: من همیشه برنده
 برای تو مهم باشه.

گفت از لحظاتی که بهش دادم. انگار قلبم مینگاهم و 
 کنارشی استفاده کن و این وسط عقل دیگه قدرتی نداشت.

چشم هاش و به سمت چپش چرخوند و سرش و نزدیکم 
 .آورد

 خوام یه چیزی بهت بگم.می -

از طرفی هم از هیجان ضربان قلبم تند و تندتر جا خوردم. 
 شد.می

 باز کردم.نگاهم و باز هم دزدیدم و لب 

 ات و ندارم.زودتر بگو! حوصله -

هی! این دفعه زبون هم وارد این جنگ شده بود. انگار این 
تونه خودش زبون از سمت عقل اجیر شده بود. عقل دید نمی

 کاری کنه؛ یکی رو به جای خودش فرستاد.

چشم هامم از اون جایی که طرف قلبم بود؛ دوباره باال اومد 
 د.و غرق نگاه جذابش ش
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کرد. با چشم های میشب نگاهم  اونحالت  همونبا   
 خمارش!

 خوام با هم باشیم.می -

 اولش نفهمیدم چی گفتم اما کم کم...

رو دیگه هیچ چیزی یهو چشم هام گرد و گرد تر شد. 
 کامال گیج شده بودم.و شنیدم نمی

خواد باهام باشه؟ یعنی میذهنم اکو شد.  توحرفش چند باری 
 چی؟!

 خودم مسلط باشم. بهدم سعی کر

یادم رفته  همنگار حرف زدن چی بگم. انستم باید ودنمی
دونست طرف زبونم بین عقل و قلب مونده بود. نمیبود. 

 کی باشه؛ اما ای کاش سمت قلب نره.

؛ از گیج و منگی بیرون از صدای ملیسا شنیدمو که اسمم ر
 به عقب برگشتم.اومدم و 

 کرد.ه نگاهم میملیسا با اخم و دست به سین

 بیا تو!کنی؟ کار میجا چیاین -

که با پوزخند گفت: این خواهرت به سمت آراد برگشتم 
 همیشه ضد حال میزنه.
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 نفس عمیقی کشیدم. وآب دهنم و قورت دادم   

که حرکتی بکنم و قبل ایندستم گذاشت تو  وآراد کاغذی ر
 تو هم مثل منی؛ بهم زنگ بزن.اگه گفت: 

 کردم مثل همیشه رفتار کنم. سعی

 ماه قبل برگشتم. یهمحکم روی هم بستم و به و چشم هام ر

سردی که آب رو روی سرم خالی کرد و باعث روز اون 
 شد از سرما بلرزم یا اون روز توی پارک که بهم سیلی زد.

 م و باز کردم و کاغذ و تو دستم مچاله کردم.هاچشم 

 گرفت.دیگه عقل داشت قدرت و به دست می

تو فکر کردی کی هستی؟ فکر عصبی رو بهش غریدم: 
کردی که من دوست دارم؟ فکر کردی یادم رفته با من 

خیلی احمقی اگه یه درصد باور داری من ر کردی؟ چیکا
 زنم.بهت زنگ می

دندون نمایی زد و ابرو های خوش حالتش و تکون لبخند 
 ریزی داد.

 من آرادم؛ احمق شهر! -

رفتم و لبم و از داخل گزیدم که باز ملیسا با نگاهم و ازش گ
 اخم صدام زد.
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گه یکی ببینه با خودش چی فکر ؟! امگه من با تو نیستم -  
 ؟کنهمی

 جیبم گذاشتم. تواختیار بیو کاغذ مچاله شده ر

. خدا به پاهام رحم کنه! بیا! دست هامم وارد گروه قلب شدند
 یهو من و تو بغلش نندازه صلوات!

گرمی به این کارم زد و رو به ملیسا گفت: آبجی تو لبخند 
 خواد سرما بخوره.ببر. اصال دلم نمی

دستی به دلش کشید و رو به من ادامه داد: این دل خیلی 
 نگراِن.

 .پشت بندش لبخندی زد

 گرفتم. رودستش  وبه سمت ملیسا برگشتم بدون حرف 

ن لرزش وزنم و روی ملیسا انداختم تا اون بتونه من و از ای
 نجات بده و خالصم کنه.

وارد خونه که شدیم ملیسا عصبی گفت: مگه من بهت نگفتم 
باهاش در نیوفت؟ این مزخرفات چی بود بلغور کرد؟ یعنی 

 خواد سرما بخوری؟چی که دلش نمی

کدوم از تونستم جواب هیچخودم به قدری آشفته بودم که نمی
با گفتن سوال هاش و بدم. فقط با دست کنارش زدم و 

 پله ها رو طی کردم.« خیالبی»
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  **** 

 دیشب که تینا بهم پیامک داده بود همش نقشه آراد بود.

 که من پایین برم کرده بودن.فقط برای اینو این کار ر

 یبه صفحهو ندم خودستم چرتو چند باری  وگوشی ر
 شدم.خاموشش خیره 

 همون بهتر که خاموش بمونه.

ی نوشته شدهی به شمارهو تم از روی میز برداش وکاغذ ر
 چشم دوختم. داخلش

 خودش نوشته بود!و عدد ها ر

و لبخندی زدم. من دوسش دارم. دستی به عدد هاش کشیدم 
 .آره! این حس عجیب عشقه

روی تخت دراز کشیدم و چشم هام و بستم. از صبح هزار 
 کار نکنم.کار کنم و چیدفعه با خودم کلنجار رفتم که چی

شماره انداختم. یه فرمان از سمت قلب و یه  نگاهی به
 خاموشی از سمت عقل...

 چه پیامدی داره؟! بله دیگه!

و کار از  خورهبه خودم که اومدم دیدم گوشیم داره بوق می
 کار گذشته.
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 به گوشم نزدیک کردم.و گوشی ر  

 بوق اول... بوق دوم...

 گوشم پیچید.تو صداش 

 الو! -

گرفت. با اخم مشتی به قلبم کوبیدم شدت ضربان قلبم دوباره 
کشم از دست این تپش های و تو دلم گفت: هر چی می

 اعصاب خورد کِن توئه!

 تو گوشم پیچید.باز صداش 

 زنی؟چرا حرف نمی -

 آروم زمزمه کردم: سالم!

 با تردید گفت: شما؟

 و لب زدم: مهسا!وی هم فشار دادم و رچشم هام 

یعنی چیزی بگم گفت:  کهیکم سکوت کرد و قبل از این
 جوابت مثبته؟ قبول کردی با هم باشیم؟

 عصبی بهش توپیدم: معلومه که نه!

 گوشی رو از گوشم دور کردم و زرتی قطعش کردم.

 .ی گوشی رو به لبم چسپوندم و تو سرم زدملبه
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با عصبانیت زیر لب گفتم: بس کنید! اصال نه قلب و نه عقل.   
 گیرم.خودم تصمیم می

کنه. مگه چند بار که کنارش بودن خوشحالم میمعلومه 
 کنم که االن به خواسته هام بها ندم.زندگی می

اش خیره شدم و ام دوباره زنگ خورد. یکم به شمارهگوشی
 جواب دادم.

تونه داشته ای میمعنی دیگهکه حرفی بزنه گفتم: قبل این
 باشه؟

میام فردا  دونستم که دوستم داری.این عالیه! میفکر نکنم.  -
 دنبالت که یکم بگردیم و عادی با هم حرف بزنیم.

 صدایی زدم و با ذوق پنهانی گفتم: باشه!لبخند بی

 .خداحافظی کرد و گوشی رو قطع کرد

آغوش  تو وبالشم رو از سر خوشحالی جیغ بلندی کشیدم 
 گرفتم.

 ملیسا با تعجب وارد اتاق شد.

 شدم و سمتش رفتم.و از جام بلند به قیافش توجهی نکردم 
 و شروع به چرخوندنش و جیغ کشیدن کردم.دستش و گرفتم 

هی! شد گفت: صدای من گم میتو ملیسا با صدای بلندی که 
 ؟ سرم گیج رفت. عه!چی شده؟ چته
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جوری ، اینمدال قهرمانی که بردیولش کردم که ادامه داد:   
 نکردی.

 امروز خیلی خوشحالم.ذوقم جیغ زدم: ن هموبا 

ماچ آبداری از که بهت و تعجب بود  توا همچنان ملیس
 اش گرفتم.گونه

***** 

همزمان نگاهم روی گوشیم قفل چرخیدم و دور خونه می
 بود.

بابا هم که خونه نبودند و با هم بیرون بودند. مامان و ملیسا 
 طبق معمول سر کارش بود.

 تک و تنها توی خونه بودم و منتظر زنگش!

دونم کشیدم. خودم هم نمیزنگ آراد و میآره! داشتم انتظار 
جا اومدم. عقلم ساکت نشسته و داره نگاه چجوری تا این

دونه من و کنه. االن فرمون دست قلبمه و فقط خدا میمی
 بره.کجا می

 آماده کرده بودم. وخودم ر

 فت.رداشت رو به گرمی مییگه هوا د

 ه.ندموبه سال نو  یگهفقط چند روز د
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به خودم انداختم تا اگه مشکلی هست درستش نگاه آخری   
کنم. البته از صبح هزار تا از این نگاه های آخر و به خودم 

ست تیشرت و شلوار لش با ترکیب رنگ مشکی و  انداختم.
 قرمز پوشیده بودم.

کاله مشکی و به جاش کردم هیچ وقت روسری سرم نمی
ق بریه ای سرم کرده بودم. آرایش هم فقط چهرنگ و پار

 لب از لوازم آرایشی ملیسا برداشتم.

ام مثل باد خودم و بهش رسوندم و جواب با زنگ گوشی
 دادم.

 سالم عشقم. -

 از حرکت ایستاد. دنیالحظه کل  یهانگار برای 

 به من گفت عشقم؟ به من؟! من عشق اونم؟!

 به سختی زمزمه کردم: سالم!چند نفس عمیق کشیدم و 

 ؟یاآماده -

 بله! -

 ث کرد و به آرومی گفت: پس بیا منتظرم.یکم مک

 قطع کردم.و گوشی ری آرومی گفتم و باشه

 هوشی بودم.از هیجان نزدیک بی



 
 

61 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 آینه به خودم انداختم. توی ایگهنگاه د  

طوری  وجدا کردم و کاله ر بقیهاز  ودو تیکه جلوی موهام ر
 نشه.دو تیکه با بقیه موهام قاطی  اونسرم کردم که 

و که زمینه مشکی با از پله ها پایین رفتم و کفش هام  سریع
 پوشیدم. خطوط قرمز داشت و

امون نهخورو به روی و ماشینش ر، باز کردمو که در ر
 دیدم.

 با دیدنم پیاده شد.

 خوشبختانه خلوت بود.که نگاهی به اطراف انداختم 

 نگاهم به تیپش افتاد.

 فید.با شلوار مشکی و کفش س جذبیه تیشرت سفید 

 عالی بود. استایلشهمیشه 

ام خواست از قفسه سینهدیدمش قلبم انگار میهر بار که می
 بشه.جدا 

 عاشقش بودم! انگار بد هم بودم.

 جلو رفتم و سالم کردم.

 برام باز کرد. ولبخندی زد و در ماشینش ر
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 خوش اومدی گلم. -  

و که بست من باز پس افتادم. گفت گلم؟ انگار در ر
 گفت.جوری این

 کنم.جوری پیش بره حتما غش میاگه این

 خودش هم سوار شد و راه افتاد.

چقدر خوشگل طور که به رو به روش خیره بود گفت: همون
 شدی.

لبم و به دندون گرفتم و با لحن آرومی گفتم: تو هم 
 طور.همین

کنم چرا حس مینگاهی بهم انداخت و با لبخند کجی لب زد: 
 کشه؟!االن خجالت می، دراز محل بوندختر ز

 تو خودم جمع شدم و دستی به موهام کشیدم.

 خجالت! نه اصال. -

 سری تکون داد و دستم و بین دست آزادش گرفت.

 .اولش از کارش جا خوردم اما کم کم کنار اومدم

 ست دیگه!یه گرفتن دست ساده

 ام هم دستش و گرفتم و بهش خیره شدم.با دست دیگه
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 ؟کجا بریم -  

نیدن صداش با لحن آرومی گفتم: یه جای نسبتاً خلوت با ش
 شبیه یه کافی شاپی چیزی.

 حرفی نزد و مدتی سکوت بینمون برقرار شد.

 دوست نداشتم سکوت کنم.

 ای که کنارش بودم لذت ببرم.خواستم از ثانیه به ثانیهمی

 اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم اومد و به زبون آوردم.

 کردیم؟عوا میما چرا با هم د -

ربط تو اونش به دوباره نگاه گذرایی بهم انداخت و لب زد: 
 داشت.

 با تعجب گفتم: من؟

 سرش و تکون داد.

 کردم که تو کوبیدی تو سرم.آره! من داشتم بازیم و می -

 با لحنش خندیدم.

هیچ وقت اون آب سردی که روی سرم ریختی رو ولی  -
 کنم.فراموش نمی
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لحن گرمی گفت: فکر نکن منم فراموش و با لبخندی زد   
 کنم.می

ابرویی باال انداختم و با اعتراض گفتم: یعنی جبرانش 
 کنی؟!می

 نگاهی بهم انداخت و با لحن عجیبی لب زد: آره!

 این دفعه از ترس ضربان قلبم تند شد.

 کنه. من چطور بهش اعتماد کردم؟!خوب معلومه که می

چی؟ تازه تو ماشینشم نشستم.  وایی خدا! اگه بالیی سرم بیاره
 انگار من واقعا کور شدم.

دستم و که تو دستش بود باال آورد و نزدیک لب هاش نگه 
 جوری!داشت و گفت: این

ای روی دستم نشوند که قلبم رو زیر و رو با حرفش بوسه
 کرد.

شد و حس خیلی خوبی به ام تند تند باال پایین میی سینهقفسه
 بود. الکی به همه چی مشکوکم.وجودم تزریق شده 

 کالس ایستاد.کافی شاپ شیک و با یهکنار 

 گرفت. وباز هم دستم رسمتم اومد و پیاده شدیم. 

 اش شدم؟قدر زیاد دل بستهمن چطور تو این مدت کم، این
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 نشستیم. یگهرو به روی هم دیه میز روی   

 .تقریباً خلوت بودن فمواطرا

 وریم.خگارسون اومد و پرسید چی می

من کیک شکالتی با آب پرتقال سفارش دادم و آراد هم فقط 
 آب پرتقالش و سفارش داد.

آراد بعد از رفتن گارسون نگاهش و بهم داد و خیره بهم لب 
االن چرا آوردم. دیدی، من حرف کم میکه منو می زد: قبال
 ساکتی؟

لبخند کمرنگی زدم و به آرومی گفتم: موضوعی ندارم. 
 جب چی حرف بزنیم؟خودت بگو را

مون و روی مد و سفارش هااوبعد از چند دقیقه گارسون 
 میز گذاشت.

 کالس چندی؟یکم از آب پرتقالش و خورد و گفت: 

که تو ی کوچیک از کیکم و کندم و قبل اینبا چنگال یه تیکه
 ام.دهمیکالس دهنم بزارم جواب دادم: 

 تیکه رو تو دهنم گذاشتم و بهش نگاه کردم.

 شم.ام و تموم میمنم امسال سال آخری -

 دادم. تکونسری 
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طور که از آب پرتقالش چند انداخت و همونابرویی باال   
ی لیوان بهم نگاه کرد و گفت: قلوپ خورد؛ از پشت شیشه

 مامان منم معلم کالس دهمی هاست.

 با تعجب گفتم: فامیلیش؟

 یلدایی.با لحن آرومی لب زد: 

من و مامانش همون معلمیه که شد. چشم هام از تعجب گرد 
 از کالسش بیرون کرد.

 پسرش بود. مفکر که تمومبخاطر این همفقط 

 تکون داد که نگاهم و بهش دادم.آراد دستی جلوم 

 کجا رفتی؟؟ چی شده -

البته  و... هیچی! فقط مامانت معلممه هیدست پاچه گفتم: 
چون سر کالسش حواسم به درس نبود ؛ چند روز قبل هم

 .بیرونم کرد

 لبخند عمیقی زد.

گوشیش رو از جیبش که کردم با تعجب به لبخندش نگاه می
 بیرون آورد.

 اش و سمتم گرفت.توی گوشیش؛ صفحهگشتن یکم بعد از 
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. نگاهم به اسم خودم افتادعکس دفتر نمره کالسمون بود.   
 .ی جلسه هام بیست تموم بودهمه

 خندید.با صدا که کردم ن تعجبم نگاهش میهموباز با 

دونستم که مهسا نصیری تویی. منم پشت اون صفرت می -
 یدونه دو گذاشتم.

 کردم.هنوز هاج واج نگاهش می

قدری براش مهمم که بخاطرم دست به وسایل یعنی من اون
 مامانش زده.

دهن بازم و بستم و با لبخند گفتم: یعنی مامانت متوجه 
 شه؟نمی

 ای باال انداخت.شونه

شد. منم بهش گفتم این دختِر فرق داره و نباید بهش سخت  -
 بگیری.

 لبخندم پررنگ و پررنگ تر شد.

 خیلی ازت ممنونم. -

 دستم و گرفت و دوباره بوسید و قلبم و زیر و رو کرد.

***** 

 دو هفته گذشت و تو این مدت فقط یه چیز رو دیدم. عشق!
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 برای منی که اولین بارم بود زیادی شیرین بود.  

ً کل محله فهمیده بود. اینم فهمیده بودم آراد از اون  تقریبا
هایی بود که همه آرزوش و داشتن. بخاطر همین هم دختر 

 دونستند.های زیادی من و دشمنشون می

 ملیسا وقتی فهمید دعوام کرد.

گولش کردم عاقل تر از این ها باشی که میبهم گفت: فکر 
 .نسته بودمو بخوری. من تو رو یه دختر بالغ دو

 . آره بابا! ملیسا خنگ بود

 که چشم های جادوییش و ندیده بود که بخواد درکم کنه.اون

کنه. اون از همون شاید هم دیده و از حسودی این کار و می
 اول هم از آراد خوشش اومده بود.

 ام سمتش رفتم.با زنگ خوردن گوشی

دادم  نیال بود. یکی از همون بدخواهام. چشم هام و چرخی
 میلی جوابش و دادم.و با بی

 بله! -

 بیا میدان. همون جای همیشه گیمون. -

ای گفتم: دستور دیگه؟ ابرویی باال انداختم و با لحن مسخره
 نیست؟!
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یهو عصبی گفت: ببین احمق! من به فکرتم. بیا و عشقت و   
 جاست.ببین. اونم این

. دلت جانی دخترا هم اینبا لحن آرومی ادامه داد: همه
 خواد تنهاش بزاری؟!می

 حس حسادت تو وجودم جوونه زد.

 با خشم غریدم: میام!

 حرفی نزد و گوشی رو قطع کرد.

 عوض کردم. ولباس هام ر

ای مشکی پیراهن مشکی با شلوار مشکی و کاله پارچه یه
 پوشیدم.

 جلو باز سفید رنگ هم پوشیدم. یه

 تولد من...روز هم  وفردا هم سال جدید بود 

 ام.تولد هیفده سالگی

 هم پوشیدم و بیرون رفتم.و کفش های سفید رنگم ر

دختر ی همهبه میدون که رسیدم از جمعیتش متعجب شدم. 
 و پسر های محل بودند.

 با چشم دنبال آراد بودم که بین جمعیت پیداش کردم. 
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چندتایی که نگاهشون به من افتاده بود، بهش اطالع دادند   
 حضورم بشه. نگاهی بهم انداخت و سمتم اومد.ی که متوجه

 لبخندی زدم و منم با چند قدم فاصله رو پر کردم. 

 سالم عزیزم! -

 جوابی نداد و نزدیک تر شد و به چشم هام زل زد.

ای از موهای طالیی که اطرافم افتاده بود و برداشت و تره
بو کشید. سرش و بلند کرد و یهو تغییر حالت داد و رو به 

 یه گفت: نظرتون چیه تمومش کنم؟! امروز دیگه وقتشه.بق

یکی از دوستاش با لبخند گفت: آره بابا! سال جدیدت و با 
 این چیزا خراب نکن.

لبم و از گیجی کج کردم و با گرفتن بازوش اون و سمت 
 خودم کشیدم.

 قراِر چی رو تموم کنی؟ -

خند دوباره نگاهش و بهم داد و بدون توجه به سوالم با پوز
 گفت: خوشگل شدی.

با غرور خاصی که از حرفش گرفته بودم، نگاه به عمق 
 نگاه سردش دوختم.

 بینه.چشم که جذاب باشه، همه چیز و همون جوری می -
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دارا که یکی از نزدیک ترین دوستاش بود با حرفم رو به   
 کنی آراد!آراد عصبی گفت: عشقش و ببین. اشتباه می

 .حرف هاشون گیجم کرده بود

طور که بهم خیره بود، خطاب به دارا گفت: گور آراد همون
شناسی. آراد از غروری که بابای عشق. انگار آراد و نمی

 گذره. عمرا بگذره.جلوی همه شکسته بشه نمی

با بهت چند قدم عقب رفتم. ای کاش اون چیزی که تو ذهنم 
چرخید حقیقت نداشت. ای کاش بخندن و بگن شوخی می

 کردم.ش بگه داشتم امتحانت میبود. ای کا

باالخره رو به من لب باز کرد و تموم رویا هام و با خاک 
 یکسان کرد.

 دیگه به پایان بازی رسیدیم خوشگلم.  -

 لبخند کمرنگی زدم و دستش و با دو دستم گرفتم.

 یکم واضح حرف بزن تا بفهمم. -

دستش و تکون محکمی داد و با یه حرکت از پشت موهام 
 ت که قلبم ایستاد.و گرف

ی شجاع خیره توی صورتم غرید: تو خیلی احمقی! همه
 شم؟بازیات نمایشی بود. تو فکر کردی من عاشقت می
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نفسم بند اومده بود و برای اولین بار جلوی یکی اشک هام   
 فرو ریخت. شکسته شده بودم.

با فشار محکمی که با کشیدن موهام بهم وارد شد؛ از بهت 
 آخی گفتم.خارج شدم و 

حاال نوبت خورد شدنت رسیده. تو غرور من و خورد  -
 کردی و من عشقت و.

با شتاب ولم کرد که چون تعادل نداشتم؛ به شدت زمین 
 خوردم.

که از باال و با غرور بهم دستی تو هوا تکون داد و در حالی
 حساب شدیم.کرد گفت: جبران شد. دیگه بینگاه می

 این و گفت و رفت. رفت؟!

که دور بشه، تند از جام بلند شدم و از پشت محکم و قبل این
 با بغض صداش زدم.

 ایستاد؛ ولی برنگشت.

 چون باهاش فاصله داشتم، با بغض فریاد زدم.

شه با هیچی جبران کرد. راه دلی که شکسته شد رو نمی -
خوبی رو پیش گرفتی و خوب جبرانش کردی؛ اما یادت 

 من سنگ ترم. باشه که هر چقدر تو محکمی،

 برگشت سمتم و با پوزخند بهم خیره شد.
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زدم، ادامه که داشتم با مشت به جای قلبم ضربه میدر حالی  
 دادم: این قلبی که شکستی، تصویر قشنگی از خودت بود.

تند دستی به چشم هام کشیدم و با لبخند پر از غمی سرم و 
 باال گرفتم.

شه؛ اما تازه یجا همه چیز برای من تموم مامروز این -
 شه.داره برای تو شروع می

ی حرف راه افتادم که از کنارش رد بشم و همزمان ادامه
 هام و زدم.

برو که رفتند به نفع من و به ضرر خودته؛ چون هیچ کس  -
 ی من دوست نخواهد داشت.دیگه اندازه

 این و که گفتم بغضم به شدت شکسته شد.

ا بیشتر از این خورد شدنم و . فرار کردم تپا تند کردم دویدم
 نبینه.

نگاه آخرش گیج و منگ و پر از سوال بود. با حرف هایی 
 که زده بودم؛ دیگه تو چشم هاش غروری نبود.

قدری دویدم و گریه کردم که خودم هم نفهمیدم به کجا اون
 میرم.
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بارید. حتی اونم به حال بارون گرفته بود و آسمون می  
زد. حتی اون هم به حال می دخترک مغرور و عاشق زار

 بارید.این عشق مزخرف می

اش وارد یه پارک شدم و روی صندلی نشستم. سرم و به لبه
 تکیه دادم و چشم هام و بستم.

کرد. آهنگی که هیچ وقت فکر االن فقط یه آهنگ آرومم می
 کردم وصف حالم بشه.نمی

 هتفن هایی که همیشه توی جیبم بود و به گوش زدم و آهنگ
 و پلی کردم.

 چشام و بستم تا حالم و نبینه.

 چشام و بستم تا اشک هام و نبینه.

چشام و بستم تا وقتی داره میره؛ نبینه که داره جونم و 
 گیره.می

 صدا.چشام و بستم با یه بغض بی

 چشام و بستم و از اون بود یه نگاه یادگاری.

 « چشام و بستم از علی قادریان»

ریخت. نتونستم جوری بیشتر میاینقطعش کردم. اشک هام 
 تحمل کنم و بغضم و با صدا شکستم. 
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 لعنت بهت آراد!  

https://t.me/saniya_roman 

 «سه سال بعد»

به نصیحت و کلی مامان بابا رو بغل کرده بودم که بعد از این
 رفتم. ملیسابه سمت ؛ گوش داده بودمشون ها

ما ؛ اپدر و مادرم دور بودم شاید برای مدت های کوتاهی از
 ز ملیسا دور نبودم.اشبانه روز هم  یههیچ وقت، حتی برای 

 با گریه بغلش کردم.

 گرفت.ام نمیقدر زود گریهو اینقبال محکم تر بودم 

مواظب خودت و با محبت گفت: ملیسا دستی به موهام کشید 
لباس گرمم بپوش. الکی این که سرما رو دوست دارم باش. 
 .ونه نکنو به

 از آغوشش بیرون اومدم و حرفی نزدم.

عشق من داره گریه  ئه!با تعجب گفت:  امبا دیدن گریه
 کنه؟!می

 شه.تنگ میبرات گفتم: دلم  یبا صدای بغض آلود

 بغل کردیم. ودوباره همدیگر ر
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پارسال به مناسبت تولد شدم.  دویست و شیشمسوار ماشین   
 از بابام کادو گرفته بودم.

 یه شهر جدید راه افتادم! سمت

کردم و داشتم این شهر پر از خاطره رو همین جا ولش می
 رفتم.می

 روز که دلم له شد. همونروز برگشتم.  اونباز به 

همه نه برنگشته بودم. خوتا شب دیر وقت به  وروز ر اون
جشن تولدم تو بودند. فرداش بیشتر از پنجاه بار زنگ زده 

رفتم. بماند که چقدر از دستم  یرونخونه بحاضر نشدم و از 
 شده بود. موندنیم به یاد اشدند. تولد هیفده سالگیعصبانی 

 طور.همینسال هم  اونسال نو 

فقط ن او وگفتم ملیسا به رو دو روز بعد از تولدم همه چیز 
کشید. بدون  مموهابه نوازش گونه و دست های پر مهرش ر

نکرد که چرا به  حتی سرزنشم همهیچ حرف یا نصیحتی... 
 حرفش گوش ندادم.

اش که صدای خوانندهبه سمت دستگاه پخش بردم  ودستم ر
 تو ماشین پیچید.

 ی.وابستتم! وابستگی هامو ندید
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 دلبستتم! دلبستگی هامو ندیدی.  

 

 نداره. تعریفیحالم بَده، روزام 

 

 خواد بباره.چشمای من، هر شب دلش می

 

 .مبرگرد... تا یک عمر آرامش بگیر

 

 م.من جز تو، سمِت هیچ آغوشی نمیر

 

 ای یادت نباشم؟شه، لحظهچطور می

 

 باشم.تو خوام ماِل فقط می ،دنیام تویی

 

 ی.وابستتم! وابستگی هام و ندید
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 دلبستتم! دلبستگی هام و ندیدی.  

 

 نداره.حالم بَده، روزام تعریفی 

 

 خواد بباره.چشمای من، هر شب دلش می

 

 سم داشت.نه حّسی بود، نه دو

 

 شرح حالُو...

 

 دیدن، این وضع و حالُو!چشاش حتی نمی

 

 شت از احساساِت قلبم، بی خیالُو...گذ

 

 خوام اون نگاهُ!ولی با این همه بازم، می
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 …برگرد، تا یک عمر آرامش بگیرم  

 

 «علی صدیقیوابستگی از »

. برگرد! دیگه واقعا کردمقطعش کردم. مزخرف گوش می
 کردم.مزخرف گوش می

 برای دانشگاه تو یه شهر دیگه قبول شده بودم.

شناسمشون و باباشون با بابای که نمیبا دو تا دختر عمو 
 خونه گرفتیم. بود؛ یهمن دوست 

از شهر پر از خاطره خودم شد. جوری خیلی خوب میاین
 یاشدم و نفس آسودهدور می

 کشیدم.می

شهر  توکرد و سپری می وملیسا سال دوم دانشگاه ر
 مون هم بود.خود

 وارد شهر شدم.

 راه افتادم.آپارتمان طبق آدرسی که داشتم، به سمت 

 بودند. اومدهدو دختر دیروز به این جا اون 

آپارتمانی ده  یخونهرو به روی  وپارک کردم و ماشینم ر
 طبقه ایستادم.
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 دادند.ن میتکودو تا دختر از دور برام دست   

 باهاشون و دست دادم.به سمتشون رفتم و 

 با لبخند گفتم:سالم من مهسام.

 دستش فشرد.تو  ودستم راون دو یکی از 

 من آنیسام. -

 اون یکی هم خودش و نسیم معرفی کرد.

تو بلند کردن چمدون ها کمکم کردن. با هم از آسانسور باال 
 رفتیم.

صورت پهن و سفیدی داشت. موهاش و ی آبی هاآنیسا چشم 
 خورد.میشالش بیرون زده بود، به طالیی  که چند تکه از

لب های صورتی و زیبایی و ای بود نسیم چشم هاش قهوه
 داشت.

 طبقه هفتم آسانسور ایستاد.تو 

 نه شدیم.خووارد 

 نه شیک و نقلی بود.خو

 راه رو بودند. تو یهسه اتاق خواب داشت که 

 شد.نه جدا میخوپذیرایی داشت که بوسیله اپن از آشپز یه



 
 

81 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 و نشونم دادند.یسا و نسیم اتاق ها رآن  

؛ ما این اتاق ها رو انتخاب کردیمبا لحن آرومی گفت: آنیسا 
 اما اگه تو خوشت میاد من اتاقم رو بهت میدم.

باز  واتاقی که برام گذاشته بودند ردر لبخند محوی زدم و 
 کردم.

 پنجره بزرگی هم داشت. کهاتاق بزرگی بود 

نه! اتاق خیلی و با لبخند گفتم: م رو کردم سمت آنیسا و نسی
 مونم.خوبه ممنون. همین اتاق می

 اتاق گذاشتم. و تو مها ونچمد

ی کمد تو ور ماتاق بود. لباس ها یای گوشهتخت تک نفره
 گذاشتم. که رو به روی در بود

 میز مطالعه هم کنار پنجره گذاشتم.

 هفته پیش، بابا برام آورده بود. یهاین وسایل ها رو 

 چیدم، روی تخت نشستم. وقتی کامل اتاقم رو

 به همین زودی دلم برای ملیسا و مامان بابام تنگ شده بود.

 صدای تلفنم بلند شد.

 ملیسا بود.



 
 

82 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 با ذوق گفتم: سالم آجی جونم، خوبی؟و زدم  رودکمه سبز   

تون راحته؟  سالم گلم. من خوبم تو خوبی؟ رسیدی؟ خونه -
 لت تنگ شده؟داون دوتا دختر باهات خوبن؟ خوش اخالقن؟ 

 

سوال هاش  کرد.هیچ وقت ترک نمیو خندیدم. این عادتش ر
 و این نشون میداد خیلی نگراِن.پرسید پشت سر هم میو 

ان. بیآره آجی خیلی خوبه. اتفاقا هر دو شون دخترای خو -
 . مامان خوبه؟خونه هم بزرگ و راحته. همه چی خوبه

 نفس عمیقش از پشت تلفن به گوشم خورد.

 هم بیشتر نگرانم بود. ماناز ما

خواد باهات صحبت میهم خوبه خیالم راحت شد. آره اون  -
 کنه. کاری با من نداری؟

 نه عزیزم خداحافظ. -

 قطع کردم.و بعد از کلی حرف زدن با مامان تلفن ر

 ذوق داشتم. خیلیو فردا روز اول دانشگاهم بود 

ذوقم وصف و قبول بشم تا کلی برای کنکور خونده بودم 
 نشدنی بود.



 
 

83 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

  **** 

با شلوار مشکی و کیف و کفش و مانتو صورتی رنگم ر
 صورتی و مقنعه مشکی پوشیدم.

برق لب تا صورتم  یههای بلندم زدم و  مژهکمی ریمل به 
 از بی رنگی در بیاد.

 از اتاق بیرون رفتم. وروی مانتوم خالی کردم  وعطرم ر

 خوردند.میصبحونه آنیسا و نسیم 

 و صبح بخیر گفتم.با لبخند رو به روی نسیم نشستم 

ریخت طور که کره و مربا رو روی نونش میهمونآنیسا 
همین صدات ؛ برای صبح توهم بخیر. فهمیدم بیداریگفت: 
 نکردم.

 م.لبخندی زد

 خیلی ممنون اشکال نداره. -

 فت: ضربان قلبم رو هزاره. وایی روز اولمه.نسیم با ذوق گ

 یشب از ذوق نخوابیدم.دمنم مثل خودش گفتم: وایی منم! 

پس من چرا ذوق و گفت: نوشید و اش راز چایی قلوپیآنیسا 
 ؟ندارم
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با تعجب نگاهی بهش انداختم که سریع از جاش بلند شد و   
 جیغ بلندی از سر خوشحالی کشید.

ذوق ندارم. دارم  چیوگه پاشید. چی وایی بلند شید بریم دی -
 میرم.می

 م گرفته بود.اخنده

 حداقل بزار اینا رو بشوریم. -

مرتب و موهاش ر ینهکه داشت جلوی آ طورهمونآنیسا 
کرد گفت: خیلی خب! من میز رو چیدم، شما هم جمع می

 کنید.

 برداشت. وو بشقاب ها رتکون داد نسیم سری 

 بیرون رفتیم.خونه جمع کردیم و از  وبه کمک نسیم میز ر

مشکی بود ( BMW)وی مابی یهسوار ماشین آنیسا که 
 شدیم.

کنار ساختمون دانشگاه ایستاد وارد حیاط دانشگاه شدیم. 
 جای بزرگ و با صفایی بود.

 ده دقیقه تا شروع کالس مونده بود.

بعد از گذر ده دقیقه، با پرس و جو از بقیه وارد کالس 
 دیم.خودمون ش
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و ناآشنا اومدم، یکم برام عجیب منی که اولین بار بود می  
 خیلی بزرگی بود.کالس بود. 

 خوشبختانه ما زود رسیده بودیم.

دختر دیگه  یهمن و آنیسا کنار هم نشستیم و نسیم کنار 
 نشست.

شدند و جمعیت بیشتر به مرور دختر و پسر ها وارد می
 شد.می

 آخر سر یه مرد وارد شد.

 متوجه شدم استادمونه.که داد پیر نشون می یکمسنش 

بعد و با صدای بلندی شروع کرد به معرفی کردن خودش 
 کرد.از گفتن چند قانون، شروع به درس دادن 

ای نگذشته بود که در کالس به صدا در هنوز چند دقیقه
 اومد.

 با بفرمایید استاد در باز شد.

 

 «آراد»

 به صدا در آوردم. ونفس عمیقی کشیدم و در کالس ر

 با بفرمایید شخصی، وارد کالس شدم.
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 استاد در حال توضیح درس بود.  

کنم. برای تاخیر ازتون عذرخواهی میسالم استاد!  -
 ترافیک بود.

و گفت: بفرمایید. اشکال استاد نگاهی به ساعتش انداخت 
 نداره.

 تشکری کردم. اولین میز جلو خالی بود.

سر صندلی نشستم و به توضیح  بدون نیم نگاهی به اطراف
 استاد گوش سپردم.

 راده به سه سال پیش برگشتم.ابی

 سال اول کنکور که هیچ تالشی برای قبولی نکردم.

 موقع فقط به فکر عشق و حال بودم.اون 

خواد میاد؛ دلم مییادم و ی سبز و خیس رهاچشم  اونوقتی 
 از بلندی پرت کنم.خودم و 

که باالخره آدم شده بودم؛ قبول  کلی تالشبا هم سال دوم 
 اومدم.و به دانشگاه شدم 

 اتفاق بد افتاد.اون ترم آخر 

و دادند  وکه خبر مرگ مادر بزرگم ر دقیقا ترم آخر بودم
 نتونستم ادامه بدم.
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 اومدم.دوباره به دانشگاه حاال هم   

 عمرم به باد رفت.دو سال 

 کردم.سپری میو امسال باید سال سوم دانشگاه ر

جمع  روم شده بود و داشت وسایلش تمواستاد تدریسش 
 کرد و من هم چیزی نفهمیده بودم.می

 از کالس بیرون رفتم. وسایلم و جمع کردم و

 

 «مهسا»

 ه بود.اومدنفسم بند 

 ؟کالس من بود توآراد چرا 

 روی صندلی های حیاط نشستم.

 آنیسا و نسیم دو طرفم نشستند.

 ؟گفت: حالت خوبه مهسا آنیسا با نگرانی

 ام افتاد.م روی گونهاشک هاسری تکون دادم که 

چرا گریه گفت:  ام کشید و با نگرانیدستی به گونهنسیم 
 چی شده؟کنی؟ می

 و با دست اشک هام و پاک کردم.لبخند زورکی زدم 
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 دفعه دلم تنگ ملیسا شد. یهگریه... چیزه، خب  -  

 بغلم کرد. با این حرفآنیسا 

 پر کنیم. ویدوارم بتونیم جاش ام -

 ازش تشکر کردم و از بغلش جدا شدم.

***** 

 جلوی آینه اتاقم نشستم.

 اون باز هم به زندگی من اومده بود.

رو سر راهم پسِر مگه من چه گناهی کردم که اون خدایا 
 میدی؟قرار 

 من سه سال دارم تالش می کنم فراموشش کنم.

لب زدم: عمرا بزارم من  دندون هام و روی هم فشار دادم و
 و ببینی.

 ببینه. وکه باهم داریم رو نباید من  هاییکالس 

 آخه اون مگه دو سال از من بزرگتر نبود؟

 خدایا این دیگه چه سرنوشتیه؟

بدون آرایش از اتاق بیرون ام، مقنعهبعد از به سر کردن 
 رفتم.
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 سوار ماشین من شدیم.صبحونه بعد از خوردن   

روز هم با ماشین و یه روز با ماشین من یه قرار گذاشتیم 
 آنیسا بریم.

 شت.نسیم هم که ماشین ندا

 دم در دانشگاه ایستادم.

تنها وارد کالس ؛ برای همین دخترا کالسشون از من جدا بود
 شدم.

کالس بود من رو تو کرد سرم پایین باشه تا اگه سعی می
 نبینه.

 .اون نبودم. خیلی آروم و زیر چشمی به همه نگاهی انداخت

کس که هیچبه عقب ترین بخش کالس برای محکم کاری 
 رفتم و نشستم.شینه نمی

 وارد کالس شد.که کتاب هام رو روی میز گذاشتم 

 سریع سرم رو روی میز گذاشتم.با دیدنش 

 آروم آروم سرم رو باال آوردم.بعد از مدتی 

 تغییر کرده بود. رچقد

 ر شده بود.و جذاب ت قد بلند تر و هیکلی تر
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ولی اون در ؛ شدندیدم چجوری دخترا بهش نزدیک میدمی  
 داد.کمال تعجب، بهشون محل نمی

 نگاهم رو ازش گرفتم.

 گفت.شناختم به کسی نه نمیآرادی که من می

متوجه استاد نبودم که وارد کالس شده بود و مشغول دادن 
 بود.

رو نکته  و همه چیزکردم با دقت به حرفاش گوش می
 کردم.برداری می

 شد، استاد بیرون رفت. تمومکالس که 

 نیم ساعت دیگه دوباره کالس داشتم.

 هوا بخورم. و یکموسایلم رو جمع کردم تا برم 

 با دیدن آراد سریع نشستم.

با کتاب توی دستش مشغول بود و داشت چیز هایی رو 
 نوشت.می

برش  ی کالسمون همش دور وهاپادمیرا یکی از دختر 
 زد.چرخید و باهاش حرف میمی

هیچ  دونستاگه میچجور آدمیه.  پسرِ دونه این چاره نمیبی
 د.زوقت باهاش حرف نمی
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 باالخره از جاش بلند شد و بیرون رفت.  

 نفسی از سر آسودگی کشیدم و منم پشت سرش بیرون رفتم.

 

 «آراد»

 ی کالس واقعا کالفم کرده بودند.هادختر 

؛ شدمتوجه از طرف دخترا، خیلی خوشحال می قبلنا با دیدن
مثل  مناما از وقتی دل یکی رو شکسته بودم، دیگه زندگی 

 قبل نشد.

شم. یه حس یه جوری میکنم، هر بار که به مهسا فکر می
 پشیمونی و شاید هم دلتنگی.

 لحضه چهره آشنایی دیدم.یه 

 بهش خیره شدم.و ندم وبر گردو سرم ر

 خندید.بود و داشت می هیگدختر دتا کنار دو

 زیر لب زمزمه کردم: مهسا!

 

 «مهسا»

 کردم.روی خودم احساس میو ای رنگاه خیره
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 کردم.پیدا نمی وندم، منبعش رچرخوسر می چقدرهر   

 کالس بعدی من و آنیسا باهم بودیم.

 از آراد فراری بودم.همش 

 وارد کالس شدم.

های خالی  آراد نبود. با خیال راحت روی یکی از صندلی
 آنیسا هم کنارم نشست.که نشستم 

 پشست سر آنیسا قایم کردم.و خودم رتند با ورود آراد، 

 کنی؟آنیسا با تعجب از این حرکتم گفت: چی کار می

 کشیدم.بیشتر پشت سرش و خودم ر وبستم و ر مچشم ها

 فقط من و قایم کن.و حرف نزن آنی  -

 کرد.آنیسا متعجب به حرکاتم نگاه می

 بلند کردم. و آرومد از نشستن آراد، سرم ربع

 دو ردیف جلوتر از من نشسته بود.

به و و خودش رکنه ام میمسخرهببینه  ومن  گهنستم ادومی
 ن.عاشق خودم کردو که من این دختر رکشه رخ بقیه می

 نفس عمیقی کشیدم و صاف نشستم.

 اومده بود.استاد سر کالس 
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 «آراد»

 

 جلو تر ازش نشسته بودم. دو ردیف

 و ببینه.ستم من خوانمی

 کرد.ام میحواله ونگاه سبزش ر نفرتید با دمن و می اگه

دیگر پشیمان شوم یا نه،چه فایده ای دارد،وقتی دلش را 
 شکستم.

 و نبینه.م اشاید برای این ازش فراری بودم تا نگاه شرمنده

 تصور کردم. رواش چهره وبستم رو  مچشم ها

 چهره که نیم ساعت پیش دیده بودم. مونه

 تر شده بود.چقدر خانوم

 حتی خیلی هم از اون موقع خوشگلتر شده بود.

 لبخند تلخی زدم. مطمئنم که شجاع تر هم شده.

 با صدای استاد به خودم آمدم.

 آغای احتشام، چرا حواست نیست. -

 . دست پاچه شدم
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معذرت خواهی مستقیم به مقابلم چشم دوختم و از استاد   
 کردم.

 شه.نشناخته باو ر مکردم صداخدا خدا می

و م شدن کالس، خسته و کالفه سوار ماشینم شد تمومبعد از 
 پیش گرفتم. ور نیمآپارتما خونهراه 

 

 «مهسا»

 بلند شدم. شیم از خواببا صدای آالرم گو

برداشتم. و ام رشستم و مانتو کالباسی ودست و صورتم ر
زیر سفید و کفش سفید هم ای همین یه ؛ برمدلش باز بود

 پوشیدم. شلوار و شال مشکی پوشیدم.همراهش 

 داد.ه به شال یا مقنعه گیر نمیدانشگا

 های بلندم زدم.مژه ریمل هم به و یکم برق لبی زدم 

 از اتاق بیرون رفتم.

 کردم. شونبیداررفتم و بیدار نشده بودند.  هادختر 

 پیش گرفتیم. ودانشگاه رراه صبحونه؛ بعد از خوردن 

 با هم بود. سمونمن و نسیم کال
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 نسیم روی صندلی جلو نشست.  

 کردم گفتم: لطفاً که اطرافم و نگاه میسمتش رفتم و در حالی
 بیا بریم عقب بشینیم.

تا وقتی صندلی جلو هست، چرا عقب متعجب گفت: وا! نسیم 
 بشینیم؟

 ن دادم.تکوکالفه سری 

 دید.حتما ما رو میاد آر؛ نشستیماگه جلو می

 شینم.باشه تو این جا بشین من عقب می -

 نسیم با تعجب گفت: چرا؟

روی عقب ترین از کنارش رد شدم و « راحترم»با گفتن 
 صندلی ممکن نشستم.

 ؟شهمگه چی میشه؛ آخه کالسش با من نبا یهحداقل 

 در کمال تعجب کنار نسیم نشست. ووارد کالس شد 

 الس، آراد سریع بیرون رفت.ک شدنم تموبعد از 

 جمع کردم. ومن هم وسایلم ر

 داشتم. وکالس ر همونامروز فقط 
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وایی! اون سمتم اومد و هیجان زده لب زد: نسیم با ذوق   
اصال حواسم به درس ر جیگر بود. پسره رو دیدی؟ چقد

 نبود.

 با تردید گفتم: کی رو میگی؟

که کنارم نشسته بود. وایی  گفت: همونی ثابتشذوق  همونبا 
 عاشقش شدم.

 شن.نم این پسر چی داره که همه عاشقش میدونمی

 خوشگلی رو همه دارن.

و با لحن جدی لب ن دادم تکوسری از تاسف برای نسیم 
 بنظرم زیاد بهش نزدیک نشو.زدم: 

انگار که از حرفم زیاد خوشش نیومده بود، با لحن نسیم 
 وقت؟آرومی گفت: چرا اون

 با کالفگی لب زدم: آدم درستی نیست.

تو ای گفت: و با لحن مسخرهنگاه غضب ناکی نثارم کرد 
 شناسیش؟دونی؟ مگه میاز کجا می

 دست پاچه شدم.

فقط حس ؟ یعنی نه من از کجا باید بشناسمشچیز، ره... آ -
 خوبی بهش ندارم.
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 د و دوباره مقابلم ایستاد.جمع کرو نسیم وسایلش ر  

 من هر جور شده باید باهاش دوست بشم. برو بابا! -

 سر نسیم هم بیاد.اومد؛ خواست بالیی که سر من دلم نمی

 گرفتم.و دستش رکه شد داشت از در کالس خارج می

 که میگم.دونم کنم.من حتما یه چیزی میخواهش می -

 گفت: چی میدونی؟صلگی حوبا بینسیم 

 شد.نه انگار آدم نمی

 جابه جا کردم و از کالس خارج شدم.م انهروی شوو کیفم ر

 صبر کن!اومد و عصبی گفت: نسیم دنبالم 

 به طرفش برگشتم.

خوایی من نکنه تو دوسش داری که نمیبا پوزخند گفت: 
 بهش نزدیک بشم؟

 و چشم هام از حرفش گرد شد.جا خوردم 

 چی میگه؟

چی داری میگی؟ من چرا باید ازش عصبی رو بهش غریدم: 
 خوشم بیاد؟

 زخندی زد و بدون گفتن حرفی از کنارم رد شد.پو
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ن انبوه جمعیت گمش میواما ؛ پا تند کردم تا بهش برسم  
 کردم.

 سنگین بود. محرفش برا

 ؟جوری گفتبه چه حقی این

ویدم، با قدرت به چیز سفتی برخورد کردم دطور که میهمون
از افتادنم که لحظه دست هایی دور کمرم حلقه شد   همونو 

 کرد. جلوگیری

 باال آوردم. وسرم ر

 بلند تر کردم. وچه عضله هایی داشت. سرم ر

 سید.رقدم تا گودی گردنش می

 با دیدن صورتش جا خوردم.

 هم مثل من بود. ناو

 از دور کمرم برداشت.ش رو سریع دست ها

 خودم رو جمع کردم. ومن هم از آغوشش جدا شدم 

 زیر لب زمزمه کرد: مهسا

 بعد از سه سال من و شناخت؟ چجوری

 سالم!چنگی به موهاش زد: 
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با دست پاچگی گفت: و جواب دادم که نفس عمیقی کشیدم   
 ینجا؟اتو... تو... 

 روی هم فشار دادم.و پلک هام 

 بله من اینجا! -

که اجازه صحبت بهش بدم سریع از کنارش رد بدون این
 شدم.

 تونستم حضورش و تحمل کنم.نمی

 جمع کردم و به سمت بیرون رفتم. مپاها تو ورتوانم  تموم

 به حیاط که رسیدم، به دیوار تکیه دادم.

تمام توان در حال تپیدن که با قرارم روی قلب بی ودستم ر
 گذاشتم.بود 

تپه. لعنت بهت که بعد از این همه سال هنوز قلبم برات می
 لعنتی!

 چی میشه؟بدبخت شدم. دیگه من و دید. حاال 

 «آراد»

 ؟من چرا گرفتمشاصال دید. ن نباید من و میاو

 لعنتی!
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 زدم.م چنگی به موها  

ای که دیروز کنارم نشسته بود، باز هم به دختر چشم قهوه
 اومد.سمتم 

 ای نبود.انگار صندلی دیگه

عصبی تر شدم. دیگه حتی دوست ندارم هیچ دختری رو 
پسرا مزاحم دخترا  ببینم. این جا دختر ها بیخیال نیستن. قدیم

 شدند. االن برعکس شده.می

 بلند شد.ش صدا

 نسیمم.سالم من  -

 و کوتاه جواب دادم: سالم.کالفه 

 لبخند گفت: اسمت آراد بود درسته!با 

 زیر دندون هام غریدم: بله!

 با لحن خونسردی لب زد: اسمت خیلی قشنگه!

 فت.ردیگه داشت بیش از حد رو اعصابم می

 نشستم.ای دیگهروی صندلی  ورو برداشتم  کتابم

 کرد.عصبی نگاه گذرایی بهش انداختم. با تعجب نگاهم می
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 تمومسعی کردم  وجمع کردم  وبا ورود استاد، خودم ر  
 به درس بدم.و حواسم ر

**** 

 «سه ماه بعد»

 «مهسا»

 

به و سردرد شدیدی داشتم. سرم رگذروندم. کالس آخر هم 
و شد دادم. کم کم کالس داشت خالی می پشتی صندلی تکیه
 فتند. وسایلم رو جمع کردم و بلند شدم.ربچه ها بیرون می

ام ر. زیر بغلم گذاشتم. با اولین قدمی که برداشتم، به جزوه
م ورقه هام روی تموجسم سفتی برخورد کردم که باعث شد 

 بیوفته.زمین 

 خم شد. باهامن کنم که همزمان جمعشوخم شدم تا 

تونه بله دیگه! مگه غیر اون کی میبلند کردم.  وم رسر
 باشه؟

 کنه.از قسط این کار و می

با عصبانیت ای که برداشته بود و، از دستش کشیدم و برگه
 کنم.گفتم: ولش کن. خودم جمع می
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جمعشون  همبا لحن آرومی گفت: خودم انداختمشون، خودم   
 کنم.می

خواست حرفی م نمیحرفی نزدم. به قدری عصبی بودم که دل
 بزنم.

دادم  رشونم قرااکوله داخلکردیم،  جمعشونبعد از این که 
 متوقف شدم.ش کالس راه افتادم که با صدار به سمت د و

 صبر کن.یه لحظه  -

 بدون این که به عقب برگردم ایستادم.

 کالس کامالً خلوت بود.

 که اخمی کردم.رو به روم ایستاد جلو اومد و 

 باهات حرف بزنم. باید -

 ی کوله پشتیم و فشار دادم و گفتم: در چه مورد؟دسته

 لبش و به دندون گرفت و به آرومی گفت: همه چیز.

 عصبی گفتم: من حرفی ندارم.

از کنارش رد شدم که بازوم و گرفت و من و به جای اولم 
 برگردوند.

 اما من دارم. -
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 زنی؟بهم دست میبه چه حقی عصبی فریاد زدم:   

 ول کرد.و بازوم راومده باشه؛ تازه به خوش که نگار ا

 ببخشید نمی... -

 ندادم.و کردن حرفش ر تموماجازه 

 دست از سرم بردار. -

 از کنارش رد شدم.و این دفعه پا تند کردم 

شد شروع مییگه که چند دقیقه دام یگهاهمیتی به کالس د
 از دانشگاه بیرون رفتم.و ندادم 

 م اجازه فرود دادم.به اشک های مزاحم

کنه تالش میدیده، من و روزی که اون دلم گرفته بود. از 
 باهام حرف بزنه.

تونم یگه میولی حاال د؛ دختر بچه بودم یهمن سه سال پیش 
 بفهمم.همه چیز و 

خیالی آسوده برای همین باپاییزی شدت گرفته بود.  ونبار
 سپرده بودم.بهش اشک هام رو 

 

 کرد.خورد نمی من وکاش 
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 کرد.کاش با دل من بازی نمی  

 و هستم.من لعنتی با وجود همه این ها عاشقش بودم 

 زد.بهم  وی افکارم راگونهصدای بچه 

 ؟شه ازم گل بخریخانوم، می -

 به سمت صدا برگشتم.

 خورد.بود که سنش تقریبا به نه سال میکوچیکی پسر 

قدش تا هم  روی پاهام نشستمدلم براش سوخت. جلوی پاش 
 بشم.

 بدم.سعی کردم بغضم رو قورت 

چقدم محبتم گفتم: آره عزیزم چرا نشه؟  بهبا صدای آمیخته 
 گالت خوشگلن. خاله چرا تو این بارون بیرونی؟

 مجبورم.اش گفت: خیلی ممنونم. گونهبچهو با صدای ناز 

 به طرفم گرفت. ویکی از شاخه های گل ر

پول بیرون آوردم  مقداریو ازش گرفتم و با لبخند شاخه ر
 به دستش دادم. و

ین زیاِد، قیمت شاخه گل ابا لحن مظلومی گفت: خاله جون 
 دو هزار تومن بیشتر نیست.
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که خیس آب شده موهای طالیی رنگش رو  ولبخندی زدم   
 با دست بهم زدم. بود؛

 خواد بیشتر بدم.خب چه اشکالی داره؟ من دلم می -

واهرم؛ عروسکی که تونم برای خبا ذوق گفت: حاال می
 دوست داشت رو بخرم.

 اومد.قلبم به درد 

بچه به این کوچکی باید برای خواهرش عروسک 
 گرفت؟می

 پسر داشتم. اونبه  حس عجیبی

 سمت چیه کوچولو؟اآروم پرسیدم: 

 روین.آ -

 دلم افتاده بود.مهرش عجیب به بوسیدم. و اختیار لپش ربی

 عزیزم! مامان و بابات کجان؟ -

بابام مرده، مامانم و با بغض گفت: پایین انداخت  ور سرش
 تو شرکته.

پس چرا این بچه هم کار مادرش تو شرکت بود؛ گر ا
 کرد؟می
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کنی؟ کنه، چرا تو کار میکار می مانتخب عزیزم اگر ما -  
 تو االن باید درس بخونی.

نمیده. با لحن غمگینی گفت: آخه خاله، مادرم به من اهمیت 
 ست نداره.ون ما رو دوا

با دست صورتش و قاپ کردم و با لحن آرومی گفتم: 
 همه مادر ها بچه هاشون رو دوست دارند.جوری نگو؛ این

اش گفت: اون خودش گفت که گونهن لحن بچه هموباز با 
 دوستمون نداره.و ما کثیفیم. گفت دیگه نریم سمتش 

 دادند.انگار از درون قلبم رو فشار می

 مگه میشه؟

 بگه.دروغ  نهتوبچه به این مظلومی هم نمی اما

 تون کجاست؟اام گفتم: خونهبا صدای غم زده

 یکم اون ور تر.به اطراف انداخت و گفت: نگاهی 

 کنه.دلم می خواست ببینم کجا زندگی می

 بودم. توش موندهدلم افتاده بود که خودم  بهمهرش  جوری

راه گرفتم و همراهش دستم تو دست های کوچیکش رو 
 افتادم.

 وارد یک محله فقیر نشین شدیم.
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 ؟کرده بودلشون ن چرا ورشوخیلی برام عجیب بود. ماد  

 بارید.م میون داشت آروآهی کشیدم. بار

هیزی  فاصله بان هموز ادیدم.  وی رااز دور مرد شکم گنده
 کرد. حالم از نگاهش به هم نگاهم می

 خورد.می

 گفت. جون کشداری؛ همین که به ما رسید

م. قبل چرخیدو سمت اون مرد دست آروین رو ول کردم 
 م قدرت مشتی نثار صورتش کردم.تموبا که چیزی بگه؛ این

 اش گذاشت.روی لب پاره وخم شد و دستش ر

 بار دیگه جرعت داری اون جوری نگاه کن.یه داد زدم: 

 و فحشی زیر لب گفت.د سرش رو بلند کر

 از فرط عصبانیت قرمز شده بودم.

 بلندش کردم. وگرفتم  واش ریقه

 ناله کرد.که م توانم لگدی زیر شکمش زدم تموبا 

با تعجب به من اون سمت کوچم ایستاده بودند و دوتا خانم 
 کردند.نگاه میزدم کتک می وکه مردی ر

 گرفتم. ودست آروین رازش رو گرفتم و 
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 کرد.با لبخند خاصی نگاهم می  

 با خنده گفتم: چیه کوچولو؟

اقعا تو وخیلی خوب کتکش زدی. ا لحن متعجبی گفت: ب
 دختری؟

 و بهم ریختم.با حرفش خندیدم و موهاش 

 قدیمی ایستاد.یه خونه که راه رفتیم، کنار یکم دیگه 

 ینم خونه ما.ا -

چشم با محبت نگاهش کردم. پوست صورتش سفید سفید بود. 
لب های قرمز و کوچولوش، آسمون. بی به رنگ هاش آ
 کرد.می ترخواستنی و اش رچهره

 شدم.اراده به سمتش کشیده میبی

 نه شدیم. همه جا خراب شده بود.خووارد 

 نکرده باشه.زندگی  توشانگار سال هاست کسی 

 حیاط خشکیده شده بود. یدرخت ها

همچین  توای به این کوچکی قلبم فشرده شد. چرا باید بچه
 باشه؟ی اخونه

 طی کردیم. وطول حیاط رباز هم آهی کشیدم. 
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 ای ایستادم.نهودم در با دیدن کفش مرد  

دست من بود، با توقف من به سمتم  توآروین که دستش 
 برگشت.

 آروم گفتم: این کفش ها مال کیه؟

خ آدیده بود با ذوق و شوق گفت: و ر اون هاآروین که تازه 
 جون عمو اومده.

 کردم.با تعجب به حرکاتش نگاه می

 ید.کشو دستم ر

 خاله بیا دیگه، عمو هم این جاست. -

چارچوب تو شدم. با دیدن شخصی که  به اجبار وارد خونه
کرد، مینی به آروین نگاه بودر ایستاده بود و با لبخند مهر

 د.ماتم بر

 هم با دیدن من ماتش برده بود.ن حتما خیاالتی شده بودم. او

 نم داد.تکوآروین 

 خاله چرا ساکتی؟ بیا تو. -

 دادم. تکون سری

 صداش بلند شد.
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 کنی؟تو اینجا چیکار می -  

من و تعقیب کنی؟ کار میعصبی گفتم: خودت اینجا چی
 کنی؟می

 با پوزخند گفت: من قبل تو این جا بودم.

 از در فاصله گرفتم و سریع به سمت حیاط رفتم.

ضربان قلبم باال رفته بود. انگار و ن شدت گرفته بود وبار
اما بالیی باشم؛ لحظه هم ازش دور یه ست خواسرنوشت نمی

قلبی که شکسته بود، قابل جبران و که به سرم آورده بود 
 نیست.

 از ریزش اشک هام جلوگیری کردم.

 تو بغلش گم بشم. روبه روم ایستاد. چقدر دوست داشتم

 کردم.میسرد نگاهش و کردم میسرکوب و اما احساساتم ر

 بار تحویلم داده بود. ن نگاه سردی که آخرینهمو

 کنی؟ تو این خونه چیکار میبا لحن آرومی گفت: 

 به تو ربطی نداره.و عصبی گفتم: به سینه زدم  ور مدست ها

 خوب نیست این جا باشی. -

 عصبی تر شدم.
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من به ؟ تو کی هستی بخوایی به من بگی باید کجا باشم -  
ست. بچهاون  خاطر آروین اومدم. دلم نیومد تنها ولش کنم.

 من دلم نمیاد کسی رو ترک کنم.

 چنگی به موهاش زد.

تونی دو دقیقه مثل آدم به پس بخاطر همین آروین، می -
 حرفم گوش بدی؟

کشید و با لحن  وخواستم حرفی بزنم که آروین دستم ر
 شناسید؟خاله شما عمو آراد رو میآرومی گفت: 

آراد اومد. ختر بچه چشم آبی کنار آراد دن طرف، اواز 
 .خم شد و بغلش کرد ولبخندی بهش زد 

 هنوز متعحب بودم.

براش تایید سری به معنی  وبه سمت آروین کشیدم  ونگاهم ر
 ن دادم.تکو

شما هم ریم. میبچه ها من و خاله با لحن آرومی گفت: آراد 
 از خوراکی هایی که خریدم حتما بخورید.

 زمین گذاشت.روی بوسید و  وردختِر گونه 

همراهم خاله نمیاد. اون قرار بود نه! معترض گفت: آروین 
 امون بیاد.به خونه
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آروین درست و لب زدم: عصبی به چشم هاش زل زدم   
 شم، من حرفی با تو ندارم.میگه. تازه

 بهم نزدیک شد. یکم

 در مورد این دوتا فرشته هم حرفی نداری؟ -

 سکوت کردم.؛ برای همین حقیقتا خیلی کنجکاو بودم

خب عمو، شما برید داخل. به بچه ها گفت: دوباره رو  آراد
 من بازم میام.

 قول میدی؟با لحن شیرینی گفت: دختر 

 .آراد لبخند گرمی زد

 من کی زیر قولم زدم؟ -

 نه خارج شدم.خوبعد از کلی قول گرفتن، همراهش از 

 نگاهم به سمت ماشینش سوق داده شد.

د، دقیقه ها شهر کی رد میکه المبورگینی قرمز رنگ 
 این محله عجیب بود.تو کرد. چنین ماشینی نگاهش می

 شی؟سوار نمی -

 با شنیدن صداش، نگاه از ماشینش گرفتم و سمتش چرخیدم.

 نفس عصبی کشیدم.
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 عمرا سوار بشم. -  

 دونم ماشین نداری، پس سوار شو.میبا لبخند گفت: 

 امروز با ماشین آنیسا اومده بودم.

 دم: من چرا باید با تو بیام؟م غریهازیر دندون 

 کج کرد.و با حرص سرش ر

 در مورد این بچه ها چیزی رو بهت بگم. رِ چون قرا -

 ش هم برو.خب بگو، بعد -

 سوار شو.و گفت: در ماشینش رو برام باز کرد 

 مشت کردم.و از خشم دستم ر

 بزن.شم. همین جا حرفت و میگم سوار نمی -

هنوز خیس بودم. حتی  بارون آروم گرفته بود؛ ولی من
 خودش هم خیس شده بود.

 و موهاش و با دست به باال فرستاد.دستی به صورتش کشید 

شرکت  یهبرات سئوال نیست که چرا مادرشون که صاحب  -
 ؟ول کنه ایخیلی بزرگه، باید بچه هاش رو تو همچین خونه

 عصبی نگاهی بهش انداختم و سوار شدم.

 گرفته بود. وین ربست. بوی عطرش کل ماشو در ر
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 مد.اوترس به سمتم ؛ روشن کرد وهمین که ماشینش ر  

 اگه بخواد بالیی سرم بیاره چی؟

 اون اصال آدم نیست.

 اگه بخواد بهم...

 به پنجره تکیه دادم. وپس زدم  وافکار مزخرفم ر

از ماشین مثل فراری ها کنار کافی شاپی توقف کرد. سریع 
تنها گرفتم. و احمم رجلوی ریز اشک های مزو خارج شدم 

کردم از پسش بر نمیام. نکه زورم پسری بود که حس می
 زاشت.نرسه؛ انگار حسم نمی

ام با دست به سمت کافی شاپ، راهنماییو او هم پیاده شد 
ی احرف داخل شدم. جلو تر از من میز دونفرهبدون کرد. 

 پیدا کرد. ور

قسط به سمت ز اکشید که بشینم.  مبرا ویکی از صندلی ها ر
وی صندلی که برای رصندلی روبه رو رفتم. خیلی ریلکس 

 من کشیده بود نشست. 

 روی میز گذاشت.و دست هاش ر

 خوری؟چیزی می -

 قهوه!سرد گفتم: 
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 سفارش داد.قهوه تلخ صدا زد و دوتا  وگارسون ر  

 شنوم.ن لحن سردم گفتم: میهموباز با 

از هر چیزی خب قبل و با لحن آرومی گفت: لبخندی زد 
 خوام بگ...می

 قطع کردم.و حرفش ر

 خوام در مورد گذشته صحبتی پیش بیاد.نمی -

 و سرش و به سمت پایین متمایل کرد.نفس عمیقی کشید 

 باشه پس در مورد دوتا بچه ها. -

من دو روز پیش باهاشون آشنا که لب زد: ن دادم تکوسری 
ولی این ؛ ددونم که بچه های کار یکی دوتا نیستنشدم. می

کنند، پدر دوتا بچه خیلی فرق دارند. بچه هایی که کار می
و یا کال سرپرست ن یا مریضند یا پولی ندارند شوو مادر

مادر این دو تا بچه، آیسل آریافر اینجا فرد مشهوریه نداد؛ اما 
 و ثروتش که هرچقدر بگم کم گفتم.

اره. ای تنها بزهمچین خونه و توچه دلیلی داره بچه هاش ر
تو بخاطر همین، و من خیلی این موضوع برام عجیب بود 

 ین دو روز همش پیششون بودم.ا

 بگم.خواست چیزی منتظر به چشم هام نگاه کرد. انگار می
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ام و خوردم و قهوه هامون و آورد. یکم از قهوهگارسون   
 کنار دستم گذاشتم.

اما برای من هم سوال عجیبی بود. ؛ همچنان ساکت بودم
 چی مادرشون ترکشون کرده بود؟ برای

 کار کنی؟خوایی براشون چینفس عمیقی کشیدم: می

 اومد که چشم هاش برق زد.انگار از حرف زدنم خوشش 

دلیلش رو ببرم تا و پیش مادرشون رخوام فردا بچه ها می -
 بپرسم. تو باهام میایی؟

 دوخت. هامبه چشم ایش و نگاه سوالی

؛ پلیدی این پسرهم . از طرفی یاد معصومیت آروین افتادم
 حس غلبه کرد. اونبر ام ولی کنجکاوی

 دادم.تکون سری به معنی تایید 

 ببینم.آبیش چشم های  و تونستم برق شادی رتومی

 فردا بعد از کالس با هم میریم. -

عصبی گفتم: چه دلیلی داره باهم بریم؟ من خودم ماشین 
 میارم.

 ر جور راحتی.تکون داد و به آرومی گفت: هسری 

 از جام بلند شدم.
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 حداقل آب پرتقالت و بخور.ام اشاره کرد و گفت: به قهوه  

 نگاهی به قهوه انداختم و ابرویی باال انداختم.

رد نگاهم و گرفت و با حالت خاصی نگاهش و باال آورد و 
 ات و...گفت: قهوه

 ام و خوردم.ازش رو گرفتم و با گاز گرفتن لبم خنده

 ده بود.دستپاچه ش

 سریع تغییر حالت دادم و دوباره خودم شدم.

 از کافه بیرون رفتم. هوا تاریک شده بود.

 چقدر زود گذشته بود.

 م جابه جا کردم.اشونهروی  وکیفم ر

 چه روز طوالنی داشتم.

 شدم. رفتخیابونی که سمت آپارتمونمون میوارد 

 ولی من دختر جاهای خلوت بودم.؛ خیلی خلوت بود

محکم کردم. و قدم هام رو جابه جا کردم دوباره  وکیفم ر
 شد.هوا سرد و سرد تر می

 صدای تلفنم بلند شد.

 آنیسا بود. جواب دادم.
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 جانم آنی؟ -  

 

ز وقتی از دانشگاه رفتی اکجایی نمیایی؟ با نگرانی گفت: 
 ندیدیمت.

 رسم.االن میددارم میام. -

 قطع کرد. وای گفت و تلفن رآنیسا باشه

اهمیتی ندادم.  پشت سرم حس کردم. وماشینی ر صدای
 جلوی پام توقف کرد. یهوسرعتش رو بیشتر کرد و 

 گرفتم.و جلوی جیغ کشیدنم ر

نفس حبس شدند، با دیدن دو تا پسر که از ماشین پیاده می
 .ام و بیرون دادمشده

با لحن لوس و حال بهم زنی گفت: خوشکله اون ها یکی از 
 یمت.کجا؟ بیا ما برسون

نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم ریلکس  و گاز زدم ولبم ر
 باشم.

 بکش کنار. -

 قهقه زدند. شونهردو
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 خورد.هم حالم بهم میشون از نگاه کردن به لباس ها  

 کنیم؟با خنده گفت: فکر کردی ولت میاون ها یکی از 

لحن لوسش گفت: چه صدایی! جون...  همونیکی با  اون
 شما فقط حرف بزن.

 شده بود. تمومتحملم  دیگه

 شید یا...داد زدم: از سر راهم گم می

 خوایید؟جنازه می -

با دیدن آرد که خودش رو سپرم کرده بود، از شدت تعجب 
 چشم هام چهارتا شده بود.

 این مگه نرفته بود؟

 از دیدنش هم حس خوبی داشتم هم حس حقارت.

 برو تو ماشین.و با لحن جدی گفت: به سمتم برگشت 

 تونم از خودم مراقبت کنم.لحن عصبی گفتم: من خودم می با

 با عصبانیت غرید: گفتم برو تو ماشین.

 من غیرتی بشه؟ برایاصال اون کیه که بخواد 

 اون به چه حقی سر من داد زد؟

 انگار خودش از اون پسر های مزاحم خیلی بهتر.
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 ست.هااون خیلی نامرد تر از این حرف   

 د.صدای پسرا بلند شده بو

 دختر شجاع! بیا بریم دیگه... -

اش و از اون دوتا گرفت و یهو با آراد نگاه به خون نشسته
عصبانیت بازوم و گرفت و در ماشین و باز کرد و روی 
صندلی انداختم و خیلی شیک قفل مرکزی رو زد و من 

 .هنوز شوکه سر جام خشک بودم

 نگاهی به خودم انداختم. االن چی شد؟

 نش گذاشت؟ بازوم و گرفت.من و تو ماشی

 هی!

 مشت محکمی به شیشه ماشین زدم.حرص از 

ر کمال تعجب دیدم همه دنگاهم به سمتش سوق داده شد. 
 سر و صورت پسر ها خونی شده بود.

بیرون زده  هاشلباس آراد کال جر خورده بود و عضله 
 بود.

ن شینشولنگیدند، با ترس سوار ماطور که می همونپسر ها 
 شدند.

 بینه روش تاثیر گذاشته.این آراد فیلم هندی زیاد می
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 ته ته دلم حس خیلی خوبی به رفتار آراد داشتم.  

 دستی به موهاش کشید.و به سمت من برگشت 

 انداخت و سوار ماشین شد. بهمنگاهی 

اراده بهش خیره بودم. حتی سه سال پیش هم هیکل خوبی بی
 داشت.

 ره شده بودیم.هر دو به هم خیاومدم، به خودم که 

و برای عوض کردن حس و حال گرفتم و سریع نگاهم ر
 سرش داد زدم.

تو کی هستی که بخوایی سر من دعوا کنی؟ من خودم  -
اصالً به چه حقی من و تونستم از خودم دفاع کنم. می
 ندازی تو ماشینت؟ بازومم که گرفتی.می

 همه رو پشت سر هم با حرص و عصبانیت گفتم.

با لحنی که سعی داشت تنش و کنترل کنه  ساکت که شدم
 گفت: جای تشکرته؟

ز این که دم به دقیقه از چی باید تشکر کنم؟ اپوزخندی زدم: 
 شی؟ یا این که..جلوی راهم سبز می

 خوردم. وحرفم ر

 ادامه داد: یا این که ولت کردم؟خودش 
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 غریدم: نه! چند بار گفتم حرف گذشته رو وسط نکش.  

ن کرده بود برداشت و واش آویزلیکه به صندو کتش ر
 پوشید. هنوز عضله های شکمش بیرون بود.

امشب باید در مورد گذشته ولی با لحن غمگینی گفت: 
 صحبت کنیم.

خوایی بدون توجه به لحن غمگینش، عصبی گفتم: چیه؟ می
یادآوری کنی که چقدر پیروز مندانه دل من و مال خودت 

کنی که چقدر خوب جبران خوایی بهم یادآوری می؟ یا کردی
 که چجوری من و پس ز...؟ شایدم بگی کردی

 کشید، از جا پریدم و حرفم تو نطق موند.با دادی که 

 گم.نمیگم... هیچ کدوم و نمی -

 زد.لرزید و نفس نفس میصداش می

من میرم. برای بار آخر نگاه ازش گرفتم و به آرومی گفتم: 
 بهت میگم دست از سرم بردار.

 ما باز نشد.کشیدم؛ ابه پایین  وبرگشتم و دستگیره در ر

 در و باز کن.و غریدم: با عصبانیت به سمتش برگشتم 

تا به حرفم کرد گفت: طور که ماشین و روشن میهمون
 زارم جایی بری.گوش ندی، نمی
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کنی؟ من کار میمشتی به شیشه کوبیدم و جیغ زدم: چی  
 باهات جایی نمیا...

 هام، فریاد زد: من دوست داشتم...بین فریاد 

 نفس عمیقی کشید.

 شد.اش باال و پایین میی سینهقفسه

 دارم.هم هنوز  -

پوزخندی و نامحسوس پاک کردم ام و رو گونهاشک افتاده 
 .زدم

 کنی عشق بچه بازیه؟فکر می -

 با دست آزادش، دستی به صورتش کشید.

 نم.کلی جبران می؛ ودونم دلت رو شکستممی -

 بخورم. وخواستم باز هم گولش رنمی

یا در و و عصبی لب زدم: روی هم فشار دادم م و پلک ها
 شکونم.من شیشه رو میباز کن، یا 

گفت: لعنتی! میگم دوست دارم.  ایبا عصبانیت کنترل شده
 فهمی؟می

 دستم و مشت کردم و همون مشت و گاز زدم.
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 فهمم.ته. من نمیفهمم! برای تو دوست دارم گفتن راحنمی -  

 .کف دستش و به فرمون کوبید و سرعتش و بیشتر کرد

 کنیم.آروم تر. تصادف میبا صدای لرزونی گفتم: 

بیشتر روی گاز  وکرد و پاش در حالی که دنده عوض می
با هم رسیم، یا مشب یا بهم میاداد، عصبی گفت: فشار می

 میریم.می

 شدماز ترس خشک گفت که  وچنان جدی این ر

 نه شده بود.ونگار دیواگرفته بود.  وپایم تا وحشت سر 

دونم بگو دوستم داری. میو گفت: نگاه گذرایی بهم انداخت 
 دوستم داری، پس بگو.

 کردیم.انگار داشتیم پرواز می

 به گریه افتاده بودم.از ترس زبونم بند اومده بود و 

 خواستم پیشش برگردم.نمی

خواد ؛ اما زندگی نمیاز خودم دوستش داشتم، خیلی بیشتر
 مال من باشه.

 فریاد کشید.

 بگو هنوز دوستم داری. -
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 دوست ندارم.پشت بندش فریاد زدم: ندارم.   

که باعث محکم روی ترمز گذاشت و پایش این و که گفتم؛ 
 بشیم.هر دو محکم به جلو پرت شد 

 کردم.صدا گریه میو بیضربان قلبم باال رفته بود 

بلکه بخاطر حرفی ؛ ی که پشت سر گذاشتمنه بخاطر ترس
 که بر خالف میلم زدم.

 گرفت.م میاترسیدم سکسهبه سکسکه افتادم. هر وقت می

و گذاشته بود  مونوی فرو ربه آراد نگاه کردم. سرش ر
 .ساکت بود

ز شهر خارج شده بودیم. همه جا ابه اطراف نگاه کردم. 
چراغ ماشین،روشن نور مون و فقط جلوو تاریک مطلق بود 

 کرده بود.

 ام روی اعصابم بود.سکسکه

تیش گرفته بود. بزار بسوزه. نگار درون آاسوخت. قلبم می
زارم برنده هیچ بزار بسوزه که بد من و سوزوند. دیگه نمی
 کنم.نبردی بشه. این دفعه دیگه ازش پیروی نمی

 شد.کنترل نمیم جوشش اشک ها

. بزار با همین قلب بود بزار بجوشه. اون هم همدست قلب
 زجر بکشه.
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 هم کرد.نگاچرخوند و حال بیو سرش ر  

 با دیدن چشم های قرمزش ماتم برد.

 کرد.بود، به من نگاه می مونر که سرش روی فرطوهمون

 کردم.نگاهش میام خیس و قلب سوختهبا چشم های 

چنان خیره هم بودیم که انگار زمانی وجود نداشت. 
 بود.مده اوم بند اسکسکه

نوازشش  فرو کنم وموهاش و تو  مدوست داشتم دست ها
 پشتش و...کنم. موهای مشکی و پر

 اومدم.با آهی که کشید به خودم 

 بلند کرد.مون از روی فرو پوزخندی زد و سرش ر

 درست کردم. وسر و وضعم رو پاک کردم  واشک هام ر

 با لحن آرومی گفتم: لطفا من و برگردون.

 روشن کرد و دور زد.و ر حرف ماشینشبی

 لرزید.از شدت گریه میام نهچو

 بستم.و چشم هام رو به شیشه تکیه دادم  وسرم ر

چشم و برخورد نور ها به چشمم؛ با حس رسیدن به شهر 
 باز کردم. م وها
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 گرفته شده بود. مدستمال سفیدی جلو  

و ستمال ردنگاهی بهش انداختم. بدون نگاه کردن به من، 
 گرفته بود.

اشک هام رو پاک و گرفتم و م دستمال سفید رنگ روآر
 کردم.

 ن توقف کرد.نموکنار آپارتما

 که با حرفش، به سمتش برگشتم.شم خواستم پیاده 

 فردا الزم نیست بیایی. -

 حس بود.بی

بخاطر جدی گفتم: میام. آب دهنم و قورت دادم و با لحن 
 آروین میام.

 گفت: الزم نیست بیایی.و پوزخندی زد 

قبل بستن در، با لحن جدی و گفتم:  واز ماشین خارج شدم 
 میام.

 به سمت واحد خودمون راه افتادم.و در و بستم 

 ختم.ام اندانگاهی به ساعت مچی

 شده بود.نیمه شب 
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 گردم.من به آنیسا گفته بودم برای شام بر می  

رد داما سوزش قلبم، ؛ سوختاز شدت گرسنگی می اممعده
 بیشتری داشت.

و نه رخوالمپ آشپزو با کلید باز کردم  ودر روم یلی آرخ
 روشن کردم.

 یخچال برام غذا گذاشته بودن.تو خوشبختانه 

 به اتاقم رفتم.م بعد از خوردن غذا

 روی تخت دراز کشیدم.و عوض کردم و لباس هام 

 دونم.آراد عوض نشده. من می

 سه سال پیش هم، به راحتی گفت دوست دارم.

به خودم و رنگ رو جلوی چشم هام گرفتم دستمال سفید 
 جاری شد. هامشک افشارش دادم. 

اشکم به خواب از با چشم های پر  وخاموش کردم و چراغ ر
 رفتم.

ز خواب بیدار شدم. با یادآوری دیشب، ابا سر درد بدی، 
 قطرات اشکم بدون کنترل به پایین ریخت.

 شکمم جمع کردم. م و توزانو ها

 قرمزش، جلوی چشم هام ظاهر شد. چشم های
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 گوشم پیچید.تو دوستت دارم گفتنش   

 آه عمیقی کشیدم.

از اتاق م بعد از عوض کردن لباس هاو از جام بلند شدم 
 بیرون رفتم.

 بودند.صبحونه ر حال خوردن دآنیسا و نسیم 

چایی  منیسا براآبلند صبح بخیری گفتم و سر میز نشستم. 
 که تشکر کردم.ریخت 

 کرد.میبا نگاه بدی نگاهم  نسیم

زد. سر قضیه آراد، همیشه خیلی وقت بود با من حرفی نمی
 زد.بهم طعنه می

راد پسری نبود آراد پسش زده بود. آخیلی برام عجیب بود. 
 نه.پس بزو دختری به زیبایی نسیم که 

جازه غذا خوردن بهم ، افکر آراد دقیقا مثل سه سال پیش
نی امروز من و رو به آنیسا گفتم: آم ز جام بلند شداداد. نمی

 تنها با ماشین خودم میرم. بعد از دانشگاه کار دارم.

 آنیسا هم بلند شد.

 ه؟اومدمدی. مشکلی پیش اودیشب دیر  -
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نه و با لبخند تلخی لب زدم: دادم  تکونبه طرفین  روسرم   
 چیزی نیست.

 چیزی نگفت.آنیسا دیگه 

با صدای عصبی خونه بیرون برم همین که خواستم از آشپز
 نسیم برگشتم.

 کنی؟ظرف خودت هم جمع نمی؟ مگه ما خدمت کارتیم -

 کنم.آنیسا عصبی رو بهش گفت: چی میگی؟ من جمع می

با لبخند رو به آنیسا گفتم: نه عزیزم مشکلی نیست. حق 
 داره.

 .بیرون رفتنه خواز آشپز ونسیم پوزخندی زد 

 سا دستم رو گرفت.آنیکه ظرفم رو برداشتم 

 کنم.دونم چش شده. من جمع مینمی -

 لبخندی زدم.

 میگه.اشکالی نداره. راست  -

به سمت بعد از اون تنهایی جمع کردیم.  وبا هم سفره ر
 دانشگاه راه افتادم.

 کالس آخر بودم.
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به  وبار هم سرش ریه ام نشسته بود. حتی آراد میز کناری  
 خوند.سمتم نچر

 باز هم حرف هاش دروغ بود.نم دومن که می

به و با بیرون رفتن استاد، من هم وسایلم رو جمع کردم 
 سمت ماشینم راه افتادم.

 از ماشین من دور تر بود.یکمی ماشین آراد 

نگاهم به خودش افتاد. نگاه گذرایی بهم انداخت و سوار 
 ماشینش شد.

 ی اون کوچولو ها راه افتادم.سمت خونهمن هم سوار شدم و 

 از ماشین پیاده شدم. و توقف کردم اشون خونهدم در 

 نگه داشت.و راد هم پشت سر من ماشینش رآ

 قبل از باز کردن در حیاط به سمتش برگشتم.

 باز کردم.و در حیاط رو نگاه غمگینی بهش انداختم 

 اومد.حیاط بود، با دیدن من با ذوق به سمتم  توکه  آروین

 کشیدم.و ر لپشو با محبت کنارش زانو زدم 

 سالم کوچولو... حالت خوبه؟ -

 من کوچولو نیستم.ای گفت: اخم بامزهبا 
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 لپش رو بوسیدم. از بس که شیرین بود.  

 خوب. تو مرد کوچولوی منی.ببخشید  -

 .با حرفم قهقه زد

 تا حاال پیش اون دختر کوچولو نرفتم.

نگاهی بهش انداختم. تو بغل آراد بود. انگار از دختر بچه 
 بیشتر خوشش میاد.ها 

 آراد با دیدن نگاه من، انگار متوجه شد.

 به سمتش رفتم.که دخترک رو روی زمین گذاشت 

 با لبخند گفتم: اسمت چیه پرنسس کوچولو؟

 با ذوق گفت: من پرنسسم؟

 بگو اسمت چیه؟حاال لپش رو بوسیدم: معلومه که هستی. 

 آراد سرد گفت: اوین!

لبخند کوچیکی به و عصبی نگاه گذرایی بهش انداختم 
 دخترک زدم.

 خیلی خوب اوین خانوم، دیگه بریم. -

 میرم. مش گفت: من با عمو آرادانهبا ذوق بچه گو

 و دستم و گرفت.آروین اومد سمت من 
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 میرم. اممنم با خاله -  

 تحویلش دادم. اییگهلبخند د

حرف زدنش پول  برایراد نگاهی بهم انداخت. انگار آ
 گرفت.می

 . من شرکت و بلدم.لحن سردی گفت: دنبالم بیا با

 سوار ماشین شدیم. 

 پشت سر آراد راه افتادم.

گفت: خاله! شما عمو آراد رو  اشنهآروین با صدای بچگو
 شناسید؟از کجا می

 برگشتم.و سمتش پوزخندی زدم 

 شناسمش.من نمی -

 دیگه هیچی نگفت.

 توقف کرد.ختمون سایه آراد کنار 

 پارک کردم.و ش ماشین رمنم پشت سر

دستم  و تواز ماشین پیاده شدم و دست های کوچیک آروین ر
 گرفتم.
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نستم دونمیاما حقیقتا ؛ شدم ختمونوارد ساد جلوتر از آرا  
 راد کنارم رسید.آآروم کردم. م و باید کجا برم. قدم ها

گرفته  وکردیم. من دست آروین رپا به پای هم حرکت می
 گرفته بود.و اوین رهم دست ن وو ابودم 

تاق آیسل اببخشید! و گفت: آراد به سمت میز خانمی رفت 
 آریافر کجاست؟

 وقت قبلی داشتید؟اخم گفت: دختر با 

چنان آدم بزرگیه که برای دیدنش باید وقت  شونیعنی مادر
 ؟بگیریم

بگید چشم هاش و یه دور باز و بسته کرد و لب زد: آراد 
 بچه هاتون اومدند.

 وین و اوین اشاره کرد.بعد به آر

 خانم تلفنش رو برداشت و حرف آراد رو تکرار کرد.

 تاق بغلی.اگفت: بفرمایید.  اخمشبا همون 

راه داده بودنشونش به سمت اتاقی که  وداد  تکونآراد سری 
 افتاد. اصال من و آدم حساب 

 نگار من دل اون رو شکسته بودم.اکرد. نمی

 خورد.حالم ازش بهم می
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 م وارد اتاق بشم که آروین دستم رو کشید.خواست  

 ه بودن کردوش رو آویزللب و لوچه

 با محبت گفتم: چی شده عزیزم؟

 برگشت.به سمتمون آراد که دید نمیایم 

گه مامان بیرونمون کنه، ااش گفت: گونهآروین با لحن بچه
 باید چیکار کنیم؟

کار رو  ینو با لحن آرومی گفتم: ادستی به موهاش کشیدم 
 کنه. هر چی باشه مادر تونه.نمی

لی اون به ما گفت و با بغض گفت: وسرش رو خم کرد 
 خواد ما رو ببینه.دیگه نمی

 .و دست هاش و گرفتآراد کنارش زانو زد 

 ببینم مگه تو مرد خواهرت نبودی؟ -

باید بجنگی تا به دستش و ادامه داد: نگاهی به من انداخت 
 بیاری.

 ت: چی رو به دست بیارم؟آروین گیج گف

 مادرت.و رو به آروین گفت: آراد نگاهش رو از من گرفت 

 به آرومی خندید.آروین 
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 پس آراد خان باالخره منم دید.  

 دست آراد وارد اتاق شدند. تودست 

چنان آرایش غلیظی داشت که  کهزنی پشت میز نشسته بود 
 صورتش به زور پیدا بود.

آراد بودند نگاه تو دست که دست ش با تعجب به بچه ها
 کرد.می

با لبخند نگاهی به من و آراد با پرویی روی مبل نشست 
 انداخت: بشین!

 نگاه کردم.اون خانم توجه به آراد به بی

شما به چه و غرید: آیسل عصبی مشتی روی میزش کوبید 
 حقی وارد شرکت من شدید؟ اصال شما کی هستید؟

 ین بچه ها؟ا

 ی زد.پوزخند وآراد از جاش بلند شد 

حق از من باال نبر. اگه برای صدات رو ، ببین خانم -
ین دو تا بچه های تو هستند و حق ورود به اتاق اپرسی، می

 ام...پرسی من کیاگه می وشما رو دارند 

 لبخندی زد.
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نگاه معنا داری به من انداخت و روی مبل های چرمی اتاق   
 نشست.

 ئیستم.من پسر راد: انداخت و ادامه دروی پاش و پاش 

کردیم. من هیچ وقت هر دو با تعجب به آراد نگاه می
شناختم که میست.فقط مادرش رو دونستم باباش چیکارهنمی
 معلمم بود.هم اون 

دونم شما من نمیرو به آیسل گفتم: بدون توجه به حرف آراد 
چجوری مادری هستید. چطور دلتون اومد این بچه های 

دونستی پسرت برای ؟ میها بزاریدپاک ومعصوم رو تن
ً خبر داری عروسک خواهرش کار می کنه؟ اصال واقعا

 تو...

 قطع کرد.عصبی حرفم رو 

دونم به چه شما الزم نکرده به من یادآوری کنی. نمی -
 قسطی وارد شرکت من شدید.

من شریک این جا هستم. کسی هم به آراد ادامه داد: رو 
 رئیس من نیست.

خوای باشی با عصبانیت از جاش بلند شد: هرکی که می آراد
خاطر  بهباش. فقط یکم آدم باش. چرا باید دو تا غریبه 

 مادری نکردنتون بهتون تذکر بدن.
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 اوین با گریه به سمت مادرش رفت.  

 .. چرا ما رو دوست نداری؟مامان. -

مامان.  آیسل عصبی رو بهش گفت: حق نداری به من بگی
 مگه به هر دوتون نگفتم، من مادر شما نیستم.

 گم شید. اماز زندگی

 بغلش کردم. وبه سمت اوین رفتم 

 رو به آیسل گفتم: واقعا براتون متاسفم.

 آراد مشت محکمی روی میز زد.

 تو چجور آدمی هستی؟ پست تر از تو تو این دنیا ندیدم. -

 زنم.و صدا می یا حراستیا میرید بیرون فریاد زد: آیسل 

سمت کردم بغلم نوازش می و توطور که موهای اوین رهمون
 آیسل چرخیدم.

مادگی داشتم آبزنم،  ستمخوادونستم برای حرفی که مینمی
 باید بگی.گفت ولی قلبم می؛ یا نه

کنار و دست آروین رو که پشت آراد قایم شده بود گرفتم 
 خودم آوردم.

و لب زدم: سل دوختم به چهره عصبی آیو باز نگاهم ر
 خوایی؟مطمئنی که این بچه ها رو نمی
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 .عصبی داد زد: گم شید از این جا  

 دادم. تکونسرم رو چند باری 

حرف  رِ نست قرادوکرد. انگار میراد متعجب نگاهم میآ
 ای بزنم.شکه کننده

پس از این سرم رو باال گرفتم و با لحن محکمی لب زدم: 
 نم.من مادرشومنن و های بچه ها بچه به بعد... این

**** 

کردم. برگشتم سنگینی نگاه آراد رو روی خودم احساس می
 نگاهش کردم.و 

 .اومدبه سمت میز من و از جاش بلند شد 

 ... حرفی که دیروز زدی.با تردید گفت: حرفی که

 مطمئنی؟چنگی به موهاش زد و ادامه داد: 

 با لحن محکمی گفتم: بله!

 دونی چقدر مسئولیت داره؟میانداخت و لب زد: یی باال ابرو

م دخالت اکرد. خیلی داشت تو زندگیدیگه عصبیم می
 کرد.می

خواستم از کنارش رد بشم که و کتاب هام رو جمع کردم 
 بازوم رو اسیر دستش کرد.
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 عصبی به طرفش برگشتم.  

 زیر لب غریدم: دستم و ول کن.

 کسی نمونده بود.م باز هنگاهی به کالس انداختم. 

 خیره چشم هام شد.

 کنی؟ولش نکنم چیکار می -

 از شدت عصبانیت قرمز شدم.

 هر کاری از دستم بر میاد. کهدونی خودت می -

خب و با لجاجت گفت: دستش گرفت تو اون یکی بازوم هم 
 کنی؟حاال چیکار می

 اومد.داشت کم کم دردم می

 غریدم: ولم کن.

 : دوست دارم.و پچ زدکرد  سرش رو به گوشم نزدیک

 قلبم آتیش گرفت.

 ؟خواست دروغ تحویلم بدهباز هم دروغ... تا کی می

به عقب پرت  م که یکمم قدرت، دست هاش رو پس زدتموبا 
 شد.

 نفس عمیقی کشید.و چشم هاش رو روی هم فشار داد 
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 شم.خوایی مادرشون بشی، پس منم پدرشون میاگه تو می -  

 د زدم: چی؟با تعجب تقریبا دا

 داد. تکونسرش رو چند باری به معنی تاکید 

 همین که شنیدی. -

 پوزخندی زدم.

 تو دیوونه شدی؟ تو از پس خودت هم بر نمیایی. -

با عصبانیت غرید: مهسا... من اون آراد سه سال پیش 
 م بر میام.انیستم. من خیلی عوض شدم. من از پس زندگی

 کنارش رد شدم. ازو باز هم پوزخندی تحویلش دادم 

 

 «آراد»

ین دختر متوجه نبود. ادست هام رو محکم مشت کردم. 
کنم. اون میمتوجه نبود که بخاطرش چقدر خودم رو خورد 

 سوزم.نمی بینه دارم می

 بهش نشون میدم.پس بر نمیام.  امکنه از پس زندگیفکر می

 سوار ماشینم شدم.و با عصبانیت از کالس بیرون رفتم 
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و به فرزند خوندگی قبول کنم. نه برای اینکه باید اوین ر  
دونم من این دختر بلکه می؛ خودم رو به مهسا صابت کنم

 کوچولو رو خیلی دوست دارم.

 لبخند رضایت بخشی روی لب هام کاشتم.

از ماشین بیرون و توقف کردم اشون دم در خونه قدیمی
 اومدم.

من ذوق زده به سمتم  اوین باز که تو کوچه بود. با دیدن
 اومد.

 بینیش رو کشیدم.و حرکت از زمین بلندش کردم  یه تو

 شگل من.سالم خو -

 .دست های کوچیکش رو دور گردنم حلقه کرد

 دلم برات تنگ شده بود. -

دیگه قرار همیشه پیش و گفتم: ش گرفتم انهاز گو ایبوسه
 من باشی.

 با خوشحالی گفت: جدی میگی؟

 م که صدای زنی باعث شد ساکت بشم.خواستم چیزی بگ

 به سمت صدا برگشتم.
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چادری دور خودش پیچیده که ای بود زن تقریبا چهل ساله  
 بود.

 ؟هر روز پیششون میاییدکه شما کیه این بچه ها هستید  -

ن زن گفتم: فعال اورو به و اوین رو روی زمین گذاشتم 
 ولی قراره بشم.؛ هیچی شون

گرفت. نگاه بدی بهم انداخت و از ن ولبه چادرش رو به دند
 کنارم رد شد.

 رو به اوین گفتم: آروین کجاست؟و پوفی کشیدم 

 اون رفته گل بفروشه. -

اگه مهسا اون رو به فرزند خوندگی قبول کنه، آهی کشیدم. 
دیگه نیازی به گل فروختنش نیست. مهسا واقعا دل بزرگی 

 ی دیگه مادری کنی.بچهیه داره. سخته برای 

 جرعت گرفتم.بود که م از جرعت مهسا من

پرنسس کوچولو و گفتم: برای اوین باز کردم ماشین و در 
 سوار شو.

 ریم؟با تعجب گفت: کجا می

 چشمکی بهش زدم.

 سوپرایزه. -
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 راه افتادم.و با ذوق سوار شد. منم سوار شدم   

**** 

 نوازش کردم.و موهای نرم اوین ر

 نداشتم.و شرایط الزم برای نگهداری از بچه ر

لی من ؛ وبهم گفتند باید حداقل سی سال سن داشته باشی
 هنوز بیست و سه سال بیشتر نداشتم.

 گرفته بود.غمگین به روبه رو خیره بودم. حالم خیلی بد 

از ته دلم می خوام براش و من عاشق این دختر کوچولو شدم 
 پدری کنم.

 ولی بلدم ازش نگهداری کنم.؛ شاید سنم مناسب نباشه

که سنش مناسب هم ون اذهنم به سمت مهسا سوق داده شد. 
 رو بگیره. آروین حضانت تونست پس نمی؛ نبود

تونی بابای من بشی؟ غمگینی گفت: دیگه نمیلحن اوین با 
 مونم؟تنها می هممن باز 

 روی پام نشوندمش. واز جا بلندش کردم 

بابا تونم؟ تو از این به بعد من و نه عزیزم، کی گفته نمی -
وقتی ؛ صدا کن، اهمیتی نداره که اسمت توی شناسنامم نباشه

 کنم.سی سالم شد اسمت رو وارد شناسنامم می
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 رو بوسید: خیلی دوست دارم. امنهبا ذوق خندید و گو  

 منم دوست دارم.و لب زدم: با محبت نگاهی بهش انداختم 

 با ذوق از بغلم بیرون اومد: میای بریم پشمک بخوریم؟

 جام بلند شدم.  از

پارک آورده بودم. دست های کوچیکش رو  یهاوین رو به 
 با قدم های کوچیکش هم قدم شدم.و گرفتم 

 

 «مهسا»

 عصبی لگدی به الستیک ماشین زدم.

 یعنی چی که شرایطش رو ندارم؟

 خواستم مادر این دو تا بچه بشم.من می 

 .آروین دستم رو گرفت

 ی شده؟خاله! چرا عصبانی شدی؟ چیز -

 ندم: نه! چیزی نیست.ونیم رو خارپیشو

 آروین لبخندی زد.

 پارک شدیم. یهوارد 

 داد.صدای قهقه بچه ها حس دلنشینی بهم می
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ش رو اآروین با این وجود که امسال باید سال دوم مدرسه  
 ؛ هنوز مدرسه نرفته بود.کردسپری می

 گناه این بچه ها چی بود؟

 شند؟چرا باید به این شکل سختی بک

 آروین با ذوق دستم رو ول کرد و به سمتی دوید.

 با نگاهم دنبالش کردم.

با تعجب به آراد و اوین که در حال خوردن پشمک بودند 
 کردم.نگاه می

 خورد.اعصابم از دیدن آراد هم بهم می

 کردم.روز خیلی بدی رو سپری می

 وینآروین کنار آراد نشست. آراد با تعجب نگاهی به آر
 ند.خوبه سمت من چر وت. حرفی زد و سرش رانداخ

؛ جیح دادم ازش دور باشمو تربه درخت کنارم تکیه دادم 
 ؟دادلی مگه خودش اجازه میو

ز جاش بلند شد و و اپشمک داخل دستش رو به آروین داد 
 به سمت من اومد.

 لعنتی چرا اومدم اینجا؟

 خوبی؟روبه روم ایستاد: 



 
 

147 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 بینم، نه خوب نیستم.که تو رو می عصبی گفتم: تا زمانی  

 داد.تکون سرش رو 

 حالم خیلی خوبه.أم، لی من وقتی پیش توو -

 پوزخندی بهش زدم.

چی و به آرومی گفت: دستش رو داخل جیب شلوارش برد 
 رو بگیری؟ آروینحضانت شد؟ تونستی 

 عصبی گفتم: نه گفتن سنم...

 سب نیست. درسته؟مناحرفم رو ادامه داد: 

 دونی؟متعجب گفتم: تو از کجا می

خواستم اوین رو به فرزند منم مینگاه به بچه ها داد و گفت: 
 ولی نشد. گفتن...بگیرم خوندگی 

خواستی عصبی حرفش رو قطع کردم: تو به چه حقی می
 بگیری؟اوین رو به فرزند خوندگی 

خواستی مثل خودم عصبی گفت: به همون حقی که تو می
 من اوین رو.و ن تو آرویبگیری. 

دست هام رو از شدت خشم مشت کردم: هیچ وقت دست از 
 نه؟داری سرم بر نمی

 لبخند گرمی زد: درسته؟
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زت متنفرم. و تو صورتش غریدم: ابهش نزدیک شدم  یکم  
 کاش بفهمی.

 غمگین گفت: دوست دارم. کاش بفهمی.

 دستش رو گرفتم.و به سمت آروین رفتم 

من مادر  وین به بعد تو پدر اوین رو به آراد گفتم: پس از ا
 همدیگر هم اصال  ینم.آرو

 شناسیم.نمی

 باز خنده جذابی تحویلم داد.

 .نبرادرو ولی این دو تا خواهر  -

 سوار ماشین شدیم.و آروین رو دنبال خودم کشیدم 

چرخید. بهتره بگم دروغ می ذهنمدوست دارم گفتن هاش تو 
 چرخید.هاش تو ذهنم می

**** 

پول به یکم رو ر دستم گرفتم. از بابا خواسته بودم  کیف
تا بتونم برای آروین لباس بخرم. البته کنه حسابم واریز 

خوام امروز به هنوز قضیه آروین رو به کسی نگفتم. می
 همه چیز رو براش بگم. وملیسا زنگ بزنم 
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دونستم االن کلی دم در آپارتمان پارک کردم. میو ماشین ر  
شه تنهایی خونه بگیرم. ولی نمی؛ کنندیسئوال پیچم م

شه، شاید سال دیگه این دانشگاه امسالم دیگه داره تموم می
 جا خونه گرفتم.

 لبخندی به آروین زدم: خب بریم خونه موقتت رو ببینیم.

 بینم؟با معصومیت گفت: دیگه اوین رو نمی

 فشار دادم.هم  یروو پلک هام 

 موند.ن دور مینامردی بود که بخاطر  من از اوی

 لبخند محبت آمیزی تحویلش دادم.

 وین خواهرته.اکی گفته نمی بینی؟ معلومه که می بینی،  -

 با ذوق دستم رو گرفت: تو بهترین خاله دنیایی.

 اخم کردم: خاله؟

 سریع گفت: بهترین مامان دنیایی.

 لبخندی زدم.

شدیم.  خونهوارد و از طریق همون سوار آسانسور شدیم 
 بلندی کردم. آنیسا جلوی تلویزیون خوابیده بود.سالم 

 لبخندی زدم. به سمتش رفتم و از خواب بیدارش کردم.
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 با حالت خواب آلودی گفت: برگشتی؟ من چرا خوابم برد؟  

 دست آروین رو گرفتم.و ن دادم تکوسرم رو 

 آنیسا با دیدن آروین، متعجب گفت: این کیه؟

نار خودم نشوندم. آنیسا کنارش رو کاناپه نشستم. آروین هم ک
 پس حق داشت راجب آروین بدونه.؛ بودیم اهم خونه

و همه قضیه رو برای آنیسا گفتم. آنیسا خیلی خوشحال شد 
 بهم گفت که خیلی دل پاکی دارم.

 تونه همچین کاری بکنه.گفت کمتر کسی می

از آروین هم خیلی خوشش اومده بود. نسیم خونه نبود، آنیسا 
 شت خودم بهش میگم.قتی برگوگفت 

االن فقط مونده بود به ملیسا بگم. چقد که دلم براش تنگ 
 شده بود.

 به من خیره بود. وآروین روی تخت نشسته بود 

 شماره ملیسا رو گرفتم.

 بعد از چند بوق، صداش تو گوشم پیچید.

سالم خواهر کوچولو! چه عجب زنگ زدی! آفتاب از  -
 کدوم طرف در اومده؟
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دوما نکه زشته؛ تم: اوالً دیگه بهم نگو کوچولو با لبخند گف  
 سوما آفتاب مثل همیشه. وزنی خودت خیلی زنگ می

 ملیسا با خنده گفت: کمتر حرف بزن. چه خبر؟

 لبخند کوچیکی زد.که نگاه پر استرسم رو به آروین دوختم 

 .همون لبخند برای من کافی بود

 خواستم یه چیزی رو بهت بگم.ملیسا می -

 .نگران شد صداش

 چی شده؟ -

 کسی پیشته؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 نه تنها تو اتاق نشستم. بگو ببینم چی شده؟ -

نفس عمیقی کشیدم و ماجرای آروین رو مو به مو گفتم. کار 
 های آراد هم براش گفتم.

گه از ته قلبت اون و با لحن آرومی گفت: انفس عمیقی کشید 
 ؟!تونم بگممی خوایی، خب من چیبچه رو می

با لبخند گفتم: من عاشق این پسر کوچولو شدم. باور کن انقد 
 شی.گه ببینیش عاشقش میابانمکه. 

 با ذوق گفت: عکسش رو حتما برام بفرست.
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 ولی فعال چیزی به مامان نگو.؛ فرستمباشه حتما می -  

 پس کی میگی؟ -

 آب دهنم رو قورت دادم.

 وقتی برای تعطیالت اومدم. -

خواهر کوچولوم زودتر از من بزرگ لحن آرومی گفت: با 
 شد.

وایی مهسا بی گفت: مضطر به آرومی خندیدم که یهو با لحن
 من دیرم شده. با دوستای هم دانشگاهیم قرار دارم باید برم.

 با خنده گفتم: باالخره تو هم میری بیرون. باشه خداحافظ.

 ملیسا خداحافظی کرد و تلفن رو قطع کردیم.

 و کاناپه بلند شدم و کنار آروین نشستم.از ر

 لبخندی زدم.و دستی به موهاش کشیدم 

 ی بشی.ا. یه دوش بگیر تا آدم تازهپاشو پسر خوب -

 ای گفت.با معصومیت باشه

 ماچی از لپش گرفتم.

ن خوام انقد آروم باشی. بچه ها باید شیطویادت باشه، نمی -
 .باشن
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در متفاوتی. مردم از بچه وایی خاله تو چقبا لبخند گفت:   
 های شیطون بدشون میاد.

 اخم کردم: االن دوباره من و چی صدا کردی؟

 ن کرد.واش رو آویزلب و لوچه

 تا عادت کنم سختمه.ببخشید!  -

 باز بوسیدمش.

خواد عادت لی دلم می؛ واشکالی ندارهمامان باشه گل  -
 کنی.

دوش  خب مامان جونم، من برمتکون داد و گفت: سرش رو 
 بگیرم.

 لبخند عمیقی تحویلش دادم: آفرین حاال شد.

بعد از این که آروین دوش گرفت، برای خوردن شام به 
 آشپزخونه رفتیم. نسیم و آنیسا داشتن میز رو می چیدند.

 که کمک کنم. رفتمجلو 

 نسیم با دیدن آروین پوزخندی زد.

من سازه. دونه از کی حامله شده الکی داستان میخدا می -
 ونم چه دختریه.دکه می



 
 

154 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

دست هام رو از شدت عصبانیت مشت کردم. حق نداشت به   
 نجابت من توهین کنه.

 گفت: بس کن نسیم. حرصآنیسا با 

دونم با دندون های جفت شده غریدم: ببین نسیم... هنوز نمی
؛ مشکلت با من دقیقا چیه؟ هر چی دوست داری بهم بگو

ر دیگه بخوایی نجابتم رو بار دیگه، فقط یک بایه ولی اگه 
 زیر سئوال ببری دیگه در مقابلت سکوت نمی کنم.

 ازچشم هام رو دید، بی سر و صدا  تووقتی خشم حاضر 
 کنارمون رد شد.

 آنسیا عصبی سرش رو داخل دست هاش قاب کرد.

 نگاهم به سمت آروین سوق داده شد.

 لبخندی زدم: چرا انقد ساکتی؟

انومه دوست نداره این جا گه اون خابا معصومیت گفت: 
 باشم من میرم.

کنارش زانو زدم. هنوز در تعجب این همه درک و فهمش 
 بودم. آخه مگه چقدر سن داشت؟

 بازو هاش و گرفتم و یکم فشار دادم.

ین چه حرفیه عزیزم؟ اون خانوم اگه دوست نداره تو این ا -
 تونه بره.جا باشی، می
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من جلوی آروین زانو مثل  وآنیسا از رو صندلی بلند شد   
 زد.

تو چقد شیرینی! کاری به اون خانوم نداشته باش. بیا با هم  -
 شام بخوریم، بعدش سه تایی یه کیک خوشمزه می پزیم.

 پرید.ال پایین میباآروین با ذوق 

 با کمک آنیسا سفره رو جمع کردیم.و شام رو خوردیم 

 آنیسا وسایل پخت کیک رو روی میز گذاشت.

 .ساکت توی فکر فرو رفته بود آروین

 رفتم.سمتش به 

چرا باز ساکت ؟ االن مگه نگفتم پسر من باید شیطون باشه -
 نشستی؟

 کنی؟گه یه درخواستی بکنم، قبول میابا معصومیت گفت: 

مگه میشه قبول و لب زدم: نیش کاشتم پیشوبوسی روی 
 تو فقط درخواست کن.؟! نکنم

 خیلی ناز خندید.

وین اشه به عمو آراد بگی می؛ وین عاشق کیکهدونی؟ امی -
 رو بیاره تا اونم از کیک بخوره.

 لش رو بشکونم.داومد نفس عمیقی کشیدم. دلم نمی
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 کنه؟لی ببینیم خاله آنیسا قبول می؛ وباشه بهش میگم -  

با مهربونی گفت: آره حرف هامون و شنیده بود، آنیسا که 
کالسی مونه عزیزم من چرا قبول نکنم. آراد هم 

دیگه،مشکلی نیست. برای این که این کوچولو یکم حالش 
 بهتر بشه بگو بیاد.

به سمت گوشیم رفتم. هنوز آیدی تلگرامش رو داشتم. بعد 
 یعنی نتونسته یودم.از این همه سال، حذفش نکرده بودم. 

 اش افتاده بود.رو پروفایلش زدم. از شانس خوبم شماره

ولی فقط ؛ ودم بهش زنگ بزنمکردم خهیچ وقت تصور نمی
 کردم.بخاطر آروین این کار رو می

 راده می لرزید.ادست هام بی

 گوشی رو به گوشم نزدیک کردم.

 بعد از چند بوق صداش تو گوشم پیچید.

 لو...ا -

 لو سالم.ابا صدای لرزونی گفتم: 

 با صدایی آمیخته به شک و تعجب گفت: مهسا؟

 چجوری من و شناخت؟

 آروین... چیز... خو...لب زدم: آ...  به سختی
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لبه مبل مشت عصبی به و گوشی رو از خودم دور کردم   
 زدم.

 شد راحت حرف بزنم؟چرا نمی

دوباره گوشی رو به گوشم نزدیک و نفس عمیقی کشیدم 
 کردم.

خواییم کیک بپزیم. آروین گفت که تند و سریع گفتم: ما می
و زنگ بزنم تا ازم خواست به تو اوین کیک دوست داره 

 اوین رو بیاری بعد خودت برگردی خونه.

 آخیشی گفتم.

عمو هم بیاد. بگو عمو دیگه آروین با صدای بلندی گفت: نه 
 هم بیاد.

 اومدم که ساکت شه.به آروین چشم و ابرو می

من و عزیزم؛ صداش گفت: باشه  توآراد با لبخند حاضر 
 اوین با هم میاییم. مرسی برای دعوتت.

 گم تو حق نداری...بانیت گفتم: میبا عص

 اد.دمی مکالمهن از قطع شدن نشوصدای بوق های ممتد 

و زیر لب غریدم: من تلفن رو عصبی روی مبل انداختم 
 .عزیز تو نیستم
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قدری از گستاخیش عصبی شده بودم. من نگفتم اون بیاد. اون  
عصبی بودم که حوصله نداشتم باهاشون تو پخت کیک 

. نسیم هم از وقتی فهمیده آراد میاد رفته تو همکاری کنم
 کنه.اتاقش داره آرایش می

 ؟انعقلیه. واقعا دختر ها چرا انقد سادهخیلی دختر بی

 با صدای زنگ در از افکارم خارج شدم.

خواست من در رو برای همین دلم نمی؛ دونستم خودشهمی
رو انجام  باز کنم. رو به آنیسا که داشت کار های آخر کیک

 شه بری باز کنی؟اد گفتم: آنی میدمی

خودت برو ؟! بینی دستم بنده: مگه نمیبا لحن آرومی گفت
 باز کن.

 با خنده گفت: شنیدما.که کردم ش فحش زیر لبی نثار

 خجالت زده گفتم: گفتم که بشنوی.

ز جام بلند شدم. آروین با ذوق پشت سرم ابلند شد.  اشقهقهه
 اومد.

دسته گل رز  یهرو که باز کردم، اولین چیزی که دیدم  در
 قرمز و خیلی بزرگی بود.

لبخند تلخی تحویل و گل ها رو از جلوی صورتش کنار زد 
 صورت عصبانیم داد.
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 با صدای آرومی سالم کرد.  

 از کی تا حاال انقد مظلوم شده؟

 جوابی به سالمش ندادم. نگاهم به اوین افتاد.

 دامن کوتاه پوشیده بود.چقد ناز شده بود. یهیه تاپ مشکی با 

 جوابم رو داد. لحن نازشبا که با لبخند بهش سالم کردم 

 با هم داخل شدند.و آروین دست اوین رو گرفت 

 خوای از جلوی در کنار بری؟صدای آراد بلند شد: نمی

 سرد گفتم: تو دعوت نیستی.

 چشم هاش رو روی هم فشار داد.

 حرکتی نکردم.که فت دسته گل رو به سمتم گر

برای تو نگاهش و به یه جای دیگه داد و به آرومی گفت: 
 نیست، گفتم دست خالی نیومده باشم.

 .که خندیدعصبی دسته گل رو گرفتم 

 تونی بری.سرد گفتم: حاال دیگه می

چیزی هست که برای تو یه اخل گل دبا غم عجیبی گفت: 
 نوشتم.

 ت هلم داد.یکی از پشکه به عقب برگشت که بره 
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 .که خودم و به در گرفتمنزدیک بود بیوفتم   

نگاه تمسخر و برگشتم دیدم نسیمه. اومد پهلوی من ایستاد 
 آمیزی بهم انداخت.

 آراد نگاه عصبی به نسیم انداخت.

 پوشیده بود.شلوار مشکی جذب  یهبلوز تا روی رونش با یه 

 بعد به منآرایش غلیظ هم روی صورتش نشونده بود. یه 
 حالم ازش بهم خورد.انگ میزنه. 

جلوی من قرار گرفت که در طوری  یدستش رو روی لبه
 گذاشت.

اش عوق بزنم. نگاهی به چهره نزدیک بود از جلب توجه
 نداختم.ادر هم آراد 

 به سمت هال برگشتم.و سریع از کنار در فاصله گرفتم 

 شنیدم.صدای نسیم رو می

. کال از مهمون پذیرایی کنهاون دختر بلد نیست بفرمایید.  -
احترامیش توجه نکنید. شما به بیرسیده. شعورش همین قدر 

 لطفا بفرمایید.

 .صدای عصبی آراد بلند شد
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 و خودماون دختر هر جوری که رفتار کنه به خودش  -  
شما حق نداری راجبش این جوری حرف این وسط مربوطه. 

. قرار نیست پس نمیامبزنی. اگه اون دوست نداره من بیام 
 بر خالف میلش کاری انجام بدم.

 انگار که رفت چون دیگه صدایی نیومد.

 جوری بود.یه حرف هاش برام 

 افتاد.وی گونه هام میراشک هام بدون کنترل 

از دفاع کردنش دلم لرزید. با تک تک حرف هاش دلم 
 لرزید.می

 نسیم با عصبانیت به سمت اتاقش رفت.

یاد که اپن آشپزخونه بزارم  خواستم دسته گل رو روی
 حرفش افتادم.

بین گلبرگ هاش، به دسته گل نگاهی انداختم. کاغذ سفیدی 
م رو جلب کرد. دسته گل رو گذاشتم و کاغذ رو بر اتوجه

 داشتم.

رو به آروین و اوین کردم. با خوشحالی داشتند در مورد 
 کردند.زندگی جدیدشون صحبت می

 بستم.به سمت اتاقم رفتم و در رو 
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روی تخت نشستم. اون نامه بدجور ذهنم رو درگیر کرده   
 بود.

 

 بازش کردم و شروع به خوندش کردم.

تا حاال نامه ننوشتم که بدونم باید چی داخلش بنویسم. فکر "
. کنم برگه های دفترم تموم شد از بس نوشتم و مچاله کردم

هر بار که خواستم باهات حرف امیدوارم همه رو بخونی. 
دم کردی و اجازه ندادی حرف های دلم رو بهت بگم. رزنم ب

هرگز هم  وونم دلت شکسته دخوام از گذشته بنویسم. میمی
 شه.مثل روز اولش نمی

 ونم خوردت کردم. لعنت به من!دمی

از همون روزی که به خاطر من اون نگاه سبزت اشکی 
قد خواستم بیام و بهت بگم چشد، دیگه از ته دل نخندیدم. می

 گرفت.ولی یه چیزی جلوم رو می؛ پشیمونم

هر روز فقط برای شنیدن صدات میومدم دم در خونتون. 
 ونم کی و چجوردبدون این که تو متوجه بشی. نمی

که هر شب با فکر تو  قدریاونانقد وابسته تو شدم. 
 کردم. هر روزم رو با یاد تو شروع می وخوابیدم می



 
 

163 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

لطفا ؛ پس کس رو به اندازه تو دوست ندارم دونم هیچمن می  
فرصت دوباره بهم بده. هر و یه خودت رو از من نگیر 

 آدمی الیق فرصت دوباره هست. خیلی دوست دارم. آراد "

مچاله کردم. روی تخت دراز کشیدم  مننامه رو این یکی 
 جازه فرود دادم.ابه اشک هام و 

ما ؛ اخوایی برو و بگو تو هم اون رو میمیزد دلم داد 
 گفت عاقالنه تصمیم بگیر. عقلم میآخ! عقلم... 

گفت اون مرد زندگی نیست. درسته عشق اولته، درسته می
تونی کسی رو به اندازه اون دوست داشته باشی، دیگه نمی

ولی نباید ؛ درسته همیشه در حال فکر کردن به اونی
برگردی. اگه تا آخر عمرت هم تنها بمونی، نباید پیشش 

 برگردی. 

با دستمالی که اون روز داخل ماشین و اشک های مزاحمم ر
بوسه کوچکی روی دستمال و بهم داده بود پاک کردم 

 نشوندم.

آروم دستمال رو زیر بالشم گذاشتم. نامه مچاله شده رو باز 
 دستی به کلماتش کشیدم.و کردم 

خواستمش؛ ولش آدم درستی از آراد میچقدر تلخ بود که 
 نداشتم.

 .همه چیز بهم ریخته شده بود
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 با به صدا در اومدن در اتاق نامه رو جمع کردم.  

 آروین پشت در نمایان شد: خا... مامان؟

 بگه. مامانکرد بهم لبخندی بهش زدم. داشت تالش می

 با محبت گفتم: جان مامان؟

 کشید.ام نهکنارم نشست. دستی به گوو اومد روی تخت 

 ی؟با ناراحتی گفت: گریه کرد

 فهمه گریه کردم.بچه به این کوچکی می

 بغضم رو قورت دادم: نه گلم گریه نکردم. اوین کجاست؟

معصوم گفت: کنار خاله آنیسا نشسته. خاله گفت تو هم صدا 
 کنم. کیک آماده شده.

 لبخند زورکی زدم.

 پاشو ما هم بریم بخوریم تا تموم نشده. -

 کمدم گذاشتم. لبخندی زد. با رفتنش نامه رو داخل کشوی

و برش به سمت هال رفتم. آنیسا با محبت داشت برای کیک 
 زاشت.داد و براشون داخل بشقاب میمی

کنم. وسط اوین و آروین  پنهونسعی کردم ناراحتی هام رو 
 جا گرفتم. دستی به موهای اوین کشیدم.
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گیره. آراد هم خوش به حالش، همیشه تو بغل آراد جا می  
 کنه.بهش محبت می

 نه محبتی که به من داشت.؛ محبت واقعییه 

 .فتمرباز داشتم تو فاز غم می

این مدت دلتون برای هم دیگه  توآنیسا رو به بچه ها گفت: 
 تنگ نشده بود؟

گفت: من خیلی دلم تنگ شده  اشنهاوین با صدای بچه گو
بود. بابا بهم گفت تا یکی رو از دست ندی، قدر داشتنش رو 

 نی.دونمی

 اوین حالم یه جوری شد. بونشنیدن لفظ بابا از ز با

یم آروین رو به اوین گفت: مگه ما هم دیگه رو از دست داد
 که عمو این جوری گفته؟

. هر وقت رو به آروین گفتم: نه عزیز دل من، معلومه که نه
کالم بهم بگید. من میارمتون  یهدلتون تنگ هم شد، فقط کافیه 

 پیش هم دیگه.

 آنیسا رو روی خودم احساس کردم.نگاه خیره 

 با نگاهم غافلگیرش کردم.

 چیزی شده؟ -
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 لبخندی زد: نه چیزی نیست.  

 گفت.لی نمی؛ وخواست چیزی رو بهم بگهانگار می

 ز آنیسا تشکر کردم.ای پخته بودند. اکیک خوشمزه

 آنیسا نگاهی به آروین انداخت: پسرتم همکاری داشت.

 کوچکی روی موهاش نشوندم. بوسهو لبخندی به آروین زدم 

 کیکت خیلی خوشمزه بود.کم؛ ممنون عزیز -

 ن.با ذوق گفت: نوش جو

 ای روی موهای ابریشمیش نشوندم.باز بوسه

 نیم ساعتی گذشته بود.

نگاهی به اوین انداختم. دستش رو روی لبه مبل گذاشته بود 
 و خوابش برده بود.

 انداخت. چقد معصوم بود. آروین نگاهی به اوین

 بره.لبخند کوچولویی زد: همیشه شب ها زود خوابش می

 آراد زنگ بزن بگو بیاد ببرتش. قاآنیسا: به آ

 به سمت گوشیم رفتم.و نفش عمیقی کشیدم 

 به محض در دست گرفتن گوشیم پیامکی اومد.

 بازش کردم از طرف آراد بود.
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 "اوین خوابش برده؟"  

 تایپ کردم "می تونی بیای دنبالش"

 سریع فرستاد "االن میام"

 لرزید. لعنت بهت!تایپ ساده هم دست هام می یهحتی موقع 

 بعد از مدتی زنگ در به صدا در اومد.

روین اوین آاصال دوست نداشتم دوباره من در رو باز کنم. 
 رو از خواب بیدار کرد.

شه لطفا تو بری در رو باز با التماس رو به آنیسا گفتم: می
 کنی؟

 ای گفت. اوین ازم خداحافظی کرد.شهآنیسا با

 آروین هم دنبالم اومد.؛ سریع به سمت اتاقم رفتم

 اده به سمت پنجره رفتم. هنوز بیرون نیومده بود.اربی

دست اوین به ماشینش نزدیک شد. داشت  تودست بعد مدتی 
 با لبخند با اوین حرف میزد.

 سرش رو باال آورد. یه لحظه

 پرده رو درست کردم.و فتم سریع از پنجره فاصله گر

 برد.به سمت آروین برگشتم. داشت خوابش می
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لباس خواب هاش رو از کمد بیرون و لبخندی بهش زدم   
 آوردم.

 خوشگلم برو لباس عوض کن. -

 با خجالت گفت: کجا برم؟

 ای زدم: من میرم بیرون.لبخند بامزه

 از اتاق خارج شدم.که ن داد تکوسرش رو 

 بیچاره آنیسا! 

 کنم.من هیچ وقت کمک نمی

 بشقاب ها رو ازش گرفتم.و سریع به سمتش رفتم 

 کنی؟آنیسا معترض گفت: چیکار می

با لبخند سرم رو تکون دادم: نچ نچ من هیچ وقت کمک 
 کنم. باالخره این جا خونه منم هست.نمی

 دستاش رو زیر آب شست و خشک کرد.

 مشغول شستن ظرف ها شدم.

 نشست. روی صندلی آشپزخونه

 چرا نمیری بخوابی؟ -

 دستش رو زیر چونش گذاشت: خوابم نمیاد.
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 لبخندی بهش زدم.  

 بعد شستن ظرف ها کنارش نشستم.

 نیم شب بود.و ساعت دوازده 

 نه.دونستم می خواد باهام حرف بزمی

 کارش رو راحت کردم.

 آنی؟ حرفی داری؟ -

 لبخندی زد: تو از کجا فهمیدی؟

 زنی.خب مشکوک می -

 سوال ازت داشتم؟یه فقط م؛ دوباره خندید: حرفی ندار

 کنجکاو گفتم: بپرس گلم.

فقط این ؛ من و من کرد: ببین... من آدم فضولی نیستم یکم
 ال بدجور ذهنم رو درگیر کرده.سو

این حرف ها رو با هم ما دیگه؛ دستش رو گرفتم: بپرس 
 نداریم.

 شما، تو و آراد... تو... یعنیبا من و من گفت: 

 بدنم یخ بست.

 ی دارید؟اادامه داد: گذشته



 
 

170 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 فشار دادم.چشم هام رو روی هم   

 چی میگی آنیسا؟ معلومه که نه. کی گفته؟ -

 داد.سرش رو به طرفین تکون 

 فهمه.لی معلومه. آدم می؛ وکسی نگفته -

 قطرات اشکم جاری شد.

اهم مهربون نگو آنیسا با دستش اشک هام رو پاک کرد 
 کرد.

 حالت نگاه اون هم غمگین شده بود.

 با لحن آرومی گفت: چرا همیشه غمگینی؟!

 شه لطفا سئوال نکنی؟ن دادم: میو تکوسرم ر

دستش گرفت: به من اعتماد کن. بهتره  و توهر دو دستم ر
 عاشق از جنس خودت اعتماد کنی.یه تونی به بگم می

 کنجکاو نگاهش کردم: یعنی تو هم عاشقی؟

 عاشق دلباخته.یه عاشقم. یه ره من هم آلبخند تلخی زد: 

 جازه فرود دادم.م ابه اشک ها

البته برای ؛ گذشته خیلی تلخه یهآنیسا گذشته من و آراد،  -
 برای من تلخه.؛ فقط آراد نه



 
 

171 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 : منظورت چیه؟با نگرانی گفت  

انگشت هام رو به بازی گرفتم: من چند سال پیش عاشق 
لی اون من و خوردم ؛ وی عاشقش بودمآراد شده بودم. خیل

ن بهم گفت که هیچ وقت دوستم نداشته. االن که باز اوکرد. 
دیدمش میگه پشیمونه. میگه غیر من کسی رو دوست 

 نداره...

 هق هقم اجازه ادامه نداد.

بد جور در حال ؛ سوختلم داشت میدآنیسا بغلم کرد. 
 سوزش بود.

اید واقعا پشیمونه. آنیسا با لحن محبت آمیزی گفت: خب ش
 شاید واقعا دوست داره.

تونم بهش اعتماد کنم. اون با بغض گفتم: ولی من دیگه نمی
 دیگه برای من مرده.

از بغل آنیسا جدا شدم. برای بار هزارم اشک های مزاحمم 
 رو پس زدم.

 فکر کنم نسیم آراد رو دوست داره، درسته؟به آرومی گفت: 

 قورت دادم.و بغضم ر

وقتی این رو فهمیدم بهش گفتم ازش ؛ دوستش دارهنسیم  -
فاصله بگیره. گفتم اون آدم درستی نیست. نسیم هم فکر کرد 
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خواد به آراد نزدیک بشم. من فقط نخواستم به من دلم می  
 سرنوشت من گرفتار بشه.

 ببخشید مهسا من اشتباه کردم. -

که به پشت سر برگشتم. اشک هاش شوبا شنیدن صداش، 
 افتاده بود.اش نهروی گو

 از شدت تعجب از جام بلند شدم.

 دستم رو گرفت.و نسیم به من نزدیک شد 

ببخشید من فقط عاشقش بودم، من هم از رابطه بین شما  -
آگاه بودم. آراد همیشه توجه خاصی به تو داره، من هم سر 

؛ اومدکردم. برای همین از تو بدم میاین قضیه حسودی می
حرف هات فهمیدم که واقعا آراد تو رو لی امشب با شنیدن و

قتی دم در ازت ؛ وین رو همین امشبادوست داره. 
 طرفداری کرد فهمیدم.

 دوباره ریز اشک هام شروع شد.

دم ها هیچ آنه. وخوش گذر وباز حقهآدم  یهلی اون فقط و -
شن. من فقط نخواستم به سرنوشت من دچار وقت عوض نمی

 بشی.

 به گریه افتاد.
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چون هیچ ؛ تونم به سرنوشت تو دچار بشم،بخوامم نمیمن  -  
 ای از سمت آراد ندارم.توجه

***** 

 جعبه رو بستم.و آخرین کیف هم داخل جعبه ماشین گذاشتم 

و دوباره به سمت ساختمون راه افتادم. سوار آسانسور شدم 
 شدند.وارد خونه شدم. آنیسا و نسیم هم دیگه داشتن تموم می

منتظر و اسباب بازیش رو زیر بغلش داده بود  آروین ماشین
 به من خیره بود.

 لبخندی به ژستش زدم.

 آنیسا وسایلش رو برداشت.

 خب دیگه راه بیوفتیم. -

 ره دیگه بریم.و گفتم: آدست آروین رو گرفتم 

 از خونه خارج شدیم و در رو قفل کردیم.

 اومد.کنار ماشینم ایستادم. نسیم به سمتم 

بد کردم. حقت با بغض گفت: من خیلی در  کهبغلش کردم 
 من و ببخش.

 دستی نوازش وار به کمرش کشیدم.
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 عزیزم گذشته رو ول کن. حال مهمه. -  

 اومد.لبخندی تحویلم داد و از بغلم بیرون 

 آنیسا هم بغلم کرد.

https://t.me/saniya_roman 

 خداحافظ گلم. مرسی بخاطر خوبی هات. -

 با محبت گفت: من از تو ممنونم. آنیسا

 از بغلم جدا شد: خدا به همراهت.

 هر دو با آروین رو بوسی کردند.

نه خوش بستونسیم با صدای بغض آلودش گفت: تعطیالت تا
 بگذره.

 لبخند گرمی زدم: به شما هم همین طور.

 سوار ماشین شدن و راه افتادند.

که فتم آروین با ذوق سوار شد. من هم به سمت ماشین ر
 دستم روی در ماشین خشک شد.

 با صدای اوین به عقب برگشتم.

 دوید.دست آراد رو ول کرده بود و با ذوق به سمت ما می

 بغلم انداخت. تو وخودش ر
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 سرش را بلند کرد.که نوازش کردم و موهاش ر  

 خواستید بدون خداحافظی برید؟می -

 کشیدم. ولپش ر

 بینیم.رو باز هم می همدیگه؛ معلومه که نه -

 آغوش کشید.و تو اوین رو آروین از ماشین پیاده شد 

 آراد هم به ما رسید.

 و به آرومی سالم کرد.ی بهم انداخت انگاه غم زده

 نفس عمیقی کشید.جواب دادم که سرد 

 آروین با اخم رو به اوین گفت: این لباس چیه پوشیدی؟

پ صورتی با تا یهنگاهی به لباس های اوین انداختم. 
 شلوارک خاکستری.

 م گرفت. ااز غیرتش خنده

 اش گفت: مگه چشه؟اوین با تعجب کودکانه

ی روی پیشونیش ااخم بامزهو آروین لبه تاپش رو گرفت 
 .نشوند

 میگی چشه؟ دیگه از این ها نپوش. -
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با همون اخمش به سمت آراد برگشت: عمو دیگه واسش از   
 این لباس ها نخر.

تونم اجازه نمیند: خواشاره اش رو به سمت اوین چر انگشت
 جوری بگردی.بدم این

 پوشه.آراد با خنده گفت: چشم شما امر کن. دیگه نمی

 زدم. و قهقههدیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم 

 از خنده دل درد گرفته بودم. خیلی بامزه بود.

 خوردم. ام وبا حس کردن نگاه خیره آراد، سریع خنده

گفت: وقتی  بیروی خودش دید، با لحن جذاو تی نگاه من وق
 شی.خندی خیلی جذاب میمی

 دمای بدنم باال رفت.و باز دلم رفت 

 مثل هر بار کنترل کردم.و خودم ر

 به سمت آروین برگشتم: عزیزم دیگه بریم؟

 ای گفت.آروین باشه

 آراد با لحن جدی گفت: نامه رو خوندی؟

کردم کوتاه سمت ماشین هدایت میدر حالی که آروین رو به 
 آره!گفتم: 



 
 

177 

 

سانیا :ویسندهن                                                     عشق در چنگ غرور                           

 ای!همون طور پشت سرم در حرکت بود: هنوز مثل همیشه  

 .پوزخندی تحویلش دادمو عصبی به سمتش برگشتم 

 مونم.جوری میهمیشه هم همین -

 آروین سوار ماشین شد.

 میام. منمآراد رو به اوین گفت: برو سوار شو. االن 

 گفت و سوار ماشین آراد شد. اوین چشمی

: چرا انقدر و با لحن جدی گفتآراد به سمت من برگشت 
بار هم که شده من و  یهتونی کنی؟ یعنی نمیلجبازی می

 شانس بهم بده. یهببخشی؟ فقط 

 چشم هام جمع کردم. و توام رتمام نفرت نداشته

 هیچ وقت دیگه با من حرف نزن. -

 شدم. پا تند کردم و سوار ماشین

پیش  وروشن کردم و راه شهر خودم ر وسریع ماشین ر
 گرفتم.

چقدر که دلتنگ پدر و مادرم و از همه بیشتر ملیسا شده 
 بودم.

نگاهی به آیینه بغل انداختم. ماشین آراد پشت سر من 
 اومد.می
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 طور که نگاهم بهش بود، با آهنگ لب زدم.همون  

 خیال نکن که من بهت بگم دوباره برگرد.

 دلیل فقط شدی باعث سردرد.یی که بیتو

 منه ساده رو باش که واسه تو زدم به هر در.

 آره سخته ولی باالخره میوفتی از سر...

 

 اشک هام دوباره جوشیده بود.

 تا ازش جلو بیوفتم.یکم گاژ دادم 

لم دانگار متوجه قسطم شد که اون هم سرعتش رو باال برد. 
 باشه.خواست جایی برم که دیگه اون نمی

ولی عقلم ازش ؛ خواستبا این که قلبم از ته دل اون رو می
 فراری بود. همیشه جنگی بین عقل و قلبم در جریان بود.

 کنار من رسید. صدای بلند آهنگش روی مخ بود.

 باز هم گاز دادم تا جلو بیوفتم.

 ست از سرعت بر دارم.دصدای آروین باعث شد 

 مامان تو از عمو بدت میاد؟ -

 گفتم: خیلی. عصبی
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آروین دستی به شیشه کشید: ولی عمو گفت تو رو دوست   
 داره.

 عصبی تر گفتم: کی این رو گفت؟

با مظلومیت گفت: قبل این که من تو رو بشناسم، عمو گفت 
یکی هست که خیلی دوسش داره. اسمت هم گفت. بعد که تو 

 گفت.رو دیدم فهمیدم همونی هستی که عموم می

 ، خنجری به قلبم فرو رفت.با این حرف آروین

چقدر دوست داشتم من هم فریاد بزنم: من دوسش ندارم، من 
 شم.اعاشقشم، من دیوونه

 اشک گوشه چشمم رو گرفتم.

اش گفت: تو چرا از عمو بدت آروین باز با همون لحن بامزه
 میاد؟ اون که خیلی خوبه.

مورد اون  با عصبانیت رو به آروین گفتم: بس کن دیگه در
 صحبت نکن.

 با بغض گفت: ببخشید.

 وایی خدای من! ناراحتش کردم.

 نفس عمیقی کشیدم تا آروم باشم.

 ببخشید که عصبی شدم. -
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 خوام.دستی به لپش کشیدم: معذرت می  

 لبخند نازی تحویلم داد.

 ن هاش تنگ شده بود.بووارد شهر شدم. چقدر دلم برای خیا

 کرد.مینگاه  وآروین کنجکاو اطراف ر

 شهر شما خیلی از شهر ما قشنگ تره.نی وایی ماما -

 لبخندی زدم: شهر ما عشقه.

ای که موقع باریدن برف، بهم ذوق وارد کوچه شدم. کوچه
 داد.می

ی که کل سال تحصیلم رو ااز کنار مدرسه رد شدم. مدرسه
 توش گذرونده بودم.

 شد.خاطرات مثل فیلم از جلوی چشم هام رد می

 کرد.عوا هام با آراد، از جلوی چشم هام گذر میدتموم 

 کنار خونه دو طبقه مون توقف کردم.

 آروین ذوق زده گفت: رسیدیم؟

 لبخند گرمی زدم. خودم بیشتر ذوق داشتم.

 به معنی بله باز و بسته کردم.و ر مچشم ها
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ام گرفته بود. باالخره باید به خانوادهو ر ماسترس سر تا پا  
 بچه شدم. یهصاحب که گفتم می

همون ؛ از ماشین پیاده شدم. اولین چیزی که به چشمم خورد
برای اولین بار بهم گفته بود و جایی بود که آراد به دروغ 

 دوستم داره.

 ماشین آراد از کنارم رد شد.

 آروین متعجب به ماشین آراد نگاه کرد.

 با گیجی گفت: این ماشین عمو نبود؟

 سری به معنی بله تکان دادم.

 باز گیج گفت:چرا از اینجا رد شد؟

محله باالتر از این  یهشون انفس عمیقی کشیدم: چون خونه
 جاست.

 آروین ذوق زده گفت: پس به هم نزدیک هستیم.

 بله نزدیکیم. -

 به سمت خونه رفتم. ورو گرفتم چیکش دست کو

 با استرس زنگ در رو فشار دادم.

 از داخل آیفون صدای ملیسا بلند شد: کیه؟
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 چقدر که دل تنگ صداش بودم.  

 با لحن شیطونی گفتم: حدس بزن.

 با ذوق داد زد: وایی مهسا!

به چشم های آروین دوختم رو در باز شد. نگاه پر استرسم 
 نه شدم.خووارد و 

 میزد.ضربان قلبم خیلی تند 

منتظر موندم ملیسا پایین بیاد. جرئت نداشتم تنهایی و همراه 
 آروین برم داخل.

زدم، ملیسا ذوق زده به سمتمون ر که حدس میهمون طو
؛ دادممی. داشتم تعادلم رو از دست و داخل بغلم پریداومد 

 لی خودم رو نگه داشتم.و

طور از سر ذوقش داخل محکم به خودم فشارش دادم. همون
 داد.بغلش تابم می

جیغ زد: وایی که چقد دلم برات تنگ شده بود خواهر 
 کوچولوی خودم.

من بیشتر دلم تنگ بود. یادت باشه من دیگه فتم: با خنده گ
 مادرم، حق نداری خواهر کوچولو صدام کنی.یه 

 چشمش به آروین خورد.و با این حرفم سریع از بغلم جدا شد 
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باز با همون صدای جیغ جیغوش گفت: وایی خدای من این   
 چقد نازه.

 حرکت، آروین رو از زمین بلند کرد.یه  تو

ای شده کرد. بچم تو بغلش شبیه میوهتند داشت بوسش می تند
 بود که داخل آبمیوه گیره.

نازش  وکشید ملیسا تند تند لپ های سفید و تپلش رو می
 کرد. آروین بیچاره هم ساکت ساکت بود.می

 زدم. قهقههاز حرکات این دختر خل 

بس کن روانی. و با صدای بلندی گفتم: موهاش رو کشیدم 
 داغون کردی.بچم رو 

 جیغ زد.

 ؟کشیآیی تو هنوز آدم نشدی. چرا موهام رو می -

 با خجالت دستم رو گرفت.که آروین رو روی زمین گذاشت 

قتی زنگ در رو زدی، ؛ وملیسا با محبت گفت: بریم داخل
 . بریم االن منتظره.خوندمامان نماز می

 خواست بره داخل که دستش رو کشیدم.

 ترسم، اگه آروین رو قبول نکن...میبا استرس گفتم: خیلی 
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با محبت گفت: اول بیا، مطمئنم درکت  وحرفم رو قطع کرد   
 کنند.کنند. بهت افتخار میمی

 با این حرفش دلم گرم شد.

 با قدم های آروم پله ها رو طی کردیم.

 ملیسا دست آروین رو گرفت.

چشم هام رو به معنی آروم باش،  ونگاهی به آروین انداختم 
و چیزی چسپید ز و بسته کردم. اون هم دست ملیسا رو با

 نگفت.

مامان با دیدنم از جاش بلند شد. من رو داخل آغوش پر 
 مهرش فشرد. عطر تنش رو استشمام کردم.

به سمت بابا و ز بغلش خارج شدم ابعد از کلی بوسیدنم، 
 رفتم.

ی نشوند. حس پسری اروی موهام بوسه وبا محبت بغلم کرد 
 م که سربازیش تموم شده بود.رو داشت

به سمت ملیسا رفتم. آروین و آب دهنم رو قورت دادم 
 خودش رو پشت ملیسا قایم کرده بود.

دستش رو گرفتم و به سمت پدر و مادرم برگشتم. هر 
 کردند.میدوشون با دیدن آروین، متعجب به من نگاه 
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 ملیسا اجازه حرف به هیچ کدوم رو نداد و با صدای رسایی  
رو به ای قضیهخواد گفت: مامان بابا لطفا بشینید. مهسا می

 شما بگه.

 روی مبل کنار هم نشستند.؛ همون طور که در بهت بودن

 روبه روشون نشستم و آروین رو کنار خودم نشوندم.

 سعی کردم آروم باشم.و نفس عمیقی کشیدم 

دونم االن کلی سئوال تو ذهنتون هست. مامان بابا، می -
 میدم. توضیح

 جمع و جور کرد.و خودش ر یکممامان 

 بگو دخترم. بگو این بچه کیه؟ -

 ملیسا کنار آروین جا گرفت.

 .دستی به موهای آروین کشیدم

 این بچه پسر منه، عشق منه.. -

با تعجب گفت: چطور و بابا نذاشت حرفم رو ادامه بدم 
 ممکنه؟

 پسر واقعیم که نیست، چیز... -

 .ملیسا به کمکم اومد
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بینه که در روز این بچه ناز رو می یهن، مهسا جوبابا  -  
 سوزه و ازش پرس و جو حال دست فروشیه. دلش می

شه که مادر متوجه میو کنه که پدر یا مادر داره می
ثروتمندی داره. اون زن بچه هاش رو ول کرده. خب قبل 

که از قضا هم دانشگاهیش هست، با  ی همپسر یهاز مهسا، 
 شه. چه آشنا میاین دو ب

 مامان این بار تعجب زده گفت: دو تا بچه؟

 خواهر داره به اسم...یه ملیسا ادامه داد: آروین 

 آروین آروم گفت: اوین.

ملیسا لبخندی زد: اوین. این پسر هم دانشگاهی مهسا، 
ولی از ؛ خواسته اوین رو به فرزند خوندگی قبول کنه

 اونجایی که شرایط الزم رو نداشتند...

 زدواج کردند؟ابابا عصبی گفت: 

 م.داد تکونبه طرفین  وسرم ر

خواستم هر دو رو نه نه بابا، این چه حرفیه؟ من اول می -
به فرزند خوندگی قبول کنم که فهمیدم اون پسر می خواد 

 اوین رو به فرزند خوندگی قبول کنه...

 کردم.. داشتم قضیه رو خیلی پیچیده میمکث کردم

 یدم.نفس عمیقی کش
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ببینید... خالصه بخوام بگم، آروین رو به خاطر این که  -  
من هم تصمیم گرفتم و شرایط الزم رو نداشتم بهم ندادند 

؛ وقتی سی سالم شد، اون رو به فرزند خوندگی قبول کنم
 دونم وولی از ته دلم االن من آروین رو مثل پسر خودم می

هم  همون پسر، جورایی دختر آرادیه اوین هم االن 
 دانشگاهی من هستش.

از این که همه چیز رو گفته بودم، خیلی خوشحال بودم. 
 نفس عمیقی کشیدم و منتظر به پدر و مادر خیره شدم.

ای کرد: دخترم، اگه مادرت هم مشکلی نداره، من بابا سرفه
 با وجود این بچه هیچ مخالفتی ندارم.

 م.کردم روی زمین نیستاز شدت ذوق و هیجان، احساس می

تونم مشکلی به مامان خیره شدم. لبخند گرمی زد:من هم نمی
 داشته باشم.

دیگه نتونستم تحمل کنم. از جام بلند شدم و مثل بچگی هام 
 خودم رو داخل بغلشون انداختم.

 هر دو موهام رو نوازش کردند.

 با خنده از سر خوشحالی گفتم: خیلی ازتون ممنونم.

 دختر خوشگلم. کنممامان خندید: خواهش می

 موهام از پشت کشیده شد.
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به عقب برگشتم. ملیسا دست آروین رو گرفته بود و با   
 کرد.افسوس نگاهم می

م اهخند ژستشونآروین هم لب هاش رو غنچه کرده بود. از 
 گرفت.

 صدای ملیسا بلند شد.

بلند شو بچه  در؟گی ماخاک تو سرت تو هم به خودت می -
لباس هات رو از داخل ماشین در تو تر و خشک کن، پاشو 

 گمشو ببینم...بیار. به مامان بابای من چسپیده. 

حرفش رو با خنده قطع کردم: وایی سرم رفت، کافیه حسود 
 همیشه حسود بودی.خانم. 

 دست آروین رو گرفتم.بهش زبون درازی کردم و 

 میزد. قهقههملیسا 

 حسود خودتی و اون خواهرت. -

 زدم: خواهرم که صد البته. فریاد

عقلت بمون رو به آروین گفتم: عزیزکم تو پیش این خاله بی
 تا من برم وسایل ها رو از داخل ماشین در بیارم.

 آروین لبخند نازی زد: چشم مامان.

 رفت.با مامان گفتنش دلم ضعف می
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 تونی بیاریشون؟بابا با محبت گفت: خودت می  

ن، بیشتر وسایل صبح با اتوبوس با لبخند گفتم: آره بابا جو
 رسید، االن فقط دو تا کیف همراهم بود.

 بابا لبخندی زد.

 بودم.ام نهاز پله ها پایین رفتم. عاشق خو

در رو باز کردم و وسایل ها رو از داخل ماشین خارج 
 کردم.

 که با صدای آشنایی به عقب برگشتم.به داخل برم خواستم 

 وایی تینا جونم خودتی؟با دیدن تینا ذوق زده گفتم: 

 تینا جلو اومد و بغلم کرد.

 وفا.سالم بر رفیق بی -

 محکم به خودم فشارش دادم.

 من بی وفام یا شما؟ -

 جفتمون.و گفت: از بغلم جدا شد 

 بینیش رو کشیدم.

 یول بهت.ا -

 جیغ زد: صد دفعه گفتم بینی من رو نکش.
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 پرده گوشم رو پاره کرد. بازم کشیدمش که صدای جیغش  

اومدم آراد رو دیدم. قتی داشتم میودستی به بازوم کشید: 
 هم از نظر اخالق.و خیلی تغییر کرده بود؛ هم از نظر قیافه 

 خونی؟بدون توجه به حرفش گفتم: چی می

 تینا ابرویی باال داد: مهندسی... تو چی؟

 خونم.میروانشناسی ن دادم: موفق باشی. من تکوسری 

 لبخندی زد: ممنونم، تو هم همین طور.

 .با محبت کج کردم روسرم 

 زنیم.خب دیگه عزیزم، بعدا مفصل با هم حرف می -

 گفت: باشه عزیزم فعال خداحافظ. ثابتشبا همون لبخند 

 از کنارم رد شد. کهخداحافظی زیر لب گفتم 

***** 

 شد که به شهر خودمون برگشته بودم.ماهی می یهامروز 
 ماه، اتفاق خاصی نیوفتاد.  یهاین  تو

نی بودیم. اوین وبا ملیسا و آروین هر روز تفریح و خوشگذر
تنهایی پیش آروین اومد. خواهر برادر های دوست یه بار 

داشتنی هستند. خیلی به هم وابستن. باالخره اون ها فقط 
 همدیگه رو داشتند.
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رو با صدای مامانم از فکر خارج شدم: دخترم چرا غذات   
 خوری؟نمی

 خورم.نگاهی به غذام انداختم: االن می

شروع کردم. بعد از اینکه سیر شدم بشقاب خودم و آروین 
 رو برداشتم و شستم.

ملیسا هم مال خودش رو شست. همیشه همین جوری بودیم؛ 
 شست.هرکی بشقاب خودش رو می

آروین با لبخند گفت: مامان! من هم از این به بعد خودم 
 شورم.میظرفم رو 

با ذوق کنارش زانو زدم. هنوز هم از مامان گفتنش ذوق 
 کردم. حس خیلی قشنگی بود.می

 داخلش فرو کردم.نگاهی به چال گونه انداختم و دستم رو 

عزیز دل منی تو، تا من باشم چرا تو بشوری؟ تازه تو  -
 ای خوشگل مامان.هنوز بچه

سمت دست هاش رو روی گردنم حلقه کرد و من رو به 
 خودش کشید. ما چی از لپم گرفت: دوست دارم مامان جونم.

 من هم ماچ محکمی از لپش گرفتم: من بیشتر دوست دارم.

شروع به و حرکت آروین رو از زمین بلند کرد  تو یهملیسا 
 کرد.ماچ کردنش 
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صدای اعتراض آروین  اش.چونهاز پیشونیش شروع کرد تا   
 بلند شد.

نکن خاله، به قول مامان مثل  گفت:با ناله مصنوعیش می
 میوه آبم رو گرفتی.

من و ملیسا قاطی شد. ملیسا با اخم مصنوعی  یخندهصدای 
 .زمینگذاشتش 

تو کنم. آروین بیا آغای لوس، اصال دیگه بوست هم نمی -
 حرکت بوسی ازش گرفت. یه

ملیسا با محبت براش بوسی فرستاد که آروین تو هوا 
 گرفتش.

 خنده بوس فرستادن هاشون رو بهم زدم: کافیه بس کنید. با

هر دو به سمت من برگشتند. آروین نخودی خندید: چشم بس 
 کنیم.می

 دست هام رو بهم زدم: نظرتون چیه بریم بگردیم؟

صدای ُغرُغر مامان بلند شد: چه خبرتونه هر روز خدا 
 گردید؟می

اریم مادر با لبخند ملیحی رو به مامان گفتم: خب دوست د
 من.

 مامان خندید: برید خب.
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 پرسی؟ملیسا اهم اهم کرد: نظر من واجبه؛ چرا نمی  

با حالت التی گفتم: پیشته برو سر جات، ما از بچه ها نظر 
 پرسیم. نمی

 دوباره خندیدم: نظرت چیه؟ کهبا دلخوری نگام کرد 

 به آرومی گفت: نظر مثبتم موافقه.

 م.ن داداز تأسف تکوسری 

 به سمت اتاق رفتیم تا لباس عوض کنیم. هر سه

 بعد از آماده شدنمون، از خونه بیرون رفتیم.

باالی  وندلم بد جور هوس کرده بود که مثل گذشته به مید
نی که برای اولین بار با آراد رو به ومحله برم. همون مید

 رو شدم.

 ن باالی محله؟ خیلی وقته نرفتم.ورو به ملیسا گفتم: بریم مید

 خوام برم پارک.با لجبازی گفت: ولی مامان من می آروین

ن ونگاه مظلومی بهش انداختم: لطفا! من دوست دارم به مید
 برم.

 ملیسا ناز خندید: خاک تو سرت که از بچتم بچه تری.

 آروین با اعتراض گفت: ئه خاله باز به مامان من گفتی بچه؟
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با آروین  مان، و: تو برو میدسری از خنده تکون داد و گفت  
 ریم پارک.می

 نگاه سوالی به آروین انداختم.

 دست من و ول کرد و دست ملیسا رو چسپید.

 لبخند نازی تحویلم داد: برو مامان جونم. من مشکلی ندارم.

با لحن و خم شدم و لپش رو بوسیدم. دستی به لپش کشید 
ز بس من و بوسیدی، لپم او مختص به خودش گفت:  بامزه

 تموم شد.

ی کردم جلوی خنده بلندم رو بگیرم. ازشون خداحافظی سع
 جا دور شدم.کردم و از اون

 ن حرکت کردم.وبه سمت مید

انگیز بود. خلوت بود و کسی نی که کلی برام خاطرهومید
 جا نبود.اون

دستی به رو سریم کشیدم. اولین چیزی که به چشمم خورد، 
گرفته  صندلی بود که مختص به خودم بود. صندلی رو برف

 تصور کردم. باز هم وارد اون روز ها شدم.

آروم روی صندلی فلزی جا گرفتم. اشکی از چشمم سرازیر 
 ندم.خوشد. سرم رو به سمت عقب چر

 شد.فیلم رد میحرف هاش داخل ذهنم، مثل 
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ای که، بار از جام بلند شدم و سرم رو به سمت همان نقطه  
 اول در آنجا دیدمش چرخاندم.

بی اراده در حال ریزش بود. چیز سنگینی قطرات اشکم 
داخل گلویم، اجازه نفس کشیدنم را گرفته بود. به سختی نفس 

 عمیقی کشیدم تا به حالت عادی بر گردم.

 صدایی از فکر خارجم کرد.

 دل من هم برای اون روز ها تنگ شده. -

 متعجب به عقب برگشت. با دیدن آراد خشکم زد.

 پاک کردم.و  مسریع اشک ها

نگاه گذرا  یهبا چشم های قرمزش بهم زل زده بود. حتی با 
 هم، غم داخل چشمش قابل تشخیص بود.

 توکاش بشه  داری گفت:و با صدای خشلبخند تلخی زد 
زمان سفر کرد. کاش دوباره برگردم به همون روزی که 

 دیدمت و بعد به جای لجبازی، ازت عذرخواهی کنم.

 اشی زیر لب زمزمه کرد.نفس عمیقی کشید و با دردناکی ک

 با بی رحمی تمام به چشم های قرمزش زل زدم.

 خوره.دیگه کاش گفتن های تو، به درد من نمی -
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: چرا انقدر در حقم نامردی و لب زدسرش رو پایین انداخت   
 کنی؟می

کنم؟ با این همه پوزخندی زدم: من در حق تو نامردی می
که در حق تو  نامردی که در حق من کردی، االن این منم

 کنم؟نامردی می

جا دستش رو به پشت سرم گرفت و به جایی که بار اول اون
 دیدمش اشاره کرد.

با دندون های کلید شدش غرید: من اون آرادی که اونجا 
 دیدی نیستم، من عوض شدم. 

 خوایی بفهمی؟ دستش رو بی حال پایین آورد: چرا نمی

در کنترلش داشتم گفتم: تو هم چرا  با بغضی که سعی
 خوایی درد من رو بفهمی... نمی

حرفم رو قطع کرد. نگاهی به اطراف انداخت. با صدای 
عاشق یه دونی درد تو چیه؟ تو فقط نسبتا بلندی گفت: می

 مغروری... همین.

عاشق یه گفت، من فقط ضربان قلبم باال رفت. راست می
 شکنم.و نمیمغرور بودم و هرگز هم غرورم ر

رحمی مثل خودش فریاد زدم: باشه باشه من مغرورم، با بی
از بار  یکمخوایی ولی عاشق نیستم. دیگه ولم کن. اگه می
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وقت  گناهت کم بشه و دل شکسته من ترمیم بشه، دیگه هیچ  
 نزار ببینمت.سر راهم سبز نشو. 

قطره اشکی که از چشمش جاری شد رو دیدم. مردی که 
خاطر من اشکش افتاد. انگار از درون قلبم جلوی من و ب

 رو تیکه تیکه کردند.

 گفت: این آخرین حرفته؟دارش همون صدای خشبا 

 با خشم گفتم: بله آخرین حرفمه.

کنم. لبخند تلخی زد: من برای خوشحالی تو هر کاری می
شی باشه، این آخرین باری اگه این جوری خوشحال می

ما بار اول همین جا بود،  بینی. دیدارهستش که من و می
 بار آخر هم همین جا خواهد بود. 

 نگاه ازش گرفتم تا اشک هام و نبینه.

 قول بهم بده.یه : فقط ادامه داد

 بگم.« هوم؟»از شدت بغض، فقط تونستم به آرومی 

 و دستی به صورتش کشید.نفس عمیقی کشید 

اشک نشه.  من میرم که دیگه چشم هات بخاطر من خیس -
 قول بده که بعد من گریه نکنی.

 من بدون تو همیشه در حال اشک ریختنم.
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رحم تر از هر دفعه دیگه گفتم: مطمئن لبم رو گزیدم و بی  
 شه.باش اگه تو نباشی دیگه اشک من ریخته نمی

اش رو روی قلبش گذاشت: یادت باشه من دست مشت شده
جا این بانویشه هر جایی که باشم، حتی اگه بمیرم، تو همی

 مونی.می

 ندم.چرخواجزای صورتش  تمومچشم های خیسم رو روی 

 با قدم های لرزان ازم دور شد.

 تونستم سنگینی وزنم رو تحمل کنم.دیگه نمی

خودم رو روی صندلی فلزی رها کردم و به رفتن دردناکش 
 خیره شدم.

 

 )دانای کل(

 «سه روز بعد»

 جوشید.سیر و سرکه می مثلقلبش 

دریافت  بدی روم سلول های بدنش، خبر سمت تمواز 
 شد.داخل ذهنش تکرار میی چیزیع کرد. مدام می

 ."فتهاتفاق بدی بیونکنه "
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اراده هوای گریه داشت. کل حواسش پیش آراد بود. پیش بی  
 خواست.می ن وم سلول های وجودش اوتموکسی که 

 

زمزمه و به آرومی قرارش گذاشت روی قلب بیو دستش ر
 کردم: چت شده؟

و زد و قاقارش کل محل رپنجره بال میاطراف کالغی که 
 کرد.بد تر می وداشته بود، حال بدش ربر

گفتن شومه و امروز با حالی که داشت، قدیمی ها می
 باورشون کرده بود.

با صدایی که از فاصله نه چندان دور به گوشش خورد، 
 قدرت تپش قلبش باال رفت.

 «آمبوالنسصدای آژیر »

تنها فرمانی که از طرف مغزش دریافت کرد، این بود 
 "مهسا بدو"

 دوید.بی قرار از روی تختش بلند شدم. فقط می

 به صدا های نگران مادر و خواهرش اهمیت نداد.

داد. هرگز تفاق تلخ مییه ااز نشون قرار بود و این قلبش بی
 رو تجربه نکرده بود.همچین حسی 
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 اشت، براش اهمیت نداشت.اصال پوششی که د  

یا کنه و چرا گریه میبدون اینکه بدونه خارج شد.  خونهاز 
 دوید.فقط به دنبال صدای آمبوالنس میء، دوحتی چرا می

شالش همراه بادی که وزید از سرش جدا شد؛ ولی هیچ 
اهمیتی نداشت. حتی این هم مهم نبود که با پای برهنه 

 دوید.می

اما هیچ صداش میزد؛ دوید و می ملیسا هراسان پشت سرش
 شنید.نمی وچیز دیگری جز ضربان باالی قلبش 

اراده جا جمع شده بودند، بی یهکه زیادی با دیدن جمعیت 
 زد.قلبش نمیکه دیگه ایستاد. انگار 

 پیچید.صدا های اطرافش داخل گوشش 

 خودکشی کرده؟ -

 بیچاره! صورتش... -

 بهش نزدیک نشید. -

 اش صبر بده.خانوادهخدا به  -

 لطفا اطرافش جمع نشید. -

 انگار دوباره مغزش فرمان دویدن داد.

 زد.پس میو قدرتش جمعیت رتموم با 
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 ایستاده بود انداخت. کنارش نی که ختمونگاه به سا  

 نه آراد نبود؟ خو مگه این جا

 ن؟نه آراد جمع شدخوچرا رو به روی 

قلبش، سخت  قراریریز اشک هاش دست خودش نبود. بی
 آورد.نفس کشیدنش، همه و همه خبر بدی براش می

آخرین نفر هم که پس زد، با دیدن جسمی زیر کفن سفید، 
قلبش از تپیدن ایستاد. پاهاش خشک شد و گویی دیگه بار 

 خون به مغزش نرسید.

 کنه.می وکه فکرش رشه کسی بااون خواست دلش نمی

 دیوونه ها تکونمثل  رون افتاد. سرش جو، بیکنار کفن
 ؛داد. از ته قلبش باور داشت چیزی از وجودش کم شدهمی

گفت اون اما باز هم مغزش خالف قلبش بود. مغزش می
 جا هم جنگ داشتند.حتی ایننیست. 

چند مرد سفید پوش خواستند جنازه را روی برانکارد 
 و فریادی زد.جمع کرد رو م توانش تمو امابگذارند؛ 

 کشیدند. سفید پوش ها کنار

 کنار زد. ونش پارچه سفید روبا دست های لرز

 چیزی ندید. اونکور شد و غیر نیش با دیدن صورت خو
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 چیزی نشنید.دیگه کر شد و   

 از دست داد.و الل شد و توان گفتن کلمات ر

 .ملیسا بازو هاش و گرفته بود

 ید عشقش بود. دتنها چیزی که می

 د؛ نه بود.شنش جاری میبوای که از زتنها کلمه

 نه... نه... نه... -

 کنم. آراد...با عجز نالید: خواهش می

 وست های سردش رو دملیسا کنار خواهرش زانو زد 
 گرفت.

آغوشش به  وعشقش و پس زد  وبا ناتوانی خواهرش ر
 کشید.

 نداشت.گفتن کلمات رو توان  وبریده بود  ونش موگریه ا

بلند شو به من گوش فریادی از سر درد کشید: آراد لطفا... 
بده. ببین من اومدم. ببین عشق مغرورت اومده. من عاشقتم. 

تونم. لعنت به من، لعنت به غرورم. آراد من بدون تو نمی
عاشق مغرورم. خواهش یه گفتی من فقط تو درست می

کنم ازت، لطفا این عاشق مغرور رو ترک نکن. آراد می
بگیر. من بدون تو بلند شو ببین، بلند شو و من و تو بغلت 
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گم دست از سرم بردار، هیچم. آراد دیگه هرگز بهت نمی  
 خوام ببینمت.گم نمیدیگه نمی

 فریاد زد: ترکم نکن. بلند شو...

 از دست داده بود. وتوان نفس کشیدن 

دل و ریختند حاضرین برای فریاد هاش اشک میی همه
 خون بود.اشون همه

 چیه.با آراد م سبز اون دختر چشنست نسبت ودکسی نمی

 کردند.ماموران هم حرکتی نمیحتی 

از زیر کفن بیرون زده بود. ، دست مشت شده آرادش
یخ بود. دیگه مثل گرفت، دست هایی که و ن دستش رجوبی

 مشتش باز شد و کاغذ مچاله شده و خونینی بیرون افتاد.

 کرد، درد شدیدی داشت.قلبش درد می

فقط و فقط بخاطر غرور بی مقابلش، این صحنه های ی همه
غرورش لعنت فرستاده  بهدلش  توجای او بود. هزار بار 
 بود؛ اما دیگه چه فایده؟

 خورد؟می یبه چه دردپشیمونی  یگهد

برای همین پس ؛ گذشته بودهم کار از کار آمبوالنس  حتی
 جا دور شد.اوناز مدتی از 
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 نزدیکان آراد برای آوردن تابوت رفته بودند.  

 مدن مهسا بیهوش شده بود.اومادرش قبل 

 گوشه به گریه و شیون پرداخته بود.یه تک خواهرش 

 مهسا، دور جنازه جمع شده بودند.مثل ما بقی هم 

 مهسا به طرز عجیبی ساکت بود. ساکت ساکت...

این بار فقط به صورت خونی که دیگه کسی جرعت نداشت 
 بهش نگاه کنه خیره بود.

 کرد.بیشتر نگران می وملیسا ر سکوتاین 

 به همراه داشت، رسید.و ماشینی که تابوت ر

 نه ها از جاش بلند شد.ودیومثل مهسا با دیدنش 

، وپس زدند و آرادش رو چند تا از مرد های فامیل، مهسا ر
وجودش یاصالحش کنم. همهبزار ، نه! ونش رجوای از تیکه

 روی تابوت گذاشتن.و 

 کر کرد.و ده گوش ها رباز صدای درد ناک جیغش پر

 بلند کردند. وتمام گلوش زخم بود. مردان فامیل آرادش ر

 تنها توانی که داشت جیغ کشیدن بود.

 شد کرد؟!ای هم میمگه کار دیگه
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 همه سوار شده بودند و قسط رفتن داشتند.  

 بلند شد.یگه جمع کرد و بار د وتمام توانش ر

 اوج گرفت. ماشین حرکت کرد. صدای گریه اطرافیانش

 نش جمع کرد.جوپاهای بی تو وم توانش رتمواین بار 

 ببرند. وداد همه وجودش رنباید اجازه می

زد: دوید بلند فریاد میطور که به دنبال ماشین مینهمو
 لعنتی به خاطر من نه، بخاطر اوین برگرد.

 میرم نرو.میآراد تو حق نداری بری. نرو... 

 ایستاد.از حرکت نمی ولی؛ آوردنفس کم می

 جمعیت زیادی با گریه به دنبالش بودند.

از دست داد و و پاهاش جون همین که ملیسا کنارش رسید، 
 پخش زمین شد.

دفن کرده  وکوبید. به جایی که قلبش راش میتند تند به سینه
 بود.

 برداشته بود.و محله ری همهفریاد های دردناکش 

 د.کوبیم توان به سرش میتموبا 
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روی زمین گذاشت و به جلو متمایل شد و کف دو دستش ر  
 جیغی با تمام توانش زد. و

 آراد تو بری دیگه این قلب یواشکی برای کی بتپه؟  -

یگه آغوش خواهرش ولو شد و دحال تو بیبا این حرفش 
 چیزی نفهمید.

**** 

 

 «ملیسا»

 با دیدن این حالش دلم خون بود. چند ساعتی بود که بیهوش
 بود.

 طی این مدت هم، خبر رسید که آراد رو به خاک سپردند.

 شد؟جوری میواقعا چرا باید این

 شد؟جوری تلخ تموم میاینچرا باید عشق خواهرم 

تو با گریه خودش رو اومد و بیرون مان آروین از آغوش ما
 انداخت.آغوشم 

اشک هاش و قدرت تحمل نداشتم. با گریه کنارش زانو زدم 
 مش.به آغوشم فشرد محکمردم. پاک کو 
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هق گفت: خاله چرا مامان بیهوش شده؟ خاله میگن با هق  
اون نمرده. اگه اون بمیره و بگو دروغه لطفاً عمو مرده. 

 شه.اوین داغون می

 کشیده شد. آتیشبه یه بار دیگه قلبم 

 گفتم؟به این بچه باید چی می

 ردم.و با انگشت اشک هاش و پاک کاز آغوشم جداش کردم 

تونه سرنوشت رو تغییر بده. تو باید عزیز دلم کسی نمی -
محکم باشی، باید مثل کوه پشت خواهر کوچولوت وایسی. 

باید قوی باشیم؛ وگرنه خواهر  تامونبهتره بگم هر دو 
 شن.هامون نابودتر می

 کرد.خون میو اش دلم رنهگوهق هق بچه 

 از بغلم جدا کرد.و مادرم آروین ر

 حال من هم چنان خوب نیست. نستودمی

 از سالن بیمارستان خارج کرد.و آروین رمان ما

 قرار به سمت اتاق مهسا رفتم.بی

 بود.جون هنوز هم بیهوش و بی

 خواست بهوش بیاید.حقیقتا دلم نمی
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واقعیت اون قدری شد. میبد مد، باز حالش اواگر بهوش می  
 تلخ بود که خودش هم ترجیح بده بخوابه.

 حال بود.رنگ پریده و بی صورتش

نگاهم پی دستش رفت. کاغذ مچاله شده و خونینی بین دستش 
 دست آراد بود. تون کاغذی که هموبود. 

 پریدم. من خوردن انگشتش، از جاتکوبا 

با گیجی اطراف  وسرش رو باز کرد  رومآ وچشم هاش ر
 ند.خواتاق چر

 گرفتم. ودستش ر

ناباور و ش پرید همین که دستم به دستش خورد، از جا
 زمزمه کرد: آراد!

 از لحنش تعجب کردم.

 انداخت.نگاه پر از گیجی به چشم هام 

 آراد کجاست؟آراد...  -

 با گریه داخل بغلم فشردمش.

 کند. وُسرم دستش  وعصبی پسم زد 

پر قدرت تر از این حرف  مهساخواستم جلوگیری کنم؛ ولی 
 مد.اوها بود. از دستش خون می
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لحظه به عقب برگشت یه از در اتاق بیرون برود که  خواست  
 نگاهی به من انداخت. و

 به سمتش رفتم و موهاش رو نوازش کردم.

 آروم و با محبت گفتم: عزیز دل من، بیا بشین.

 : آراد کجاست؟زدگفتم، فریاد و همین که این ر

 ومبغل کرد و آر ور شدست هاو کنار در اتاق سر خورد 
 و تاب داد.خودش ر

 به سمت من بلند کرد و شروع کرد به قهقهه زدن. وسرش ر

 کنی؟ جوری نگام میاش گفت: چرا اینبا ته مایه های خنده

 کنارش زانو زدم. انگار حالش واقعا خیلی بد بود.

 باز زیر گریه زد.

 جا.با هق هق گفت: بهش بگو همین االن بیاد این

 من گوش میده. دونم لجبازه؛ ولی اون به همه حرف هایمی

خوام ببینمت، بعد اون با خنده ادامه داد: بهش گفته بودم نمی
 خودش رو کشت.

با خنده عمیقی به در اشاره کرد: برو ملی برو، بگو زنده 
 شو. بهش بگو!
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 باز زیر گریه زد: بگو مهسا حالش بده.  

 کرد.دیگه واقعا این رفتار هاش بدجور نگرانم می

به سمت پرستار ها رفتم و  با دو از اتاق خارج شدم.
 صداشون کردم. پرستار ها همراه دکتر وارد اتاق شدند.

خواستم مهسا رو بلند کنم. مثل بچه ها دستم رو پس زد: 
 برو... ولم کن.

 با بغض گفتم: عزیزم بلند شو دکتر اومده.

 شنید مثل جت از جاش پرید.و همین که این ر

و ها بهش هجوم برد  نهودکتر وارد اتاق شد. مهسا مثل دیو
 یقه دکتر رو گرفت.

 بازوش رو گرفتم.

فریاد زد: تو به خودت میگی دکتر؟ مرتیکه عشق من بخاطر 
 تو مرده. چرا درمانش نکردی؟

 دکتر خواست چیزی بگه که مهسا یقش رو ول کرد. 

 با خنده به خودش اشاره کرد: نه همه چیز تقصیر من بود.

 ورم بود درسته ملی؟نگاهی به من انداخت: تقصیر غر

 ن دادم: نه عزیزم. هیچ چی تقصیر تو نبوده. تکوسرم رو 
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 جیغ زد: تقصیر من بود.  

گوشه اتاق نشست و زانو هاش رو بغل کرد. آروم خودش 
 رو تاب داد.

دکتر با نگرانی گفت: حال خواهرتون خیلی بده. باید بگم 
 .نیستمراجعه کنید. این دیگه کار من  تیمارستان یهبهتره به 

گید خواهر ناباور و عصبی گفتم: منظورتون چیه؟ یعنی می
 من دیوونه شده؟ اون االن داغداره.

 داد و از اتاق خارج شد. تکوندکتر فقط سری 

 نگاهی به مهسا که با خنده با خودش حرف میزد انداختم.

 ناباور زمزمه کردم: خواهر من فقط داغداره.  

 دیوونه نیست.

***** 

 

 «کل دانای»

 گرفته بود.و تاریکی اتاقش ر

 گرفته بود.رو اش م زندگیتموتاریکی  بگیم،باید 
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تاب  وخودش ر ومشکمش جمع کرده بود و آرتو  وپاهاش   
 داد.می

 بود.اومد اسم آراد بونش میزبه ای که تنها کلمه

 تکه نور خیلییه باز کرد. تنها و برای بار هزارم، نامه ر
 شد.کم، از پنجره وارد اتاق تاریکش می

اش از عشقش ای که تنها داراییشروع کرد به خوندن نامه
 بود.

 

 سالم بانوی قلبم.»

خونی، معنیش اینه که من االن که داری این نامه رو می
 نیستم.

شی یا ناراحت؟ ولی یادت دونم که از نبودم خوشحال مینمی
دونی کنم. میری میباشه من بخاطر خوشحالی تو هر کا

مهسا؟ من خیلی وقت بود مرده بودم. به مامانم بگو برام 
گریه نکنه. بهش بگو پسرت روزی مرد که من پسش زدم. 

 آره! من اون روزی مردم که تو دیگه من و نخواستی. 

خواهشی دارم. همون طور که مواظب آروینی، از یه ازت 
ازش مواظبت دونم که خیلی خوب اوین منم مواظبت کن. می

نه وار عاشق غرورت وخوام بدونی من دیوکنی. میمی
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کردی. حرف نمیبودم؛ ولی کاش بیش از حد ازش استفاده   
طوفانی  وکه، هرگز دریای سبز چشم هات آخرم بهت این

پس بزار ؛ م بگیرهآرونکن. من رفتم تا دریای چشم هات 
 شه.وم باهمیشه آر

 «عاشقتم. آرادو  از ته دلم برات آرزوی خوشبختی دارم

 با چشم های طوفانیش به قلبش فشرد.و نامه ر

 ؟نشهش طوفانی هاشد چشم می مگه

 !عشقش رفته بود، عشقش

بعد از مدت ها دوباره صدای جیغش، قلب اعضای 
 اش و به درد آورد.خانواده

 لعنت به من! -

 نگاهی به تاریکی اتاق انداخت.

درش؛ پشت در ن لحظه چهره های نگران خواهر و ماهمو
 نمایان شد.

 خوام بری.نمیخوام. من نمی کشید:باز فریادی از سر درد 

 ش.بغلش فشردتو شد و یکش مادرش نزد

 طرفش نشست. اونملیسا 
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کرد که دل کرد. چنان گریه میهق میبغل مادرش هق تو  
 شد.هر سنگی براش آب می

حال  صدا برایآروین با ترس به لبه در تکیه داده بود و بی
 ریخت.و روز مادرش، اشک می

از جاش بلند شد. نگاهش به چشم و از بغل مادرش جدا شد 
داد. انگار حواسش تکون سری و های گریان آروین افتاد 

 .به هیچ چیز نبود

 شناخت.نمی واش گویی پسر بچه دوست داشتنی

ملیسا ه که از کنارش رد شد. مادرش خواست دنبالش بر
از « بزار تنها باشه»گرفت و با گفتن: و بازوی مادرش ر

 جلوگیری کرد. رفتنش

 به دروازه تکیه داد.و نه بیرون رفت خواز 

 بیاد آورد که عشقش خیسش کرده بود.و روزی ر

تو ن روز به شدت هموقطرات اشکش جریان داشت. مثل 
 کرد.احساس میو جودش سرما رو

 کرد.می حرف ها از ذهنش گذر میتمو

 ی زمین نشست.ُسر خورد و رو

 زمزمه کرد: برگرد. ومآر
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 نیست. یگهبه این فکر کرد که عشقش د  

 به شدت از جاش بلند شد.

جا رد اونکرد. مردی از تحلیل نمیو مغزش هیچ چیز ر
 شد.می

 از دست داده بود.و بی اراده به سمتش رفت. انگار عقلش ر

 فریاد زد: آراد خودتی؟

برداشت و دست مرد غریبه با تعجب ایستاد. قدم یکم مرد 
 گرفت.و ر

همه گفتن که رفتی؛ زاری. دونستم تنهام نمیلبخندی زد: می
 ولی تو نرفتی. تو پیش منی.

خوام از دست مهسا خارج کرد: معذرت می ومرد دستش 
 خانوم. اشتباه گرفتید. من آراد نیستم.

 ملیسا با عجله به سمت خواهرش رفت.

ریز کرد: تو و چشم هاش ر ومهسا نگاهی به مرد انداخت 
 نیستی.

ملیسا از مرد معذرت خواهی کرد. ضربان قلبش به شدت 
 شه.ترسید واقعا حرف دکتر حقیقت داشته باباال بود. می
 کشید. ودست مهسا ر
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 خوام ببینم.دوباره جیغ زد: ولم کن، تو رو نمی  

نه برد. خوملیسا به هر بدبختی بود خواهرش رو به داخل 
خودش ونه شدند، مهسا روی زمین نشست خود همین که وار

 آغوش کشید. با لبخند زمزمه کرد: عشقم مرد. و بهر

؟ رو به ملیسا گفت: تا حاال عاشق نشدی؟ عاشق نشو باشه
 عشق چیز بدیه. 

 .قاطی شد اش، همزمان با گریه های مادرشصدای قهقه

 ملیسا وحشت کرده بود.

وشش زمزمه کرد: زیر گ ومآرو آغوش کشید و تو مادرش ر
 مامان باید به فکر خواهرم باشیم. 

 کنم.تکون داد: شب با پدرت صحبت میو مادر سرش ر

ای ن چنین دلباختهشومادر و پدرش وقتی فهمیده بودند دختر
 شد.ن خون میلشواز دست داده است، د ور

د کز کرده بو یه گوشهملیسا نگاهش پی آروین رفت. ساکت 
 مفهوم مادرش، چشم دوخته بود.به رفتار های بی با گریهو 

 بغلش کرد.ملیسا به سمتش رفت و 

زد. حال اوین هم با آروین هر روز به خواهرش سر می
ن سن کمش، خیلی بد بود. از اطرافیان شنیده بود، پدرش او
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فرشته مرد  مگهجواب گفته بود:  هم درفرشته شده. اوین   
 هم داریم؟

 بود: پدر تو فرشته بود.  و جواب شنیده

دلش گرم بود. دلش گرم این  یکماوین با همین حرف ها، 
و تو بهشت به بچه های دیگه بود، که پدرش فرشته بود 

 کرد.کمک می

دختر  ش رودختر بشه وسال  پدری که تصمیم داشت سی
سن بیست و چهار سالگی تو غم انگیز بود که  کنه.خودش 

 .رفت

*** 

 روز، اتاقش سرشار از تاریکی بود. باز هم مثل هر

این بار همه یقین داشتند، که بخاطر از دست دادن عشقش 
 نه شده بود.ودیو

 یهفقط درد قلب داشت. از آرادش فقط دو نامه و  اوناما 
 بود.براش باقی دستمال سفید، براش 

 غرق در خاطرات تلخش بود که در اتاقش به شدت باز شد.

 عجله وارد شدند. چندین مرد و دو زن، با

 چنان سریع که مهسا فرصت بلند شدن هم نداشت.
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 گرفتند و بلندش کردند. ودو زن پهلوش   

 کامال گیج بود.

 جیغ زد: شما کی هستید؟

ن رفت. نوشته شوزد. نگاهش پی لباس هاکسی حرفی نمی
 خون کرد.و اش قلب نداشته یگهروی لباس ها، بار د

 «مأمور تیمارستان»

 نش.بود از اتاق بیرون کشید به هر زوری

 اش نالید: من دیوونه نیستم.با گلوی زخمی

 خونهاز  ودخترکش جوری این  کنهتونست تحمل پدرش نمی
دور  اون جاپر از اشکش، از  هایبا چشم  کنند.خارج می

 بودند.و بغل کرده شد. ملیسا و مادرش همدیگر ر

 ه.کنآزاد  شوناز چنگال  ش وکرد خودمهسا تقال می

 رو به خواهرش نالید: ملیسا لطفا نزار من و ببرن.

 گریه ملیسا اوج گرفت. 

میدی به سمت مادرش چرخید: مامان دخترت دیوونه ابا نا
 نیست.

دور شد. حاال اون جا مادرش هم تحمل نکرد و با گریه از 
 ند. مومیملیسا، ملیسایی که باید قوی یه نده بود موفقط 
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شد حریف پنج نفر آدم میمگه ی مهسا دست و پا میزد؛ ول  
 شد. 

 داد. نمی واگر آرادش بود، هرگز اجازه این ر

اش فریاد زد: ولم کنید ن گلوی زخم خوردهاوبا یگه بار د
 لعنتی ها.

 سر سخت تر از این حرف ها بودند. اون هااما 

**** 

گرفته  و ششکمش جمع کرده بود. با دستی پاها و تو شپاها
 و...نامه همه وجودش  اش،یگهبود و با دست د

به دیواری که و بار، محکم سر خودش ریه هر چند لحظه 
 کوبید.تکیه داده بود می اونبه 

 کرد: آرادم.همراه این حرکت زمزمه می

. جایی که سر شار از ناکی ساکن شده بودمکان وحشت تو
 هایقاطی بیمار ن و . روز های اول اوبیماران روانی بود

دند و چقدر که اذیتش کردند؛ اما پدرش اجازه کرروانی می
 بمونه.جا  یگه اوننداد د

 بیمار روانی بود؟ یهمهسا  مگه

 شمیله هاتموم تخت کهنه که یه تاقی که به غیر از تو ا
 زنگ زده بود، نشسته بود.
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اتاق  یهاتاقش نبود. حتی فرشی هم نداشت.  توای هیچ پنجره  
 ردن زندگی اش نداشت.م کتموخالی خالی. هیچ چیزی برای 

 کافی نیست.شکنجه ها براش  از ته قلبش باور داشت این
 شده.زیر خاک دفن ن که باور داشت عشقش بخاطر او

 آراد هم چقدر ساده بود!

 میشه.دیگه مهسا خوشحال ه؛ کرد اگر برفکر می

 اما برای مهسا نه.؛ م شده بودتموچهل ُهم آراد هم 

کرده بودند و با این اتفاق درک یگه خانواده آراد هم د
 بودند. اومدهدردناک کنار 

 مد؟اوپس چرا مهسا کنار نمی

 گفت و گوی مأموران در موردش، هر روز ادامه داشت.

 همه برای سرگذشت تلخش ناراحت بودند.

گفتند: دخترک بیچاره! هر روز سرش رو به دیوار می
خونش بریم، دیوار پر از کوبد، هر بار که براش غذا میمی

 زنه.کلمه حرف مییه شده. تنها 

 «آراد»فقط اسم یک شخص: 

 اش رسیده بود.حاال دیگه وقت معالجه
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توان هیچ و باز کردند و بلندش کردند. دیگه در اتاقش ر  
 ندارد. ومخالفتی ر

به سرش  وچیزی شبیه کاله رکردند و روی تختی درازش 
 بستند.

 کرد.یدن . شروع به لرزکردندروشن الکتریکی رو ک شو

 درد شدیدی داشت.

تو باید قبول  کردند:چند مأمور باالی سرش، بلند تکرار 
پسر داری، پسرت رو یادت  یهکنی که عشقت مرده. تو حاال 

 میاد؟

 زد.از شدت درد زیاد، زیر گریه  کردند قطع و ک رشو

مهسا تو باید  گفت:با لحن محکمی اومد و دکتر باالی سرش 
ه عشقت رفته؛ ولی بخاطر پسرت به به خودت بیایی، درست

 خودت بیا.

خوام برم پیش کشد: من و بکشید عوضی ها، میجیغ می
 عشقم.

 دوبار روشنش کنن.کنه دکتر با نا امیدی اشاره می

 پیچید.سرش تو ن درد غیر قابل تحمل اوباز 

 .ای تو دنیا نباشهیگهن دموانگار که در
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با مرگ عشقت کنار بیایی.  تو باید کردند:باز همه زمزمه   
 اون دیگه رفته باید بخاطر پسرت با مرگش کنار بیایی.

 .کنندشوک رو قطع می

 کند: آروین!زمزمه می جونیبا بی

 زد.دکتر لبخند موفقیت آمیزی  اومده بود.انگار تازه یادش 

خوایی . میپسر داری یهتو میگه: لحن محکمش همون با 
 ی؟بخاطر آراد، ازش دست بکش

 تکون میده.به طرفین و با گریه سرش ر

 

 «مهسا»

و ها ربون م خیاتموزمستان شده بود. هوا دوباره برفی بود. 
 ف گرفته بود.بر

 برف سرد...یه حال دل من هم برفی بود. 

اوین کالس چهارم شده بود. دیگه بزرگ شده بود. دختر 
 عشق من، برای خودش خانوم شده بود.

رو جهشی عقب مونده . دو سال پسرم کالس ششم شده بود
 خونده بود.

 دیگه برای خودش آغایی شده بود. 
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 پسرک خوشگل من!  

 نامحسوس پاک کردم.و  امنهگو ویاشک افتاده ر

ساله خیلی یه پسر یه ملیسا هم دو سال پیش ازدواج کرد. 
 ناز داره. خیلی خوشبخته.

انداختم. سرش  کیفم رو روی دوشم گذاشتم. نگاهی به اوین
 رو بلند کرد و با لبخند 

 گفت: بریم؟

 دادم: بریم. تکونسری 

آروین کاپشنش رو پوشید و جلو تر از ما راه افتاد. امروز 
 زدیم.پنجشنبه بود و باید به آراد سر می

 افتادیم و سوار ماشین من شدیم. ههمراه اوین را

 تو راه دسته گلی گرفتم.

اوین و آروین از من جلوتر . توقف کردم ستونکنار قبر
 رفتند و کنار قبرش نشستند. 

 نفس عمیقی کشیدم و با قدم های آروم به قبرش نزدیک شدم.

 دسته گل رو روی قبرش گذاشتم.
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دستی به سنگ قبرش کشیدم.  آروین و آروم کنارش نشستم   
بلند شد و به اوین اشاره کرد همراهش بیاد. همیشه این کار 

 تا من باهاش تنها باشم.رفت کرد. میرو می

آروم لب زدم: سالم عزیزم. دلم برات تنگ شده. امیدوارم 
حالت خوب باشه. مطمئنم که وقتی من اومدم پیشت، بهم 

رسیم. تنها دلیل زندگی کردن من تو این دنیا، فقط دختر می
. من مسئولیت این دو تا رو بر عهده گرفتم، تو و پسر خودمه

 باشی.  برای همین باید منتظرم

 ای رو سنگ قبرش نشوندم: دوست دارم.بوسه

آروم بلند شدم. خواستم سوار ماشین بشم، که گفت و گوی 
 اوین و آروین متوقفم کرد.

آروین با لحن بغض آلودی گفت: کاش مامانم اینقدر مغرور 
 نبود.

 کنه.اوین آهی کشید: غرور همه چیز رو نابود می

 .ملبخند تلخی زدم و سوار ماشین شد

*** 

 غرور نذاشت بهت بگم، قد خدا دوست دارم.

 شمارم.حاال نشستم یه گوشه، دارم ستاره می
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 تنهایی عین یه تبر، شکسته برگ و ریشه مو.  

 سوزونده آفت غرور، از حاال تا همیشه مو.

 

 اگه بهت گفته بودم، حاال تو مال من بودی.

 من تو خیال تو بودم، تو تو خیال من بودی.

 

 یون من و تو، تو اون روزا حصار نبود.کاشکی م

 هیچی میونمون به جز، دالی بی قرار نبود.

 

 خواست، تو در کنار من باشی.انگار که تقدیر نمی

 منم بهار تو باشم، تو هم بهار من باشی.

 

 یه خلوت ساکت و سرد، انگار اسیرمون شده.

 شه فکر دیگه کرد، ما خیلی دیرمون شده.نمی

 

 و حاال دیگه، اونور دنیا خونته. تو رفتی
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 انگار نه انگار که کسی، اینور آب دیوونته.  

 

 تقصیر هردومون بوده، ما عشق و نشناخته بودیم

 فقط یه قصر کاغذی، تو رویامون ساخته بودیم.

 

 ذاشت زیر پاش.باید یکی از ما دو تا، غرور و می

 گفت، یه عاشق واقعی باش.آروم به اون یکی می

 

 دستای ما، یه اتفاق ساده نیست.جدایی 

 سواره هرگز با خبر، از غصه پیاده نیست.

 

 توی مسیر عاشقی، باید هوای دل و داشت.

 حرف دل و عین قسم، رو طاقی چشما گذاشت.

 

 حاال که من تنها شدم، قدر چشاتو میدونم.

 مونم.شه کاری کرد، همیشه تنها میولی نمی
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 غرور نشه. کاش توی دنیا هیچ کسی، قربونیه

 راه دو تا پرنده کاش، هیچ روزی از هم دور نشه.

 

 «شاعر: نامشخص»

 پایان!

 

 

 

                               


