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 خدا  بنام

 بندرمان: هم  نام

 ی: عسل ظاهرسندهی نو

 ی : عاشقانه_اجتماعژانر

 

 :  خالصه

دختر  در  اسم    یمورد  عج  اراستیبه  سرنوشت  جدا  بشی که  و    یی با  پدر 
و از شانس    اره یم یرو   ی با بزرگ شدنش به خوانندگ  ره، ی گ یمادرش شکل م 

 نفر...  هی فهمه یاز زندان م  یبعد آزاد کنند،یم  رشی بد دستگ

 

 

 : آغاز

حدس    شد یتار عنکبوت بسته بود و م   یو تا حدود  کیسرم تار  ی باال  سقف
 زد که چقدر نم پس داده!

 مواقع دلم گرفت..  شتر ی ب  مثل

که از خودم    ییبه همخونه هام انداختم.... همخونه ها  یو نگاه   دم یچرخ
 کردن..   یو سرد سر م  فیکث   یواری چهارد  هی ی تو  دیبدتر، با



 فضا و جو خودش غرق بود.  یتو هرکدوم

 د؟ یگفتم: چرا شما امروز انقدر ساکت  یحوصلگ   ی لبه تخت نشستم و با ب  یرو 

  یبا صدا  کرد،یسرفه م  یاون دوتا ساکت نبود و گاه  که البته برخالف  دایآ 
 برامون بخون..  کم ی سر رفته،  ی لیمن که خ  یش گفت: حوصلهدورگه شده

وقت  صدام و گفتم:  بد م  ی و صاف کردم  دارم صدام  باشه    یول   شه ی بغض 
 !خونمی م

که    یاز آهنگ   یا  کهی بگن، شروع به خوندن ت  یزیمنتظر باشم چ  نکهی ا  بدون 
  فهمم یتو هم...االنم دورت ُپرن..من م  یایمونده بود کردم:_به خودت م   ادمی

 به خودم! یگرد یبر م دونم،یو م

 !شی ..صد بار خوندگهیو د   نی سرفه گفت: ول کن ا ن یب دایآ 

  یگفت: ُاهوم..انگار شکست عشق  دایحرف آ   یزد و در ادامه    یشخندی ن  بهار 
 خونه؟ یم  یچ  یدید ع یبخون به حال ما ها بخوره، شا  ز یچ  هیخورده.. 

 پوال بودم...   ی بودم با ب ابونایکلفت کردن صداش اضافه کرد:_تو خ  با

 بهتر بود.   ی  جاش جا به جا شد و گفت:همون قبل ی تو  مژگان

که دو ماهه آهنگ    یاز من   نیو کالفه گفتم: چقدر توقع دار  دمیکش   یپوف
 گوش ندادم!

بخون، ما صداتو    خوادی دلت م   ی خب هرچ  ی لیو گفت: خکرد    یسرفه ا  دایآ 
 . م ی دوست دار



انگشتم صدا  یکم با  و  تتلو    کی ت  یفکر کردم  از  لبخند گفتم:  با  در آوردم، 
 که به حال هممون بخوره!  خونم ی م

 استقبال کردن.  یسه با شاد هر 

 ؟ یاوری  ارای حالمون زد: _  ینگهبان تو یلب بزنم که صدا اومدم 

 اومد..  یگفتم: سانسورچ  شخندی و بستم و با ن چشمام 

  ی اوری  ارای همون خانوم: _  یباز شدن در همزمان شد با مجدد صدا  یصدا
 ..!یآزاد

!! آزاد! جمع ارای ی..آزاد شد؟یو گفت: چرا نشست  دیپر نی از تختش پا بهار 
 کن برو.. 

 زمزمه کردم: _آخه چرا انقدر زود؟! جیگ

  ی مشکل  گذرهیخوش م   نجای گفت: اگه ا  هیبا کنا که مامور بردنم بود،    یخانوم
 خانوم! میندار

 تو؟  یبا تشر گفت: مگه حبس ابد بود  مژگان

 ازشون گرفتم و سر کردم. یخودم اومدم و چادر و اجبار به

 ارا؟ یکه سرفه هاش قطع شده بود گفت:   دایآ 

غمگ   برگشتم  لبخند  _رفت  ینینگاهش کردم که  ب  یزد:  نفس    هی   رونی اون 
 به جام بکش! ق یعم



 .. رهیم نگ   هیتکون دادم و ازش رو گرفتم که گر یسر

دخترا  ی لیخ بودم،  عادت کرده  آ   یخوب   یبهشون  مخصوصا  که    دا،یبودن 
 مشکل تنفس هم داشت! چاره یب

 ن؟ یروز افتاد نی چرا به ا ن یشما که انقدر خوب دمی روز ازشون پرس  هی

اونا   دایآ  خوبا گرفتارن،  آدم  م   کنواخت یکه    ییگفت    گذرهیبهشون خوش 
 !ستنین  یخوب  یآدما

بهم خوش   چوقت ی بودم که ه  ی آدم خوب  یل یو من خ  گفتیراست م   دیشا
 نگذشت.. 

 کردم.   یازشون خداحافظ زدیکه گلوم و چنگ م  یبغض با

 خانومه از سلول رفتم و کنارش حرکت کردم.  با

مجرم    ه یبود، دستبند به    ن یهم   م ی ... فانتززدنی بود بهم دستبند نم  ن یا  شیبد
 ده؟ یم  یچه حس 

 . دمیرو با لباس سبز د یسرگرد ، یورود به اتاق با

 داخل.  م ینشسته بود، اشاره کرد بر  زشی م  پشت

رو کنار بذارم..    یخوانندگ   گه یدادن امضا کنم، ازم تعهد گرفتن که د  ی ا  برگه
لحظات  حنجره  یهمه  بغض  بودم  اونجا  م که  سوراخ  رو  حت   یام   یکرد... 

 .. دمیکش  یو هنوز نفس م   دید یچشمامم درست نم 



خانومه ک  خواستم و گفت:    ی ا  سهیعقب گرد کنم که  سمتم گرفت  رو 
 . م ی ختیتو ر  نیرو ا  لتیوسا

 خودم؟  یبهت گفتم: پس کوله  با

 . دیببر فیتشر  گه یاشاره کرد و گفت: لطفا د رون یبه ب یخونسرد با

و خروج از اتاق چادر و از سرم در آوردم و    لم یزدم و با گرفتن وسا  یپوزخند
 انتظار گذاشتم.  یها ی صندل  یرو 

دست    ام یروح زمزمه کردم: _تعهد بدم از رو  یخروج از اون ساختمون ب   با
 نکردم! یبکشم؟ من که هنوز کار

 لبم نشست.   یچشمام و زد اما زود عادت کردم و لبخند رو   رون یو نور ب  هوا 

 تنگ شده..  رون یب  یچقدر دلم برا دمیفهم ه تاز 

 پرسه زدن با دوستام لک زده بود.   یبرا دلم 

 . دادمیرو تکون م  سهیو در همون حال ک  ابونیافتادم سمت خ  راه

که به مالقاتم اومد، در    یبار  ه یبرگردم خونه.. زن بابام همون    تونستم ینم
 !نهیبب ختتویر خواد ی گفته بود؛ بابات نم  تیکمال جد

 .شدمیمدت مهمون مهراوه م   هی د یبا انگار 

 جمع شده بودن افتاد.. ی مغازه ا نیتر یو ی به چند تا دختر که جلو چشمم 



و من رو بهش    دیدوستش رو کش   نی آست  دنم یبرگشت سمتم، با د   شونی کی
 نشون داد. 

 چقدر افتضاح بودم؟  یعن ی

  اه یس   یو شال نخ کش شده    ی خاکستر  یبا شلوار نخ  یگشاد مشک   یمانتو
 تنم بود.

 و راه افتادم که رد بشم، که دخترا سد راهم شدن...   دم یبه موهام کش  یدست

 افه؟ یق نیجوان و ا  و یبا تمسخر گفت: نه بابا... خواننده راد شونی کی

 .. هشهی شب  ی ول  ستی ن نیگفت: نه ا   یک ی اون 

اسم    د یگفت: ببخش  یبود با کنجکاو   دهیکه بار اول من و د  یدختر  همون
 ست؟ ین  ارای شما 

 ..؟هیک  ارایتفاوت لب زدم: _  یو ب سرد

دو   از  سرم  پشت  دختره  همون  شدم که  رد  ه   د یکنارشون  گفت:    جانیبا 
 خودشه بخدا..! یصدا

همه باال رفته چرا    نیا   جتیدختر پ   ارا ی : _دیرو بهم رسوند و پرس  خودش
 رون؟ یب  یدیم  کیطرفدار کاراتم... بازم موز  ی لیمن خ  ؟یکنینم تیفعال

انقدر معروف شدم خودم خبر   ی شدم، من ک رهیبه دختره خ  ج یگو    ستادمیا
 نداشتم. 



 ..!نمتیب ی م کی و با ذوق گفت: چقدر خوبه که از نزد  دیدرخش  چشماش 

 ربم؟ ی رو باال گرفت و گفت: عکس بگ  شیزدم که گوش  یلبخند

چند تا    نکهیشدم. بعد از ا   رهیخ   نیتکون دادم و به دورب  یآب شد، سر  خم ی
  میتکون داد و گفت: بر   ین یماش   یدستش رو برا  ی عکس گرفت با سرخوش

 اون اسکال رو بچزونم! م ی خوش بگذرون 

از خدا خواسته    یا  ه یباال انداختم من در هر صورت کرا  یا  شونه نداشتم، 
 شدم..  ستادیپامون ا  یکه جلو  ین یسوار ماش 

 

 ؟ یبپرسم کجا بود  شهی م  یهم کنارم جا گرفت و با لبخند گفت: راست   دختره

 زمزمه کردم:_نه. سرد

 :_چرا؟ دیپرس

انگار   شی بهم چشم دوخت، نگاه آب  ییجلو  نه یبود، از آ   یکه مرد جوون   راننده
 . زدیبرق م

 حرکت کرد. نیدوختم، ماش رونیبه ب  نگاهمو 

 نبودم.  یخوب یگفتم:جا  آروم

 ..؟می تکون داد و گفت: حاال کجا بر یسر

 . شم یخوشحال م   یل یخونمون خ   یسمتش برگشتم و گفتم: اگه منو برسون  به



 پس؟   میشهر و بگرد  یایگفت: نم   یناراحت با

هم   کرد،ی م  یکه رانندگ  یدودل بودم.. تا خواستم موافقت کنم، اون   ی کم   ی ا 
 !.. هیکرد و آروم گفت: سا

  ه یانداختم، دختره که انگار اسمش سا ون نش ی ب ی کردم و نگاه  ز یو ر   چشمام 
افتاد امروز   ادمی... تازه  زهینامزدمه، چ  ر ی راستش ام   ارایبود لبخند زد و گفت:  

 مادرش! دن ید میبر  دیبا

 نگفتم.  ی زیباال انداختم و چ ییابرو

شدم    جیگ   شتر یاز نامزدش نبود پس...؟ ب  یکه خبر  دیدختر منو د  نیا   یوقت
 شد؟  داشیپ  نجاینامزدش چطور ا  ره،یبگ  یتاکس  خواستیم  ه یچون سا

 کرده بودن من رو بدزدن؟!  یزیاز قبل برنامه ر نکنه

 . شم ی م اده یپ  نجایگفتم: من هم   هیزدم و رو به سا ی پلک

بلند تر رو به پسر راننده گفتم:با شمام    دنینم   یجواب   چکدومی ه  دمید   یوقت
 آقا! 

 در سکوت محکم متوقف شد.  ن یماش

 . نیپا  دمی و پرو باز کردم   در 

 .. ر؟یام ی: _چرا نگهداشتهیسا



  دایپ  نان یکردم؟ چرا راحت اطم   یونگ یفاصله گرفتم و دور شدم، باز د   ازشون
 م کردن.   ادهیخوبه پ  کنم؟ یم

 نه.  ای رفتند  نم ی برنگشتم بب گهید

 گرفتم..  شی مهراوه رو در پ یخونه  راه

 روشن کردن رو فشردم.  ی رو خارج کردم و دکمه  م ی گوش   سهیک   یتو از 

که باهاش    یبار  نی شارژ داره.. آخر  دونستم یروشن شد، م   قه یاز چند دق  بعد
 خونه بودم، با بابام بحثم شده بود.. نگی پارک   یکار کردم تو

  ن یا  شتر یرفتم، ب  و ی ال  ی و معروف تو  هیپر حاش   نگ یقبلش با لورا مدل  شب
 کرده بودم.   دایشهرت و هم از همون شب به بعد پ

شدم، از نظر خودم نه    دهیبا سر و وضع نامناسب د  ابونیخ  ی روز تو  اون 
خورد  ی لیخ اعصاب  سر  از  رو  شالم  فقط  بود!    ادمی   ینامناسب..    هیرفته 

راست    هیشدند و    اده یپ   ی جلوم و گرفت و دو تا از خواهران انتظام  ن یماش
 .. یبردنم کالنتر

 گشت ارشاد افتادم..  ر یگ   کردمیفکر م  من

 گهیراه انداخت، همون موقع گفت د   ی بابام رو خبر کردن چه قشقرق  ی وقت
 !ستمی دخترش ن

برا  ی پس ک  واقعا پدر  بودم؟  وقت  ن یا  یدخترش  فقط  و  هاست    ی موقع 
 باشه؟  ونیدر م   یخانوادگ  ی حواسش به آدمه که آبرو 



شماره هام رو باز کردم، با گرفتن شماره مهراوه    ستیل  شخندی و با ن  ستادمیا
 رو کنار گوشم قرار دادم.  یگوش 

وقت  بوق و  شن  ی صدا  ی خورد  رو  خنده گفتم: سالم    دم، یالو گفتنش  ته  با 
 .. یمهر

 ؟؟؟ ییزد:_تو  غی ج هویکرد و    یمکث 

 .. ونهیرو از گوشم فاصله دادم و گفتم: آره د یگوش 

 ارا؟ یاالن   یی_کجا

 ..شتیپ  امیب خوام ی؟میی زدم و جواب دادم:_تو کجا  یلبخند

آزاد    ی ..ک یتو زنگ بزن   کردم یخونه..فکرشم نم   دم یگفت: االن رس  جانی ه  با
 ؟یشد

پول آماده کن    کم ی  ست،ی..پول همرام ن دمیم   حیاونجا توض   امی_من االن م
 . یرو بد ه یکرا

 رفتم.  یزرد  ی گفت، تماس رو قطع کردم و سمت تاکس  یا باشه

 ..یزدم به صندل  هینه مهراوه رو دادم و سرم و تکخو آدرس

 منه! دن یشدم که منتظر د خوشحال

  یمنتظرت باشه..حداقل وقت  ی رو داشته باش  ی کس  ایدن  نی ا   ی خوبه تو  ی لیخ
 مهراوه دوستم داشت!  خواد،ی بابام منو نم



  یجا  تونه یدوست خوب، هرچقدرم خوب باشه م   ه یخنده داره مگه    نکه ی ا  با
 .. ره؟یمحبت پدر و مادر و بگ 

 زد.  انیدلم غل یفکر مادرم نفرت تو با

 .. نمشیبب  خوام یدرصد منتظرم باشه، من نم ه یاون  اگه

 کجا بود؟ دخترش افتاد زندان..   واقعا

 خبر داشت؟ هه نه!  اصال

 اشکام شدم.  زشی که متوقف شد، متوجه ر  نیماش

  دن یشدم، همون لحظه با د  ادهیو پ   دم یصورتم کش  یشالم و رو حرص    با
 . دمیبردم و به سمتش دو  ادیمهراوه غصه هام و از  

 آغوش گرفتمش و با بغض گفتم: مهراوه...چقدر دلم برات تنگ شده بود!  در 

 .. شتر یو به خودش فشرد و زمزمه کرد:_من ب   من

 بهش نگاه کردم.  یجدا شدم و با دلتنگ  ازش

 !یو گفت:آب خنک بهت نساخت دختر..چقدر داغون شد د یخند تلخ

 گم یبده..بهت م   نو یگفتم:پول ا  نیلبم نشست و با اشاره به ماش  یرو   یلبخند
 کرد!  رمیقفس چقدر پ

 رفت.  نی و اون به سمت ماش  م ی دیدو خند هر 



،  افتاد  یدیسف   نیکوچه بود، چشمم به ماش   یهم تو  گهید  ن یتا ماش   چند
شده بودم..    ادهی ازش پ  شیساعت پ   م ی که ن  ین یداشت با ماش   یادی شباهت ز

 بودن؟  یواقعا ک نا ی..ا ریو ام  هیسا

 پول راننده رو داد و با دور شدنش به سمتم برگشت. مهراوه 

 باال..  م ی _بر

 شدم و کنارش حرکت کردم.  نهی ماش  الیخ یتکون دادم و ب یسر

 واحد پنجم.   م،یو با آسانسور باال رفت  م ی ساختمون شد وارد

 کنج لبم نشست..   یو پوزخند  دمیلباسام رو د نهیآ  یتو

 داغون شده بودم! آره

 . م یآسانسور به سمت واحد مهراوه رفت  ستادن ی ا با

 باز کرد و دعوتم کرد برم داخل.  درو 

 زدم رو نوازش کرد. خ یگرم صورت   یکه وارد شدم هوا  نی هم

ب   دمی کش  یقیعم  نفس او  خوبه..خونه..خونمون  خونه  خنده گفتم:    رانه ی ا 
 آهنگ(  کیاز  یا که ی)ت

 کن!  فی تعر ای حموم برو و ب هیلبخند گفت:  با

حموم درست    هیدوماهه    یگی و از سرم در آوردم و گفتم:اه راست م  شال
 نرفتم.  ی حساب



 خونش راه افتادم.  کیسمت حموم کوچ به

 پشت در، زود باش.   ذارمی_برات لباس و حوله م

 حموم شدم و لباس هامو از تنم در آوردم و آب گرم رو باز کردم.  وارد

 بهم دست داد..  یسقوط قطرات آب رو تن سردم حس خوب با

  بای تقر  ی به موها  کمیدم دستم خورد برداشتم و    ی قفسه شامپو ها هرچ  از 
 کردن کردم.  یبلندم زدم و شروع به کف

 و حوله و لباسا رو از پشت در برداشتم.   ربع آب رو بستم   کیاز  بعد

مهراوه..    یمشک   شرتی ت  هی خود  از  بودن  دوخت  شلوار خوش    ز یسا  هیو 
 . دمیرس  یالغر تر به نظر م  کم یهردو، فقط من   میداشت

برگشته    م ی بایانداختم، ز  هیافتاد، واقعا ال   نهی لباسا چشمم به آ   دنیاز پوش  بعد
 بود. 

 ن شدم.چه حرص درآر که شکل ماما البته

صدا زدم:    گرفتمیحموم خارج شدم و همونطور که با حوله آب موهام رو م  از 
 _مهراوه من گشنمه!

 مورد عالقت و سفارش دادم.   یآشپزخونه خارج شد و گفت: غذا از 

 . یزدم:_مرس  لبخند 

 و به سمت مبل ها برد..   دیاومد، دستم رو کش جلو



 بودن برات؟  دهی ماه نبر شیش  ؟مگهی_چطور آزاد شد

 نبود بپرسم..  ادمیبرو،    ایندادن، صدام زدن ب  حیتوض  یچرا؟ ول  دونم ی_ام..نم 

 زد و گفت:ولش کن اصال..بهترم شد!  یلبخند

  یتکون دادم و برا  ی زدم و سر  ته یفرمال  یبود لبخند  ر ی فکرم درگ   نکه یا   با
 کنه؟ یم  کارای : _باران چدمیعوض کردن بحث پرس

 سالنش مشغوله..   یگفت:تو  الیخ یب

بودم    ی مدت زندان   ن یا   نکهیاز ا   چکس ی ه   دم یفهم   دم یرو پرس  ه یحال بق  ی وقت
 راحت شد.  الم ی خبر نداشت و خ

و چک    نستاگرامم یافتاد ا ادمیتازه  دمیدست مهراوه رو د  یتو  یگوش  یوقت
 کنم. 

باز کردم گوش   نی هم رو  نتم  و    میکه  مهراوه گرفتمش  سمت  هنگ کرد، 
 ن؟ یگفتم:چشه ا

 . ادنیز  یلیباهاش ور رفت و گفت: اعالن ها خ  کم یدست گرفتش و  در 

هزارتا فالوور داشتم..    صدی رفتم. س  جم یپ   یرو دستم داد، ذوق زده رو   یگوش 
 پنجاه هزار تا اضافه شده بود بهشون. 

که آنتن    ییدم مثال جا که نبودم سفر رفته بو  یمدت  نیو بگو ا  ر ی بگ  و یال   هی_
 نداشته..خوبه؟ 



تو  یسر رفتم  و  دادم  وصل    لتر یف  هی  و، ی ال  یتکون  با  و  خوشگل گذاشتم 
 باال رفت.  عیسر  یل یخ دیشدنش، تعداد بازد 

 ن؟ یکردم و گفتم:_بچه ها چطور   یلبخند صدامو پر انرژ با

 باال اومد، اغلب از برگشتم خوشحال بودن.  کامنتا 

 د یمهراوه پست جد   شنهادی رو قطع کردم، به پ  وی حرف زدم و ال  یساعت   م ین
 گذاشتم و مثل قبل فعال شدم. 

 . م ی کاناپه نشست  یو بعد از خوردن غذا، دوباره رو  دی رس  یسفارش ناهار 

گفتم: من    کردمیم  ن یرو برداشتم و همونطور که صفحه رو باال پا  میگوش 
 کنم؟   کار ی چ رنم یباره بگرو کنار بذارم..به نظرت دو  یتعهد دادم خوانندگ 

 .. یگی بهت گفت: راست م با

ادامه    یگوش   یناراحت  با رو کنار گذاشتم و زمزمه کردم: _فکر کنم مجبورم 
 ندم.

 ؟ یکنار بذار  یخوایم   ی همه کار کرد  نی گذشت که گفت: نه..ا  یلحظه ا  چند

نگاهش کردم که ادامه داد: _برو اون ور..مثال فرانسه که لورا هم    ی سوال
 .. یکن  شرفتی پ  یکل  یتونی کنارش مهست،  

 ذاره؟ یفکر کردن گفتم: مگه بابا م  یدندونم گرفتم و با کم  نیو ب  لبم 



خونه خودتون؟    یچرا نرفت   دونمینگاهم کرد و گفت:مگه من نم   ی الیخ یب   با
 !یمامانت نبود یهمونطور که برا  یستیش مهم ن واسه  گهیتو د 

 شد..  کهیحرف، حس کردم قلبم صد ت ن یا با

 کنم.   هیگر  خواستی سوخت، دلم م چشمام 

 انداختم و با دستام صورتمو پوشوندم.   نیو پا  سرم

 .. دی..ببخش ارا ی_

 .. یشونم نشست:_ناراحتت کردم ول یرو  دستش

 !ی گفت  قتویحق یگفتم:_ول   یناراحت با

 شدن و رفتنش رو حس کردم.  بلند

 .. دمیکاناپه دراز کش   یت پاک کردم و رو چشم چپم و با خشون ر یز اشک

 اومد.   یآب از آشپزخونه م یصدا

چشم باز کردم هوا    یخوابم برد، وقت   یک   دمیو آروم بستم و نفهم  چشمام 
 شده بود.   کیتار

 به دور و بر انداختم.  ی م و پاک کردم و نگاهدست لب و لوچه با

 ازش نبود. یخبر

که همشون    فیداشت، ح  یخوب  یبرعکس من خانواده    یتنها بود ول  اونم 
 از دست داده بود.. مایحادثه سقوط هواپ یو تو



هم    گه ید   یاگه کس   ی که چقدر داداش مهرادش رو دوست داشت، حت  یوا
 .. گرفتیتا دو روز عزا م  دید  ینام برادرش رو م

 . نم یرو بب   شونیخانوادگ  ی اتاقش شدم تا در نبودش دوباره عکسا وارد

فوق    یبا چهره    یتختش وصل بود، پسر هجده ساله ا  یمهراد روبرو  عکس 
 !ه یزیچ یگر ی باز  یکردیکه فکر م  یالعاده خاص و جذاب بود، جور

ب  دمیکش  یآه مهراوه  دادم.  مادرش  و  پدر  عکس  به  و  نگاهم    نشون یو 
ب   ستادهیا انگار جون داشت.. نه مثل حال االنش که    شتر یبود و لبخندش 

 . کردیتظاهر م 

تخت بود. برش داشتم    یرو   ی صورت  س یکاله گ  دم،یکش  ی تختش دست  ی رو  
 جمع شده م گذاشتم.  یموها  یو رو 

خودم    یهم داشت، انگار واقعا موها  ی شدم..چتر  ره یبه خودم خ  نه یآ   یتو
 بود. 

ن   هی   من ن  ه یمثال..خودمو دارم! من فقط    ستم، یدختر تنها    هی  ستم،یدختر 
 ملکه قدرتمندم!

 رم، یم یردنم، با هر سقوط نممن مال پرواز ک  و 

 مهراوه!  یمثل خونواده  نه

 خودم!..   مثل



از اتاق    س یو با همون کاله گ  دمیگرفتم، دو   نهی در چشم از آ   یصدا  دنیشن  با
 زدم..   رونیب

 !ی جادوگرا شد هی آروم گفت:شب دیابروهاش باال پر   دنم یبا د مهراوه 

 و گفتم:مال خودته؟   دمیخند  شمی ساعت  پ یها  هی توجه به گر یب

  نجای ا  روز یکانتر گذاشت و جواب داد:_مال بارانه، د  یو رو   دیخر   یها  سهیک
 رفت ببرش.. ادش یبود 

 رو از سرم در آوردم و گفتم: باران شپش داره..  سی گ  کاله

داد و گفت: ههه..اگهه..بدونه    هیاپن تک  وارهیخنده، دستاش و به د  ر یز  زد
 !.. کشتتیم  یگفت   یچ

اون سالن هر روز با کله هزار نفر ور    یگفتم: واال!توال انداختم و با  یا  شونه
 .. رهیم

 شد. دیش تشدجمله خنده نیا  دنیشن  با

 .. م ی ن یکمد بچ  ی رو تو ل یو رفتم کمک کنم وسا  دمیبه موهام کش یدست

.. من  یگفت: راست  کردیرو جا به جا م  ی ماکارون  یکه بسته ها همانطور 
 .یو بر  یرفتنو درست کن  ی کارا  کنم یکمک م

 !ترسم ی و با مکث گفتم:من م دم یاز کار کش دست



بگ  یسر پول  بابات  از  برو  گفت:نترس..فقط  و  داد  دریتکون    گهی ..تو 
 !ران یا یگردی برنم

  ی ول  ست،ین   یرفتن مشکل  یمقدار دارم، برا  هیگفتم: خودم    نیبه زم   رهیخ
از    ی االن بخش  ای  هز یاونجام هر ماه به حسابم بر   یوقت  گمیاگه برم بهش م 

 بهم بده.. فقط.. شویدارا

 ؟ ی: _فقط چ دیپرس

 فرانسه که دلگرم باشم..  یایلبخند گفتم: تو هم ب  با

وگرنه    زارمیب   ما ینا معلوم گفت:من از هواپ  ی به نقطه ا  رهیزد و خ  یپوزخند
 رفتم! ی شهر و خاطره هاش م ن یتا حاال صدبار از ا

 نگفتم.  یزینگاهش کردم و چ ق یعم

شد و زمزمه کرد:    ره یخ   وار ی اون انگار دوست داشت حرف بزنه، به د  ی ول
  ز یچ هیممکنه    گذرمیکه از کنارش م  یز یداد؛ هرچ   ادیو خوب بهم  نیا   ای_دن
فراموش   یخاطره  ه یو با همون برام  گردونه ی روز برم م  هی  یباشه ول یعاد

 شخص!  هی  ایباشه  له یوس  ه ی، نداره  ی...البته فرقسازهی م  ینشدن

خونتون..خونه    گردونهی! تو رو هم برمگردونهیبر م   یزد و ادامه داد: _ول  هیتک
 از همه لحاظ.  ن،یکه آدماش فراموش نشدن  یا

 : _حالت خوبه؟ دمیمقدمه پرس یب

 زد و گفت:آره! یکج   لبخند



 غصه نخور! اد ی..زم ی دستش گذاشتم و گفتم: همه مون بدبخت یو رو   دستم 

 بغض کرد.  دمیشد و از آشپزخونه خارج شد..فهم  بلند

                            ♕︎♕︎♕︎ 

 . نم ی کنار زدم تا کوچه رو خوب بب  م ی شونی و از پ موهام 

 پر از درخت. ز،یو تم خلوت 

  ن یخدا بب یور بشم..هاز سهم خودم د  دیلب گفتم: من با  ر ی کردم و ز  یاخم
 شانس و؟ 

 به ساختمون غر غرم و ساکت کردم و زنگ خونه رو زدم.  دنیرس با

 ه؟ ی:_کدیچ یپ  فون یآ   یتو فه یشر یصدا  قه یاز چند دق بعد

 ؟ ینیب   یکاسه چرخوندم و گفتم: منم، مگه نم  یهامو تو چشم

 !عیییی _ه

سکوت برقرار شد، انگار شوکه شده   یا   قهیدق  کیعبارت،    ن یاز گفتن ا  بعد
 بود. 

 باز شدن در اومد.  کیت  یخواستم بهش بتوپم صدا تا

 و هل دادم و رفتم تو.  در 

 بازم موهام و صاف کردم.   نه یآ  یآسانسور رفتم طبقه سوم، تو با

 .دمیخودم د  یرو جلو  فه یگذاشتم شر  رونیکه ب  یآسانسور باز شد، با قدم  در 



 .. ؟؟؟یآزاد شد ..توارای ارا، یگفت:  بلند

 گفتم:نه فرار کردم!  یلودگ با

 از رو لبش افتاد، با تعجب گفت: هان؟  لبخند 

 کردم زن بابا جون..   یو گفتم: شوخ  دمیخند

 : _بابام کجاست؟ دمیسمت در خونه رفتم و در همون حال پرس به

ست..گفته     اومد و با ورود هردومون به خونه جواب داد:_باباتم خونه  دنبالم
 ..یخبر بد  هیل  بودم او 

مبل نشسته بود و جدول   یپوش رو   ژامهیبه بابام خورد که پ   می مستق  چشمم 
 . کردیحل م 

 رو پررنگ کردم و جلو رفتم.  م ی کذا  لبخند

 گفتم:سالم بابا!  بلند

 لحظه شک کردم وجود دارم! ه یو  دم یازش ند  یعکس العمل  چیه

 شدم و گفتم: بابا..من اومدم..  خم 

  ی گفت: خانوم چرا هرکس  فهینگاهم کنه رو به شر   نکهیزد و بدون ا  یپوزخند
 ؟ید یرو به خونه راه م

بابام    نکی جون، ع  فه یتلخ گفتم: هه..هه..شر  یو با خنده ا  ستادمیا   صاف
 کرده!  دایمشکل پ 



 نگاهم کرد.  ی نگفت و فقط متاسف و با ناراحت ی زیچ فهیشر

 ؟ یستی گفتم: بابا!من آزاد شدم..خوشحال ن  تیو با عصبان  ستادمیبابا ا   یجلو

 بار نگاهم کرد، با خشم.  نیا

 ...برگرد همونجا!ستم ی _نه خوشحال ن

 و گفتم:عه بابا؟!! دم یلب برچ ی شی حالت نما به

 تر شد. یخ ی  نگاهش

د  ارا ی_ ن  گه یتو  ا یست ی دختر من  به  غ   ن ی..اومدنت  حساب    ی قانون  ر یخونه 
 !شهیم

 زانوش گذاشتم..  ی خنده زدم و دستم و رو  ر یز

 م؟ یما به هم نامحرم   یعن ی ؟یتمسخر گفتم: جد با

 اااارا؟؟؟ی:_دیگوشم سوت کش  یزد که حس کردم پرده   یداد چنان

 بود.   ستادهیباز کردم روبروم ا   یو بستم و وقت چشمام 

خواننده شدم و    یبس نبود..گفت   نترنتیا   یتو  ی:_خودتو مطرح کرددیغر
 ا یح  ی ادب و ب  ی... بیشد  ی بس نبود.. سابقه دار و زندان  یکرد  یزیرآبرو 

 برو!  نجایبرو..از ا  گهیبسه.. بسه د  یتر شد

 اش برافروخته و سرخ شده بود.  چهره



  ه یقبال گفته بود    فهیبرم، شر  گهی و دل پر م  تیبودم از سر عصبان   مطمئن 
 .. شهیبدجور دلتنگم م یی روزا 

آبروتون کردم،   ی... من ب م ی عوض ه یو باال بردم و گفتم: معذرت، من   دستام
 ..فقط کجا؟   رمیخب، م یل ی..ختونم یباعث سرافکندگ

تو  تیعصبان   با و  ببره  باال  و  دستش  شر  یخواست  بکوبه که    فه یصورتم 
 جلوش رو گرفت.. 

 !شه یختم نم  نمیبه ا  ت یآبرو  یداد زد_ب زدیکه نفس نفس م   همونطور 

 دوست داره بارم کنه..  یبذارم هرچ  تونستم ی نم د،یام دوبه چشم اشک

 نباشم! گهی که د  رمیم  رانی..از ا رمیزدم: _سهمم و بده م  داد

 ؟ یگره خورد، با نفرت گفت:چه سهم   شتر یب  ابروهاش

که    کم ی کنم،    ی..که بتونم اونجا زندگخوامی و گفتم: پول م  دم یو بلع  بغضم
 . خوامی نم  یچی ه  گه ید وفتمی جا ب

  گهی د  رفتم یمجبور بودم.. اگه م  یسالم نداره ول  یغرورم جا  کردم یم   حس
 . کردی آرومم م نیو هم  دمشید ینم

که    یریگی هم م  یپول  ه یخب، هرچه زودتر برو    یلیکمال تعجبم گفت:خ  در 
 !یفقط بر

 . شدی ..( در سرم اکو می..فقط بری..فقط بریدر اومده بود، )فقط بر  حرصم 



 .. کنم یو جمع م لمیاتاقم راه افتادم و گفتم: باشه..وسا سمت

تو   اون انقدر فکر و ذکر رفتن  امکان    هی  یسرم بود که حت   یلحظه  درصد 
 کنده نشه!   ایراحت   نیوسط دوشاخه ام از تهران، به ا   نیا  دیشا دادمینم

 گذاشتم.   سهیک  ه ی  یهمه چند تا برداشتم و تو ن یپر از لباس بود، از ب  کمد

 بودم..  ده یو چ  ل یوسا   نیبود.. بهتر ک یبه اطراف اتاقم انداختم، ش ینگاه 

 !یخاک تو سرت من و ول کرد  گفت؛یخوابم انگار داشت بهم م  تخت

 کار من نبود..   دنیو نفهم  دنیولش کردم.. خواب  آره

فقط خودم با خبر بودم رو   شیکه از موجود  یتر از همه کارت عابر بانک   مهم
 گذاشتم.   فم یک   یتو

 نشون یرو ب  وانمیکردم، ل   یهام خال  ی دست  فی از ک  یک ی  یو تو   شمیآرا   لوازم 
 گرفته بودم.   ویکه از استد  یکروفون یم  نطور یجا دادم، هم 

 در پرت کردم،  یو جلو میعروسک  یکفشا  جفت

 و برداشتم.  دم یکمد شلوار سف  یرو تن زدم و از تو میآب  یمانتو

 ی عطرام رو تو  شهی از ش  یک یموهام انداختم و    یرو رو   یا  رهیت   یآب  شال
 لباسا انداختم.  سهیک

 رم؟ یهم فشردم.. واقعا دارم م ینگاه کردم و لبام رو رو  نه یآ  به



شکلک    ه ی  نه یآ   یبرداشتم و تو  ز ی م  یزدم و از رو   ی نم  چوقتیکه ه   یقرمز  رژ 
 . دمیناراحت کش

 و چشم ازش گرفتم..   نهیآ  یزدم و رژ و پرت کردم تو یشخندین

 رفتم، بالخره وقتش بود!  یم  دیبا

ماه    هی  ر یداد زدم:_ز  دمیپوش   یزدم و همونطور که کفش م  رونی اتاق ب  از 
 !د یباشم، پولم آماده شد بهم زنگ بزن سی پار دیبا

  مدیدو   م ی به سمت در رفتم و خوشحال از مثاًل ُقلدر  ی نگاه  م ی ن یبدون حت   و 
 کردم.   دایکوچه خودمو پ   یو تو

 رفته رفته از غصه آروم شد.  قدمام

 امروز از همه بد تر رفتار کردم..  ینبودم ول  یدختر بد من

 روم گذاشته بودن...  یبد   ر یخودم نبود، خانواده م تاث  ر ی تقص

کردن ازشون به نفعم بود، واقعا به نفعم    یداشتم که دور  یخانواده ا  من
 آوار فرار کنم!..  ر یاز ز   اشونیشکستگ  ن یبود ب

 رو حس کردم.  ی نگاه ی نیاز راه و نرفته بودم که سنگ  ی لیخ  هنوز 

 با توپ به چشمم خورد.  یپسر بچه در حال باز هیجلو، فقط   دن ید با

 حرکت کردم.  ابونیکوچه خارج شدم و کنار خ  از 



پسر    هیش  راننده  دم ینگاه فهم  م ی اومد، با ن  یم آروم آروم م کنار   نیماش  هی
 براش باشم.  یهمراه خوب   تونم یخودش فکر کرده م  شی جوونه که پ

 !م ی _در خدمت باش 

 مانتوم فرو بردم.   بیج ی زدم و دستام و تو یپوزخند

 حرکت کردم.  گهیسمت د  هی توجه بهش از  یب

 آدما نذاشته بودم.  نجور یا  یبرا یموقع وقت   چیه  من

 ؟ ی_تو چه فکر

د  جیگ با  و  ن  دنیبرگشتم  ا  ستیهمون پسر متوجه شدم ول کن  از    ن یو 
 جهت هم دنبالم کرده!

نگاه  م ی شونیپ  یرو   یظیغل   اخم  با  و  م   ینشوندم  خ   یکه    ی لیدونستم 
 که با کدوم سالح بکشمت..   نم ی وحشتناکه رو بهش گفتم: تو فکر ا

 ات!زد و گفت: با چشم  ی چندش لبخند 

 بزنم..  یچه حرف دونستم یچند لحظه دست و پام و گم کردم، نم  یبرا

 ؟ یتاکر کی :_تدیلحظه مکث کرد و پرس  ه یشد و بطرفم اومد،  اده یپ

 افتاد ممکنه شناخته بشم.  ادمیبهش نگاه کردم.. جیگ

 و مانتوم رو گرفت نگهم داشت.   دیازش فاصله گرفتم که دو  عیسر

 استرس برگشتم و داد زدم: _ولم کن! با



آروم  با کار  یلحن  بابا..ک  تیگفت:    ی لیخ   افتیتو؟ق  ی هست  یندارم 
 آشناست.. 

صورتم گردوند و ابروهاش و باال انداخت، با لبخند گفت:   یو تو  نگاهش
 !ی جوان وی راد ی..خواننده یزیاها چ 

از    د، یتوم و رها کرد و مودبانه گفت: ببخشکنم که مان   کار یدونستم چ  ینم
 . دیهست  یک  نم یخواستم بب  دیبرام آشنا بود مرخ ین

 اراده گرد شد. ی ب چشمام 

د   ی وقت و  ماش  دی سکوتم  آر  ن یبه  و گفت:من  افتخار    ا یاشاره کرد  هستم، 
 برسونمتون؟.. د یدیم

 خلوت  خلوت بود. ابونی خودم اومدم و مانتوم رو صاف کردم، خ به

 . شم یتعارف شدم و گفتم: ممنون م  الی خ ین دادم و بتکو یسر

دنبالش حرکت کنم کس  نشیافتاد سمت ماش  راه تا خواستم  و    یو  جلوم 
رفت،   پسره  سمت  و  ب   قهیگرفت  و  رو گرفت  مشت   یش    ی تو  یمقدمه 

 صورتش فرود آورد.

 .. دمیکش   یفی خف غی اتفاق، ج نی بودن ا یناگهان  از 

 ...چته؟؟..یکرد هلش بده:_هو  یسع پسره

 شخص سرش و برگردوند و با خشم خطاب بهم داد زد:_برو..! اون 



 . رمیخندم و بگ   یجلو شدیخنده م گرفت، نم  هویو  ستادمیسرجام ا  جیگ

 بهش زد.  یبدتر  یدفاع کنم ضربه   چاره یرفتم و تا خواستم از اون ب  جلو

 .شدیشتم و برام دردسر م ندا  چکدوم یبا ه   یدونستم فرار کنم چون نسبت  ز یجا

افتاده بود    ی کیکه به جون اون    یا  یبه هر دوشون انداختم، روان   ینگاه   مین
 کرد.   جم ی و واقعا گ  خوردیالت نم هیبه   افشیق

 خارج شدم.  دیکه از د   ییکردم تا جا  دنیبه دو شروع

خوب   یل یچهره اش خ  ی آشفتگ  ن یا  یش رو تجسم کردم، در واقع تو   افهیق
 برام آشنا بود.. یو حت 

 کمکم کنه؟   خواستهی م  یعن ی

  ی قلبم فروکش کرد، راهم و سمت خونه    جانیدر همم و کنار زدم.. ه   افکار 
 مهراوه کج کردم. 

 رو باز کردم و گفتم:من اووومدم!..  در 

بزنم چشمم    یشدم، خواستم حرف  ییرایدر سکوت فرو رفته بود. وارد پذ   خونه
 مبل نشسته بود.  یرو به باران افتاد که کنار مهراوه 

 براش تکون دادم. یزدم و سر ی زورک لبخند 

لوس   از  لحن  با  اومد،  طرفم  به  و  شد  بلند  خواب  ارا؟یگفت:  یجاش  ..دارم 
 نم؟ یب یم



 . دیم رو بوسبزنم محکم بغلم کرد و گونه ی بهم فرصت بده حرف نکهیا بدون 

 . دمیصورتم کش   یرو  یحرص عقب رفتم و نامحسوش دست  با

 چند روزه؟  ست ین  داتیعشقم؟ چرا پ  ی_خوب 

 . یبودم، خوش اومد ر ی مانتوم گرفتم و گفتم: درگ یو به دکمه ها  دستم 

 گرفتم و وارد شدم.  شیراه اتاق رو در پ   ی تصنع  یلبخند با

 و پشت سرم بستم و با حرص شروع به عوض کردن لباسام کردم.  در 

 و موهام رو باز گذاشتم.   دمیپوش ی و شلوار راحت  بلوز 

 زدم و رفتم آشپزخونه.  رونی اتاق ب از 

 برداشتم و چند جرعه آب خوردم. وان ی ل هی

 جون؟  ارا ی_

پشت سرم بود. برگشتم و نگاهش کردم که با لبخند گفت:جمعه شب    باران 
 ... یگرمش کن  یایب  دیدارم..با  ی مهمون

 رو گرم کنم؟  ی :_چدمیباال انداختم و پرس ییابرو

 مهمونام بخون..  یبرا   ایب  گهیو د ی و گفت:مهمون  دیخند

 . امیتکون دادم و گفتم:کو تا اون موقع..اگه شد م  یسر

 !یرینظ  ی...تو بارای  ولی _ا



اومد؟ تو جمع    یدختر بدم م   نیچرا از ا   دونمیحس بهش زل زدم. نم   یب
 دوستم نبود.  یدوستام بود ول 

  یآروم   یو با صدا  ی فور  دنمیکنارش رد شدم و کنار مهراوه نشستم. با د  از 
 شد؟  یچ  ی:_راست دیپرس

 !ده یزدم و جواب دادم:_حله..مطمئنم م  یچشمک 

 تکون داد.  یزد و سر ی محو لبخند 

رو   چشمام  پرس  یو محکم  باز کردنشون  با  و  ست    :_جمعهدمیهم گذاشتم 
 مگه؟ 

  دینازک و از روم کش   یباران به خنده کش اومد، به سمتم اومد و پتو  یلبا
 عصر جمعه ست!  کیو گفت:پاشو، پاشو.. ساعت 

خاص  یخستگ   با برق  اون  لنز  بدون  چشماش  نداشت.  نگاهش کردم،  و 
ا  یموها قهوه  و  د  یخودش کوتاه  بود  جالب  بدون    دنی بودن،  صورت 
آزاد شدم زمان رو گم    ی.. ازش چشم برداشتم و گفتم:من از وقت ششیآرا

 کردم. 

 گفت: آزاد؟مگه گرفته بودنت..!  متعجب

 ربط گفتم:آها.  ی کردم و ب  یدادم، تک خنده ا یا  ی چه سوت دمیفهم

طول بکشه    دیبا  شهی م  دار یب   یوقت   ارای: _ یکه زدم و با جمله    یگند  مهراوه
 کرد.   یتا مغزش کار کنه.. ماستمال



چ  نکهیا  با لق  دهن  باران  اگه  چرا که  بودم  ممنونش  م کرد    یزیمسخره 
  شه یهم   ن یهم   یشد، برا   ی کرد ساکت نم  یرو خبردار نم  ا یتا کل دن  دیفهم یم

 .دیشن  ی بود که خبرها رو م ینفر نیآخر

 شدم و به خودم کش و قوس دادم. بلند

با د  نهی آ   یجلو با خودم گفتم همچ  رمی تصو  دنیرفتم و  فوق    نمی داخلش 
 ام! یانگار چه جور کنهی م  فیباران ازم تعر  ستم،یالعاده ن 

 روشن..  ی  بود آب میبا ینظر خودم چشمام تنها ز  از 

رنگ از مادرم    نیا   کرد،یم   ی رو برام تداع  ی رنگم خاطرات بد  یعسل   یموها
کامال پنهانش کرد و چقدر حالم    شدینم   ییرنگ مو  چیبود..با ه  ده یبهم رس 
 که باهاش داشتم.   یاز شباهت خوردی بهم م

ام   یرو   یز یر   یبود، کک مک ها  د یسف  پوستم رد    هی.. شدیم   ان ینماگونه 
 کم رنگ.  یدونه دونه ا

ول  می نیب بود  درشت  خاص  ی نسبتًا  و کم   ی حالت  نظر    یداشت  به  باال  سر 
  یی نرفته بود، چون تا جا   چکسی به ه  شی و در آخر لبام که برجستگ  دیرس یم

 داشت.  ی کیکوچ   یلیخ یمادرم لبها  ادمهی که 

آ   ی صدا  با از  ا نهیباران چشم  با  یری..حموم م یستادی گرفتم:_چرا    د یبرو.. 
 . م ی زودتر بر



حموم    ی و برداشتم و روانه    نمی و شلوار ج  ی لباسام تاپ مشک  سهیک  یتو  از 
 شدم.

  می نارنج  ک یکوچ   ی اومدم و همونطور که با حوله    رون یب   قهیاز چند دق  بعد
 به اتاق برگشتم.   گرفتم ی آب موهام و م

 س بودن!انتخاب لبا ر ی دوتا هنوز درگ  اون 

 .دادیم   ر یگ   یو به همه چ   ادیمعلوم بود دوست نداره ب  مهراوه 

 

برا  اما با  یمن  داشتم،  عجله  خال   م ی انرژ  د یرفتن  اخکردمیم   یرو  تنها    رای . 
تو  می سرگرم خوندن  ب   یآهنگ  و  زشت  بود..واقعا    خت یر   یسلول  زندان 

 خسته شده بودم. 

 بستم. ره یرو خشک کردم و با گ  موهام 

نمناکم    ی موها  یو رو  می و شال مشک  دم یتاپ پوش   یو رو   دم یسف  یمانتو
 گذاشتم. 

 و نگاهشون کردم:_اون لباسه رو بده!  برگشتم 

 داد و دوباره خوب نگاهش کردم..   لم یرو تحو یگریلباس ج یفور باران 

 قشنگ بود. یل یخ خورد،ینم  رشیز شلوار 

 گفتم:مهراوه؟   آروم



 داد:_هوم؟  جواب 

 لباس بپوشم.  نیا  ر ی هات و ز  یبوت مشک  دی_با

 بردار از کمد.  یخوا ی _هرکدوم و م

 یساقه ها  دم،یکش  رونیتکون دادم و از کمد کفشا رو ب   یزدم و سر   یلبخند
 و با لباس تفاهم داشت.   دیرس  ی زانو م ر ی بوت تا ز

آماده شدن باهم    ی خاطر، نشستم تا اونا هم لباس بپوشن و وقت  تیرضا   با
 . رونی ب م ی از خونه رفت 

حرکت کرد  ن یماش  باران  همون  با  بود،  و    میآورده  خودش  سالن   سمت 
 دوستاش. 

 عقب و اونا جلو نشستن.   من

 پخش کرد. ن، یکه قبال خوندم از پخش ماش  یشاد یاز آهنگا یک ی مهراوه 

 بود؟ ی و گفتم: اسم اون دختره شاعر چ  دمیو جو  لبم 

به خون    دونم یگفت: م  دادیآهنگ دستاش و تکون م  تم یکه با ر   همونطور 
 با آهنگات!  م ی کنیم   فیما ک   شیخدا  ی..ول یمونا تشنه ا

ازش بپرسم    خوامی فقط، م  ستمیزدم و گفتم: به خونش تشنه ن   یپوزخند
 ه؟ یفازش چ

 ؟ یدوست دار  نی :_چرا غمگدیپرس  یبا کنجکاو  باران 



رسانه    ه یاز غم بگه، ما    د یمثل من فقط با  ی کی زدم و گفتم:    ه یتک   شه ی ش  به
 به اسم شاد وجود نداره! یزیبازتاب درونمون...درون من چ یبرا میا

درونمون و بازتاب    میبه صورتم گفت: ما حق ندار   ره یبرگشت و خ  مهراوه 
 !شه یزشت تر م  ن یاز ا ا یدن م،ی کن

 با؟ ینا ز قتیحق  ایخوبه   کیف ییبای کردم:_ز  زمزمه

 .. رهی گیآدم دلش م  نیگ یم  یبابا..چ  یگفت:ابا حرص   باران 

 خودم سوخت.   یکه دلم برا  ی.. انقدر مصنوع دمیو بستم و خند چشمام 

 انقدر حال بد بودم؟  چرا

تا رس   دمیخند  شتر یب آهنگا  دن یو  پرت  ی به مقصد  و  از ماش  یچرت    نیکه 
 کردم ی رو گوش م شد یپخش م 

 گرفتم.   شی راه ورود و در پ  یال یخ ی با ب م،یشد  ادهیسالن پ  یجلو

 تعجب کردن.  ی چشماشون گرد شدن و کل دنم ی باران از د یدوستا

 با همشون خوش و بش کردم.   یتفاوت  ی نقاب ب با

کرد   تیر یو مد  ز ینشستم و باران با ورودش همه چ  شیآرا   ز یم  یصندل  یرو 
 کنه.   شیرو فرستاد من رو آرا  ی کی و 

بهداشت  هنوز  ول  ی به  نداشتم  اعتماد  سالنشون  جام    یاجبار  ی بودن  سر 
 نشستم. 



 خواستمی باران موهام رو فر درشت کرد و جلوش و درست کرد، م  دوست
 باز بذارمشون. 

با    شی دو ساعت آرا  ی ک یاز    بعد صورت و ناخنام تموم شد و عقب رفت، 
 شد.  رهیبهم خ  تیرضا 

 زد.  یچشمام برق دمید نه یآ  یخودم و تو  یوقت

گونه    یکار رو   یشده بودن، مژه هام و بلند و کل  ده یکش  رهیت  هیسا   با   پلکام 
 ها و کانتور پوستم کرده بود. 

دوست    شم یشدن آرا   ظی لبام رو با وجود غل  یرو   یگریج  یشده    ی نقاش  رژ 
 داشتم. 

 لباس رو برداشتم.  فم یکردم و از ک  یتشکر

 .داد یعصر رو نشون م  میپنج و ن   ساعت

 و کفش ها رو پام کردم.  دمی شدم و لباس رو پوش یی اتاق پرو وارد

 تنم بود.  یزدم. درست اندازه    یچرخ  نهی آ  یجلو

 بود. ده یبهش بخش یاد یز  تیسه ربعش جذاب  یها  نیآست

 نداشت.  تیاهم اد یز یول   شدی م  دهیاز زانوهام د  یکم   قسمت

 کامل بود.   ز یافتاد، همه چ م ی مشک یدرست شده  یبه ناخن ها  چشمم 



  ن یآخر  خوام یم   رمیم  شه یهم   ی... بترکونم. حاال که دارم برایمهمون  رم یم
 خاطره ام خوش باشه مثال..!

چ   خبر  قراره  امشب  باز  ینداشتم  بشه؟  اسمشه...   یشروع    ا یروزگار 
 سرنوشت؟.. 

تعهد،    ان یجواب داد: _فکر کردم بخاطر جر   دمیکه من متقاباًل پرس   یسوال  با
 . یبخون  ی جمع  نیتو همچ ی نخوا

 .. الی خی تکون دادم و گفتم: ب یسر

گلوم گذاشتم و  ادامه دادم: _پر از آواز شدم،    یرفتم دستم و رو   نهی آ   یجلو
 . ترکم یاگه نخونم م 

 سکوت نگاهش و گرفت و به کارش مشغول شد.  یتو

شک کردم که    یلحظه ا  می خارج شد  ی وقت   م، ی داخل اتاق بود  ی ا  قهیدق  چند
 م؟ یاومد  شی پ هقیبود که چند دق ییهمونجا  نیواقعا ا 

 هم داشت.   یک یش ی لیخ ی پر شده بود از آدم.. فضا سالن

 خارج شد و طرفمون اومد.  ت یاز جمع دیتا ما رو د باران 

 ساعته دنبالتونم؟  هی ن ی_کجا بود

ر  مهراوه آدم  انقدر  چرا  بفهمن   یک ینجا؟یا   ختهیطلبکار گفت:  بده  گزارش 
 کلکمون کنده ست!  یگرفت   یپارت 



 .. ؟یزمزمه کردم: _پارت  جیگ

 دوستام..   شی پ  م یبر   ایجوابم و بده دستم و گرفت و گفت:ب  نکهی بدون ا  باران

م  همونطور  نفر  چند  سمت  ا   م یرفت  ی که  من  معروف   نی گفتم:  هم  قدرا 
 !ستما ین

پر از عشوه گفت:بچه    یرفت و با لحن   یتوجه به حرفم سمت چند نفر  یب
 ها؟.. 

 گشت.چند دختر و پسر سمتمون بر   نگاه

 زدم و سالم کردم.  یزور لبخند به

از دخترا گفت:سالم! چه دوست    یکی زدم که    یجواب نداد. پوزخند  یکس 
 ؟ی کن ی نم ی باران.. معرف یدار یخوشگل 

 رو؟ خواننده ست!  ارای  یشناس ی با شور و شوق گفت:چطور نم باران 

از پسرا بلند شد و دستش و جلو آورد و گفت: بله من متوجه شدم،    ی کی
 . نمتیبیجوانم...آرش هستم خوشحالم م   و یمنم از عوامل راد 

 رو فشردم.  دستش

با چشما  چشمم  افتاد که  مهراوه  م  ی به  نگاه  رو  من  م  کرد،یگرد    یخوب 
 ندارم،  یخوب  ی ونهی دونست با پسرا م 



نم  ی ول همه    ی خب..  نه  آدماپسر   یدونست  امن  ییا،  حس  از    ت یکه 
م  ربط   یچشماشون  داشتم،  دوست  رو  جنس   یخوندم  و  سن    تشونیبه 

 نداشت.

 .نطور یتکون دادم و گفتم:منم هم  یسر

بودن،    هیبق شناخته  تازه  انگار  هم  به   ایشون  شروع  نشناختن  هم  اگر 
 کردن.   یاحوالپرس

عقب کش  ی ا  ی صندل ب   دمیرو  فور  نمی بش  نشونیکه  باران   ارا یگفت:  یاما 
 براتون بخونه. خوادی م

 .. تونم ی شدم و گفتم: نه.. نم مونی که حاال استرس گرفته بودم پش  من

..اصال نخون، من با صدات حال نیزد و گفت: آفر  یشخندیاز دخترا ن  یکی
 . کنم ینم

 که اطرافمون بودن ساکت شدن..   ییاونا  همه

گم   ظی غل  شی رو که پشت آرا  یچهره ا  قیو سمتش برگردوندم و عم   نگاهم 
 شده بود نگاه کردم.

  یی دونست، وقتا   ینم   ی داشتم و کس   اق یخوندن اشت  یکه برا  ییروزا  ی  همه 
که    یی.. وقتاکردی و تنببهم م  وی استد  رم یم   ن یتمر   ی برا  د یفهم  یکه بابام م 

 چشمم اومد.. یجلو  شد،یخالصه م  یخوانندگ یتو می زندگ

 !خونمی م ی ول  تونم یزدم و گفتم: نم  یلبخند



و با لبخند در برابر نگاه    دیشدم و به باران چشم دوختم، خودش فهم   بلند
 کرد.   تم یبود هدا  یج ید  یسالن که جا یافراد به باال  شتر یب

 نگاهم کرد.  ره یبود خ ستادهی که پشت دستگاه ا  یپسر

 مد نظرته؟ یداد و پسر رو بهم گفت: آهنگ  ح یبراش توض باران 

 .. سنی تکون دادم و گفتم:آره..آهنگ )بهت بد نگذره( از آ  یسر

 گفت.   یلب اوک  ر ی فکر کرد و ز ی کم

  میآکورد ها آهنگ نواخته شد، البته مال   می رو گرفتم و بعد از تنظ کروفونیم
 . یتر از آهنگ اصل 

 ها به سمتم برگشته بود.  نگاه

دستم فشردم، تا اومدم لب باز    یرو تو  کروفون ی و م  دمیکش   یقیعم  نفس
 .. گذرهی م  نم ی ..نگو اشمی دلتنگت م ی کنم:_وقت

 خورد.  یی جمله رو کامل نکرده بودم که چشمم به شخص آشنا هنوز 

 نگاهم رو نشونه گرفت، دست و پام رو گم کردم..  شیآب  یچشما

 بود؟  یآهنگ چ  ی ه یبه ذهنم فشار آوردم که بق جیگ

غم و احساس صدام    ر ی که گفته بودم خودمم تحت تاث  یهمون جمله ا   یتو
 قرار گرفته بودم. 

 بازم گند زدم..   یول



 !یبد شناس  بازم

 رفت! ادمی شعر از  هیهنگ کرد..بق  مغزم 

 چند بار موهام و عقب بردم و آب دهانم و قورت دادم. یالک

 شده؟  یچ  ی برام تکون داد به معن یسر یج ید  

 نگاه انداختم.  برگشتم و  دوباره

 . کردیسر جاش بود و با تمسخر نگاه م  پسره

 . شدی م  دهیدستش د  ی جام هم تو هی

 ...حالت خوبه؟ارا؟یوا رفته داد زد:_ باران 

 رفتم.  ن یاز سن پا دمیآوردم و دو  نیرو پا کروفونیم  فوراً 

  ی خودم و تو  ر یو پوستم رو برق انداخته بود، تصو   شیآرا  م یشون ی پ  یرو   عرق
 . دمید وار ید ی ها یکار  نهیآ 

 بهم چشم دوخت.   ستادم،ی رفتم و روبروش ا  ی به طرف پسر چشم آب  میمستق 

 . کردمینگاه ها رو حس م  ینی سنگ

 رو سمتش گرفتم و گفتم: شما بخون! کروفونیم

 . زندیر  ی تنم م  یجمله حس کردم سطل ها آب سرد رو   نی با گفتن ا  همزمان 

 فقط چند لحظه مکث کرد.  ی ول شدیم  دهیچشماش د ی و تعجب تو بهت



 . ریو بگ   نی رو باال گرفت و گفت:باشه، تو هم ا جامش

 . دیو از دستم کش کروفون یانگشتام گرفتم م  نی جام رو ب ی  هیپا تا

 سن رفت. یو ازم گرفت و از کنارم گذشت و باال قشیعم   نگاه

 تعجب داشت! ینشدم جا ونهی که د  نیمتعجب بودم، هم  خودمم 

افراد انداخت و    نی ب  یزد و نگاه   روزمندیپ   یلبخند  د،یپاش به سن رس   تا
 من متوقف کرد.  یرو 

م..سالم!من خواننده ن لب ه   بلدم! یافشاگر ی ول ستمی زد: _ا 

  یدستش و از رو   ی ج   ید  ی چشم دوختن، حت  کنجکاو در سکوت بهش  همه
 شد.   رهی ساز برداشت و بهش خ

...  ارایدختره،    ن یرک بگم؛ ا  دیسن راه رفت و ادامه داد: _بذار   یقدم رو   چند
 بزرگه! یدروغگو هی

 آوردم.  ی حرف داشتم شاخ در م نیا  دنیشن  با

 ند..از دستش کالفه گهیش د زد و ادامه داد:_خونواده یقدم

مغزم  دن یحسم و ناخودآگاه با سکوت باز و بسته کردم، سوت کش  ی ب یلبا
 گه؟یداره م یچ ه؟ی ک  نی. اشدیحس م 



ا  قبل   گه یچند روز د   دونستیم  یباز ادامه داد:_کس   ام یبه خودم ب  نکه ی از 
ا   خواد ی م م  ران یاز  لورا رو که  رو خورده...  دیشناسی بره؟  ... حق همه مون 

 چندتا شغل داره! ست یمعلوم ن 

  ارا ی   کنهیگفت: ادعا م  تیحرف به خنده انداخت و باز با جد   نیبا ارو    همه
  ی گذار  هیروش سرما   خوادیکه م   یمورد عالقه شه..درحال  ی خانوم خواننده  

 کنه!

  تی واقع  نینه.. ع   ی بشم، ول  دار یو محکم تکون دادم که اگه خوابم ب   سرم
 بود. 

 . دمیفهم ی رو نم یزیچ  شونی شلوغ  نیو صدا ها بلند شد و ب  سر 

 بودم نشستم.  ستادهی که ا  ینی زم یرو 

 .. ختی از لباسم ر یساعد دستم و قسمت  یچپ شد و رو  یدن ینوش وانیل

 حقش و کف دستش بذارم؟  شدمی نشست.چرا بلند نم  ن یبه زم  زانوهام

 انجام بدم از شدت ُبهت! تونستم ی نم ی کار  چیه

 ارا؟؟؟ یشونه ام نشست:_  یرو  یدست

 مهراوه بود.  یصدا

 آقا؟!  ی ندارم داد زد:_ه یادیز  یبا مردن فاصله  دید  یوقت

 ها کمتر شد و توجه اون رو جلب کرد.   صدا



ر و وراتو بس کن..تو حق ندار  !ی بساز هی در مورد مردم حاش ی_ش 

دروغ بود پس خودش   نایاگه ا   ه؟یزد و گفت:هه..حاش  یصدا دار  پوزخند
 افته؟ یچرا داره پس م

بدجنس قصه    یجادوگرا  یخنده ها پخش شد، صداشون مثل صدا  یصدا
 گوشم نشست.   یها تو

 افتاد.  ادم ی یزیتصورم، چ ی اهیس نی و بستم. ب چشمام 

ا  قبل باعث شد دوباره    دنیفکر کنم، دو  شتر یب   نکهی از  به هر طرف مهمونا 
 شوکه بشم. 

 شون بود؟ چه نایا

 داد زد: _مامورا...فرار کن! میک یدختر در نزد هی

 بازداشتگاه؟ زندان؟... س؟ یمامور؟ پل یچ

 و به عقب فرستادم و پا به فرار گذاشتم.  موهام 

 . رمیکجا م  دونستم ینم یشلوغ یتو

 . دیدو  یم  گهیسمت د ه ی عی خوردم سر  یم  یهرک  به

دستم و گرفت و   یکه کس   وار ید  یبود با سر برم تو  کیستون نزد  هی  یحوال
 . دیکش  یمن و به طرف  نمشیبذاره بب  نکهیبدون ا

 خارج شد و من و دنبال خودش کشوند.  یدر از 



. عجب عطر دمیکش  یعطرش و با هر لحظه مکث بو م   ر ی و واگ  ر یاون گ  نیب
 !یجذاب

برام مهم نبود کس   ی ب  سی پل  ر ینداشتم گ   دوست و  که داره من رو    یافتم 
 بود هم ممنونش بودم.  ایفرد دن  ن یتر  ز یاگه نفرت انگ  یحت  ه، یک   برهیم

صورتم    یتو  رونیسرد ب  یشد و هوا  ک یتار   دم ید  یکه جلو  م ی رفت  یم  جلو
 خورد.. 

رو بهم منتقل    یب یو محکم تر فشرد.. دستش حس گرما و حس عج  دستم 
 کرد.   یم

در و باز کرد و هلم    ه ی  اط،ی همون ح  ی گوشه    م ی ریم   میکردم دار   یم  حس
 برخوردم.  یواری داد که محکم به د 

 .. ستادهیصورتم ا   یمتر  یل یدرد چشمام و باز کردم که حس کردم در م با

  یآروم شده بودم ول   یکم  م ی خارج شد سیدونستم از معرض پل   یکه م  حاال
 ؟ یهست  یتازه وحشت به دلم چنگ زد. لرزون زمزمه کردم:_تو ک 

 موقت تو!  ی_همه کاره 

 فرو رفتم.  وار ی د یتو شتر ی آشناش ب یصدا با

 نگاهش کردم..   یکی تار  یو سرم و باال گرفتم و تو  زد  یجرقه ا مغزم 

 .. ابونیخ  یروز تو هیکه   ینبود ی _تو...تو همون



 تکون داد. ی تمومم سر مه یحرف ن  دیتا  به

  یداشت؟ تو ک  یچه معن یکه امشب زد  ییتند گفتم:حرفا ی لرزون ی صدا با
 ها؟   یهست

 . شدیم  دهی د یی نور کم سو  یبود، رقص موهاش تو  کیتار صورتش

 .یای باهام ب دیبازوم گذاشت و آروم گفت:ب ا  یو رو   دستش

 فشرده، داد زدم:_جواب منو بده!..  یرو چنگ زدم و با مشت  لباسش

 . دیجوابم و نداد، بازوم رو گرفت و من و دنبال خودش کش نکهیبر ا   عالوه

  غی شدم و با ج خکوب ی سر جام م م، یو خلوت بود  کیتار  مه ی کوچه ن  هی  یتو
 .. گم یولم کن! ولم کن دارم بت م   یداد زدم:_عوض 

  یو بهم دوخت و با لحن ترسناک   شیرنگ   یو برگشت سمتم، چشما  ستادیا
 ام؟ یک  یبدون یخوا ی گفت: مگه نم

 تکون دادم و گفتم:آر...آره! یسر یفور

هم نم   نی_در  خوشم  ازت  اصال  بدون؛  اومدم   خوامینم   اد،یحد  بدزدمت، 
 منتظرته! یل یکه خ  ینفر  هی  شیببرمت پ 

 !؟ ی:_کدمیزدم و تند پرس ی پلک

  ی ...ااراا؟ی... ارا؟ی: _ دیچی کوچه پ  ینفر تو  ه یو داد   غی ج  ی لحظه صدا  همون 
 وقت!!  ه ی  وفته ی ن  ی کس  ر ی اد؟گیسرش ن   یی بال   ه یکنه باران،    کارتیخدا بگم چ



 !نجاااامیمن ا  ی خودم اومدم و بلند داد زدم:_مهر به

شدم، محکم خوردم به تنه   دهیشد و به عقب کش دهیچیدور دهانم پ  یدست
 مرموز.  ی همون چشم آب  ی

 تو روحت دختره تخس! یگوشم زمزمه کرد:_ا  کنار 

 بود دستش و کنار بزنم..   نیام ا  ی سع  همه

 ؟یی انداخت:_کجاااا   نیکوچه طن   یمهراوه تو یصدا  دوباره

 ااارا؟؟؟… یتر شد:_ کینزد  صداش

و    با چسبوند  گوشم  به  و  سرش  بر  دیغر خشم  سرت  از  دست  _ما   :
 !ی ..فکر نکن در رفتم ی دارینم

بکشم    ی و نفس راحت  ام یو از دورم باز کرد و تا بخوام به خودم ب   دستش
 ارا؟ ی یو نگران گفت: خودت   دیمهراوه بهم رس 

 پشت سرم و نگاه کردم، پسره نبود!  جانیه  با

  نجا ی ...تو رو خدا منو از ام یدست مهراوه گذاشتم و گفتم: بر   یو تو  دستم 
 ببر!

 رو فشرد و گفت:باشه نترس..   دستم 



به مهراوه چشم    جی. گم یرفت   ینی و به سمت ماش  م ی دو از کوچه خارج شد  با
توض  آروم  ب  نی داد:_ا  حیدوختم که  بزنم  اونجا  از    رون،ی پسره کمکم کرد 

 برسونمون خونه.  خوادی م

 بودم.   جیحرف نداشتم چون به شدت خسته و گ یم، نا تکون داد یسر

 .. یلب گفت:حداقل شالت و هم برنداشت ر یز

 که تنم هست، بهت زده گفتم:مانتوم و شالم موندن...!  ییلباسا  ادی با

 .. ستیمعلوم ن یز یکه چ  نینداره، داخل ماش   بیتکون داد و گفت:ع یسر

نشستم، مهراوه هم کنارم    شه یگفتم و در عقب و باز کردم و کنار ش   یا  باشه
 نشست. 

 راننده به من و مهراوه، حرکت کرد.  جیرد و بدل شدن نگاه گ ن یب ن یماش

 بود..  یبا حرص گفت:چه شب مسخره ا مهراوه 

  م ی دیکه د   یشی کرد و گفت:اتفاقًا من و دوستام از نما  ی تک خنده ا  پسره
 . م ی لذت برد

 به من اشاره کرد.  و 

 چقدر راحت و خوش دل بود!..  ش؟ی نما

زدن و    ی راه مهراوه و پسره حرف م  ن یدر ب   م،یکرد  یرو ط  یادیز   مسافت
 نبودم.  ایدن ن یا یمن انگار تو



 ه؟ یک   به:_اون دیرس یمشغول اون پسره بود و همه فکرام م  فکرم

  م یشون ی متوقف شد، انقدر غرق فکر بودم که به جلو هل خوردم و پ  ن یماش
 برخورد کرد.  ییجلو یبه صندل

 .. ؟ینگران گفت:خوب مهراوه 

  می شونی که به پ  یتکون دادم و با دست  یسر  کردم یکه در و باز م  همونطور 
 شدم.  ادهیگرفته بودم پ

 . م ی و خم شد و گفت:ممنونم..باعث دردسر شد ستادیکنارم ا   مهراوه

دردسر  یلبخند  بهنام  چه  نه  و گفت:  م یزد  تماس  باهات    رم، ی گی...بعدا 
 خداحافظ. 

 :_خدانگهدار. م ی دو لب زد هر 

 و راه انداخت و رفت.   نشی ماش

 . م ی دور شدنش، سمت در حرکت کرد با

 گفت:چقدر خسته شدم..  نداختیم  دیهمونطور که کل مهراوه 

 جز دنبالش رفتن نشون ندادم.   یلعملعکس ا  چیه

 و رها کردم و سمت آسانسور رفتم.  در 

 !ارا ی صدام زد:_  یدکمه رو زدم، کس تا

 . ستادمی بابام شوکه سر جام ا دنیطرفش، با د برگشتم 



هم کرد    یو لباسم، اخم هاش و تو  افهی تاسف بار به ق  یاومد و با نگاه   جلو
 حم دوستت نباش!مزا  نیاز ا شتر یدختر، ب  م ی بر  ایو گفت: ب

 ؟یاور ی یو گفت:آقا ستادیکنارم ا   مهراوه

و گفت:    یسر  بابام رو گرفت  دستم  مهراوه  داد که  من    شی پ  ارایتکون 
 فرانسه! ره ی هم م گهیتا چند روز د  مونهیم

خودم    ی خونه    دی صداش و باال برد و گفت: غلط کرده، دختر من با  بابام 
 باشه!

اون    ی با تمسخر گفتم: من که دخترتون نبودم؟ موندنم تو  زدم و   یپوزخند
 نباشه بابا جون!  یقانون  ر یوقت غ   هیخونه  

 د ی بودم، حاال با  یو به دو طرف تکون داد و گفت:من اون روز عصبان  سرش
 غلط کردم؟   ایحرف زدم   یبگم اشتباه کردم که با بچه م اون جور 

 . م ی به مهراوه گفتم: بر رو 

  ی بابا عصب  یگفت و وارد آسانسور شد، منم باهاش رفتم تو. با صدا  یا  باشه
قرونم بهت    هی من    ، یتونی نم  ی عنی...ارای  یرینم  رانی سمتش برگشتم:_تو از ا

 . دمینم

رو   سمت و  هام  دندون  و  فوت کردم  و  نفسم  حرص  با  رفت.  هم   یدر 
 . دمیساب



سمتمون انداخت و گفت:هر وقت سرت به سنگ خورد    ی نگاه  مین   دوباره
 !ی ایم

آسانسور چشم دوختم و گفتم:    نهیبا بسته شدن در، به آ   دم، یزده خند  حرص
 رو هضم کرد..  افهیق ن یاون ا

 گفت:گناه داره..فردا برو باهاش حرف بزن.   تیبا جد  مهراوه 

چ  تو   هی..فقط کاف؟ی_هه  بذارم  و  خونه، کار   یپام  رفتنم  از    کنهیم  یاون 
 بشم! مونی پش

ا  الیخ یب از  ا  کنه ی..لج مینر   گهیکه د  نهی گفت: بهتر    ی عن یاومد    نجایها..تا 
 . مونهی پش

اومدن فرق   نیا  کنمی و گفتم: نه، من فکر م  دم یکش  یتوقف آسانسور آه  با
 کاسه ست..   م ین  ر ی ز یکاسه ا  هی  یعن ی  نجایا ادیاون م  یداره..وقت 

در خم شدم و کفشا رو در آوردم.. همون حال ادامه    یجلو  م، ی راهرو گذشت  از 
م   یحس   هیدادم:_ هرچ  یعوض  ارو ی  نیا   گهیبهم  و  باال  رفت  دلش    یکه 

 خواست گفت..همون و هم بابام فرستاده بود.. 

ا  در  اگه  داد:_نه،  جواب  و  باز کرد  نم   ی نجوریو  خودشم  اومد    ی بود که 
 !ی ا یسراغت..حتما خبر داشت عصبان 

 . میخونه شد  وارد

 بود؟  ی:_پس اون کدمیپرس



چ   یا  شونه  و گفت:  انداخت  م  ییزایباال  زد  زر  ذهن    ی ساخته    تونهی که 
 خودش باشه.. 

به عقل جنم    زای...اون چ؟یکنی م  یو گفتم: شوخ  ستادمیوسط خونه ا  مبهوت 
 !ران یبرم از ا  خوام ی م  ایمشکل دارم..   نای من با ا  دونهی از کجا م د،یرس ینم

 اتاقش و من دوباره با سواالتم تنها شدم.. یجواب رفت تو  یب

 کرد.  دارمیخورد ب یصورتم م   یکه از پنجره تو  یآفتاب  صبح

 رفتم و لباسام رو عوض کردم.  نیاز تخت پا یکرخت   با

و صورتم رو شستم تا    ستادم ی ا  نه ی آ   ی انداختم، جلو  یی روشو   ی و تو  خودم 
 پاک بشن.   شای همه آرا

 که روشن بود نشستم.   یون ی تلوز ی م و جلورو جمع کرد  موهام 

 رفت.  یخونه نبود، هر روز سرکارش م  مهراوه 

  ی رو م   ر ینداشت، فقط تصاو  ی تیجذاب  چ یشبکه سه برام ه  یزنده    برنامه 
 گرفتم.   یم  د یو صدا ها رو نشن دمید

  نمی خودمون تا بب  ی مهراوه افتادم، با خودم فکر کردم برم خونه    یحرفا  ادی
 چخبره.. 

 گرفتم.   شی شدم و راه اتاق رو در پ بلند

 کوتاه آماده شدم.   ی قهیدر چند دق ی بشم، فور مونی ندادم پش اجازه 



 دم، یاز کمد مهراوه برداشتم پوش  یمشک   ییمانتو

رژ قرمز    هیبا    ،یل آبشا  هیو با سر کردن    دمیپوش   رشیرو ز  یآب   نیج  شلوار 
 . دمیمژه هام کش   یرو  ملی لب هام و رنگ زدم و ر

 از خونه خارج شدم.  م ی برداشتن گوش با

الزم نبود، تا شب اونجا بودم اون موقع حتما مهراوه خونه بود در و    دیکل
 برام باز کنه. 

 کردم.   دایخودم راه پ  یشلوغ بود و به زور برا ابونیخ

ول   اده یپ نداشتم  و دوست  با  یپول   دینبا   یخب وقت   یرفتن   دم یخرج کنم، 
 دوست داشته باشم.

از زندان، انگار    یدرست بعد آزاد  کردم،یرو حس م   ینگاه  ین یش سنگ   همه
 نبود.  یبرام عاد  یچی ه

بوده؟ اگه    یتو عاد  ی زندگ  ی  سرم به صدا در اومد: _از اولش چ  ی تو  یفکر
داشت  بق  یشانس  م  یوقتو    یخوندی م  هیمثل    ه ی  ی رفت  ی م  خواستی دلت 

 کسب درآمد..   یبرا  گهیکشور د

نشه، که شدن برات   دیاولش با  یزندگ  نیا   یتو  گفتیبهم م  یحس   هی  یول
 داشته باشه! ی خاص ین یریش

جدا    کینزد هم  از  مادرم  و  پدر  دلم گرفت.. کاش  دوباره  شدم،  خونمون 
 .دادی موندن بهم آرامش م  نجایو ا   شدنینم



 باز شد. یحرف  چیه ی در و زدم و ب زنگ

 خونه باز بود.  یآسانسور باال رفتم، در ورود با

 خوند سالم کردم.  یخونه شدم و به زن بابام که داشت کتاب م وارد

ع  سرش گرفت،  باال  جواب   شی مربع  نک یو  و  کرد  جا  به  جا  رو 
 . ادیب زنمی..به بابات زنگ م نیبش ای ب ، یداد:_سالم..خوش اومد

 ؟ یخون ی م  یبه صفحه کتاب گفتم: چ رهیمبل نشستم و خ یرو  کنارش 

 ( یشعوریرو بست و جلدش رو نشونم داد، نوشته بود:)ب  کتاب

 نه؟ یزدم و گفتم: جوابم ا  یپوزخند

جان..تو   ارا یگفت: نه    یبا مهربون   د، یشونه ام کش   ی و دستش رو رو   دیخند
 !یکن یفقط حرف بزرگترت و گوش نم  یهست یدختر باشعور

  کنه یم   نی گفته سن و سال تع  ی ه؟کیو باال انداختم و گفتم: بزرگتر چ  ابروهام
 بزرگتره؟  یک

ا  خنده و سرفه  چرا   یاش محو شد  بزرگتر...  تو  باشه  اخم گفت:  با  کرد، 
 ؟یبر  یخوای م

من فقط    ره، یحرفا د  نیا   یبرا  گهیکاسه گردوندم و گفتم:د  یو تو  ام چشم
 برم! رمیپولم و بگ  خوام ی م

 شدم و سمت اتاقم رفتم.  بلند



 افتادم.  امیخوراک  ادی کمد و باز کردم و   در 

 . دمیکش  رونیشون رو با عجله ب  سهیک

 ی انقضا داشتن. با خوشحال  خیتار  گهی سال د  کیو چک کردم، تا    لواشکام
رو    ه یبق  ی انقضا  خی تار  خوردم، ی رو جدا کردم و همونطور که م  کاش یپالست 

 و رو کردم.   ر یز

 شدم.  نستاگراممیو برداشتم و وارد ا   م ی تخت نشستم. گوش  یرو 

 بود..  دهیاز لورا داشتم، حالم و پرس رکتیدا  چندتا

و    ی با زور عمل جراح  مدونیبود البته نم   یفالوور داشت... خوشگل   ونیل یم  هی
 .. یهرچ   ای  لتر یف

 و جذاب بود. با یز  یول

پ  یلیخ بود   شیوقت  و رقصا   یخواننده    ارایگفته  با   ییمورد عالقمه  که 
 . دادیرو نشون م  نی هم ا کردیآهنگام درست م 

 حرف اون پسره افتادم..  ادی

 کنه!  یگذار  هیروش سرما خوادی _م

 بود؟ ی چ منظورش

ت داشت و ب تیقبال سا  لورا  .. اوردیدر م  یدرآمدش و از شرطبند  شتر یب 

 با من داشت؟  یچه ربط نیا



  ی رو هم ببر  ارای  ی خوایم   دنیپرس  یها م   یبعض  خوندمی رو که م  کامنتاش
 ؟ یکن  غیتبل تو تیخودت و باهاش سا شیپ

 شدم، همه خبر داشتن جز خود اسکلم! جیگ

  ه یشب   دم،یشن  ییصدا  که   دمیچرخ  یم  نستاگرامیا   یچقدر داشتم تو  دونمینم
 در.  یقفل تو دن یچرخ

 تخت. یرو  خت یو آشغاال ر   کایبلند شدم که همه پالست جیگ

 رو فشار دادم که با قفل بودنش مواجه شدم.  رهیدر رفتم و و دستگ سمت

 تو؟..   ییقفل کرد؟ کجا  یگفتم: در و ک  متعجب

  برنتیم   ان، یدارن م  نا ی: _بابات ا دیاز پشت در به گوشم رس  تیبا جد   صداش
 . یباش دی که با  ییهمون جا

 گرد شده گفتم:کجا؟؟   یچشما با

 !ی فهم ی م  انی _م

 و باز کن! ن ی..ااری در ن یو گفتم:مسخره باز دمیزانو به در کوب با

 نزن.   گه ید کنه، یدر و فقط بابات باز م نیگفت :ا  یتفاوت  ی ب با

 نبود. یبابام گشتم ول  ی و دنبال شماره  دمیدو م ی گوش  سمت

 !دونست یپاک کردم خدا م  یک



  ی عجله شماره مهراوه رو گرفتم تا حداقل اون خبر داشته باشه کجام.. ول   با
 تماس بعد از خوردن چند بوق متمدد قطع شد.

 دندون فشردم و به در نگاه کردم..   ر یلبم رو ز ی اعصبان

ا  اد یقراره ب  ی بمونم تا بفهمم ک  انگار    وار یه خودم و به در و دک  نهی بهتر از 
 بکوبم. 

 داشت..  ی نوع خشم دست از سرم بر نم ه یو   یکنجکاو 

 کنم!   یدر و باز کن من فرار نم  نیا  ایسمت در رفتم و بلند بلند گفتم:ب   دوباره

 کنه؟ یم  ی:_چه فرقدیبه گوشم رس ر یبا تاخ  صداش

 و پشت در نشستم.  دم یکش  یپوف

 کنه..   یمن و زندان حق نداشت   یول  کرد، ینم  یفرق گفت یم  راست

 زدم و منتظر موندم.. ه یو به در تک  سرم

 گذشت.   یم  یبه کند زمان

شن  دوباره رو  در  م دمیصدام  تر  داشتم کالفه  جا  شدمی..  به    فه،یشر   یکه 
 .. ارا؟یبابام اومد: _  یصدا

  ان یروشنش در درگاه در نما  شهی هم  ی شدم که در باز شد و بابا با لباسا  بلند
از عالقه به   یرد  چی مهمون ابروهاش بود و چشماش ه  فشیشد، اخم ظر 
 من نداشتن. 



 ! یبر  ر یبا آقا ام  دی_با

  چی..ه ه؟یک  ر ی کنجکاو گفتم: ام  یشونه اش رد کردم و با نگاه  ی و از رو   سرم
 تو سرتونه؟  یمعلوم هست چه فکر

 . رونیب  ا یپوزخند گفت:ب با

 .. رمیجا نم چیزل زدم و گفتم:من ه  بهش

...ب  رون یب ا یزد:_ب داد  ..نم!ی ب 

 گفت که گوشام از حرص خارش گرفت.   ی( رو طورنمی)بب

و تند گفتم: نکنه    ی عصب  دیکه به ذهنم رس  یرو محکم گرفتم و با فکر  در 
 کنم؟ینگاه م  نم یش یمن م ی..فکر کرد؟یشوهرم بد   یخوای م

حاضره    ی وگرنه ک  ارم یرو به زور ب   یکی  دمیزد و زمزمه وار گفت: با   یشخندین
 تو رو تحمل کنه؟ 

 چشمام رو حلقه بست.  اشک

 کار خودش و کرده باشه!  یراحت  نی به ا  شد ینم  باورم 

 !کنمیداد زدم:_نه...نه من قبول نم  غی ج با

 ها..   شهی م  ر ی داره د ؟یاوری ینفر از پشت سر بابا گفت:آقا هیلحظه   همون

 تکون داد.  یبرگشت سمتش و سر اباب



 ه ینکردم و با گر  یتوجه   یول  رون یاسمم و صدا زد که برم ب  خانهیتوب   بابا
 ...م ی برم دنبال بدبخت  نیبذار  نیخوا ی از جونم م ی:_چ دمینال

  یلب گفت و تا خواست حرف ر یز یو استغفرهلل ا دیبه سرش کش یدست بابا
 بزنه، 

بهش خورد مات موندم. آروم نگاهم    سمیخ   یکنارش اومد و تا چشما  یکس 
 و باال بردم.. 

 آشنا، رسمًا هنگ کردم. یدوتا چشم آب یقفل شدن نگاه تارم تو با

 . ارمشیمن م ن، ی گفت:شما برو پا  ر یبا تاسف نگاهم کرد و رو به ام  بابا

 ن یفت: ابرد و گ  نی چشمام کنار رفت، بابا صداش و پا  یکه از جلو  پسره
  ی تو واقع  یفکر احمقانه    ستی پسر، اومده ببرتت ور دل مامانت... قرار ن

 باشه!

م  هی  مثل از درخت کنده  رو   شه،یبرگ که  و    ن یزم  یبه عقب سر خوردم 
 نشستم. 

 !.. ؟ییی کردم:_چ  زمزمه

ناراحت  ر یز با  بلندم کرد،  و  بع  یبازوم و گرفت  بر  د یکه ازش    یبود گفت: 
 .. یاونجا آدم بش  دیمادرت شا شیپ

 رمق نداشتم مخالفت کنم.  گهید

 . رونیب  م ی رو آورد و از خونه رفت  لم یوسا  فهیشر



مادرم به کنار..    ی  هیکردم، درد قض   یمجسمه با کمک بابا حرکت م  مثل 
  خواست یکرد که دلم م   ونم ید  ی در حد  ر، یاون پسره ام   یشدن جلو  ع ی ضا

 از خودم نبودن..  متاسفانه دستام هم انگار   یخودم رو خفه کنم ول

  یرو باز کرد و رسمًا من و رو  یبابا در عقب  م،ی متوقف شد ین یبه ماش   کینزد
 نشوند و در و بست.  ی صندل

راه افتاد، از کوچه دورمون   نیعقب رفت و ماش   ر،یبا ام  یاز مکالمه کوتاه   بعد
 کرد. 

 کنم؟ یم  کار یچ  ن یماش ن یدور و برم و نگاه کردم.. من االن داخل ا ناباور 

 به مادرم داره؟  ی پسره چه ربط نیا

  یکردم که بعدًا آپلود کنم تو  لم یو لمس کردم و شروع به گرفتن ف  میگوش 
 .. جم یپ

 باشم.   نیدورب دید ی که تو  یرو کنار گذاشتم جور یگوش 

 و..!  یگار  نی زدم:_نگهدار ا  داد

 ادامه داد.  شی توجه بهم به رانندگ یب

  یاالن نگه ندار  نیو داد زدم:_هم   دمی خودم و جلو کش   ی دوتا صندل   ن یب   از 
 !.. این یب یبد م

خنده گفت:  برگشت با ته  یوقت   دم، یازش ند   ی عکس العمل  چیلحظه ه   چند
 ؟ ینیب یم  ادیز لمی...ف دمیترس



!من و دست  یاز من بترس  دمیصدام کردم و داد زدم: _با  ی قاط  غی و ج  حرص
 .. ؟یکم گرفت

افتاد   ی تکون خورد و گوش ن یپدال گاز فشار داد که ماش  یپاش و رو  یجور
 کنار پام. 

  ن ی نجاتم بده..ا  یکی گفتم:  هی صورتم گرفتم و با گر  یرو برداشتم جلو یگوش 
 !دزده یداره من و م

 . رهیقرار بگ نیورب کادر د   یرو سمتش چرخوندم که تو یگوش 

 مامان..  شی برم پ  خواستم ی وجه نم  چیبودم و به ه دهیترس

 مجبور بودم.   ی ول  شدی هام چندشم م یباز یکول   از 

  ی و با خاموش کردنش انداختش رو صندل  د یرو از دستم کش  یگوش   ناگهان
 . م ی عقب کنار 

ب   یبهم کرد و من   یترسناک   نگاه ب  یدو تا صندل   ن یکه    شتر ی خم شده بودم 
 . دمیترس

 سر جات! نیزد:_بش  داد

هلم داد به عقب،   یشونه هام رو گرفت و جور  هوی رو نگه داشت و   نیماش
 .یبه صندل دم یکه چسب

 . دادیتر نشونش م  یبود و عصب ختهی ر  شیشونی پ ی تو  موهاش



 

صندل   یعصب نزد  یاز  گرفتم،  غر  کی فاصله  صورتش  مامان  دمیبه  :_من 
 نداره!  یفرق ییو با آدم رباکار ت  خوام،ی نم

ا   با پر  نیگفتن  باز کردم و به سرعت  و  و شروع به    رونیب  دم یجمالت در 
 کردم.   دنیدو 

 داشت. ی حس خوب   نایماش  ک یتراف ن یب دن یدو 

که توجهشون جلب    یتوجه به مردم   ی پشت سرم و نگاه کردم و ب  برگشتم 
 !ومده ی ن  ایکه با من طرف باشه هنوز دن  یشده بود داد زدم:_اون

رو مونده    ادهیبه پ  دن یتا رس  یجلوم و نگاه کردم و هنوز چند قدم  دوباره
 شدند.. دهیبود که حس کردم موهام کش

 شوکه سر جام متوقف بشم.  نکهی ازم ساخته نبود، جز ا  یعکس العمل  چیه

 رو باز کرد، هلم داد تو.  ن یو در ماش دی و گرفت کش  بازوم 

 رفت..   یاهیچشمام س یجلو

 دمشیفهم   ی.. حالم اصال خوب نبود؛ با همه وجود م دیکش  یسوت م   گوشام
 حال بد هم بخاطر همون مادرته!  نیا گفتیبهم م   یو حس

گفت    یم  یی زایچ  ه یلب    ر یو ز   کرد یم   ی رانندگ  ی و راه انداخت، عصب  ن یماش
 .شدم یکه متوجه نم



مثل تو رو    یکی شّر    الیو بلند گفت:فقط بخاطر مامان ل   اوردی طاقت ن  بالخره 
 .. دمیبه جون خر 

 هم دست از سرم بردار..   الی حرص گفتم: به خاطر ل با

کارا کردم، اگه    یلی وحشتناک گفت: من بخاطرش خ  یو با نگاه   برگشت 
نه هر دومون رو بفرستم  اال   نی کنم هم  یچ یبار از دستوراش سرپ   هیبخوام  
 جهنم!

ا  یراه  گهید فاصله  شکستن  تا  بغضم  م  ینداشتم،  حس    کردم ی نداشت، 
 بودم..  ومدهی از پس فرار بر ن یغرورم له شده، حت 

 . ختم یصدا اشک ر  یب  شهی و با دست پوشوندم و مثل هم   صورتم 

 قرار بودم و آروم نداشتم..  یب

و سوزناک    ییجا  هی بره    خوادیام که انقدر داغونه، فقط دلش م   یدختر  من
 .. رهی آروم بگ کمی رو بخونه تا  ا یدن یآهنگا نیتر

  شدیبرعکس م   نیکاش زم   یا  ی ول  ره،یفاصله بگ  تونهیکه نم  نیزم   یکره    از 
 یق یهاش موس  هیفضا... اونجا گر  کردی پرتش م  گه یسمت د  هیو جاذبه از  

 با وجود آه هاش! شد یو خفه هم نم شد یم

  ی ببازم، فقط گاه   ی نبودم که به راحت  یته...آدم من، همون دختر خس   ی ول
 گشتن..   یو خودشون برم  ذاشتنیتنهام م  دهامیام

 هم بعد از غصه خوردن و سبک شدن منتظرشون بودم.   شهی هم



ال  از  به  دوختم،    یال  چشم  بهش  داداش    یعن یانگشتام  بود؟  مامان  پسر 
 من؟... 

تنها گذاشت، هر وقت ازدواج کرده باشه امکان نداره    یمن رو از نوزاد  مامان
 پسرش از من بزرگتر باشه!

 ساله. ی و نه..س  ستیحدودًا ب  د،یرس ی من بزرگتر به نظر م از 

جور مردونه و جذاب به  هیداشتن جلف و سبک نبود،   یمدل خاص   موهاش 
 . دیرس  ینظر م 

  یودن، مثال وقت ب  اهی انگار س  یتر و گاه  ره یت   یول  یمن آب  یاز چشما   چشماش
 .. شدیم  ی عصبان

حدس    شدیکه داشت م  یکل یمتناسب با صورتش بود و با ه   شین یو ب  لب
 زد ورزشکاره. 

 آرزوم بود داداش داشتم..  شهی خودم گفتم کاش داداشم باشه، هم  با

  ن یا   یازدواج کرد ک  یسرم نقش بسته بود؛ مگه مامان ک یسوال تو هی  بازم
 آورد؟ ا یرو به دن

 آگاه بند اومد. م ناخود  هیگر

که مثال دارم    یدادم، آروم جور  یم و به صندل  ه یو صاف کردم و تک  صدام
مطمئن    شتر یب   گذرهیم   ی اونم بشنوه گفتم:هرچ  ی ول  زنم ی با خودم حرف م



ن  الی دختر ل  شم یم و بعد    دیرو زا  گهی د  یک ی  یآخه چطور  ستم،ی جونشون 
 من شد؟!  یاومد زن  بابا

 نگفت و حس کردم کنف شدم. یزیچ

آدم از    شه یفرستاد واسه بابام..آخه نم   چیمن و کادوپ  دمیگفتم: شا  دوباره
 ...یزیچ  هیاول مامان نداشته باشه، حاال بابا  

زدم که اون   یقهقه م  یجور  دن،یجمالت شروع کردم به خند  ن یگفتن ا  با
 نداشتم.  ی درد و غم چیلحظه انگار ه

 !یادب و منحرف یب  یسادگ ن یدر ع گفت؛ی بهم م شهیهم مهراوه 

تاسف    ینگاه  میکه برگشت و با ن  دمی خندی داشتم م  ز یبه همه چ  تیاهم  یب
 خودت و جمع کن..  م،یخونه ا  کیبار گفت :نزد

 ؟ یخنده م توقف دادم و با ابرو باال انداختن گفتم:چ به

نگاهش رو به    یدفعه که نگاهم کرد از سرد  نی بودن، ا  ی جور  ه ی  چشماش 
 زدن رفتم.  خی

همه سال    ن ی..بعد ا م  چارهی ب  ی الی...من نگران لیچی جواب داد: _ه  ی الیخ یب   با
 !نهی ب یتو رو به عنوان دخترش م 

  ینوزاد و بدون دادن حت   هی  ینگفته چجور  چارهی ب  یالی :_لدمیحرص غر  با
بچه بود چقدر عاشقانه    یول کرد و رفت؟ نگفت دخترش تا وقت   ر یقطره ش   هی



تو االن    یازش متنفرم ول  دونهی..اون نمد؟ینفهم  یدوستش داشت و اون حت
 کن و بذار من برم.   یلطف هی..پس  یدونیم

 شم..   اده یو اجازه بده پ   ستی گذاشتم و ادامه دادم:_با  رهی دستگ   ی و رو   دستم

داشتم وقت    دم یادامه داد و فهم  شینندگ در حالتش به را  ی رییتغ  چیه  بدون 
 کردم.   یتلف م

معلوم بود باالشهره،    یول   شناختمیو نم  م ی شدی ازش رد م  میکه داشت   ییجا
 . خودمون یباالتر از خونه 

رو برداشت    شیو نگه داشت و گوش  نیماش  یبعد مقابل در  یا  قهیدق  چند
 شماره گرفت. 

 نشده..  ر یخم شدم و کنار گوشش زمزمه کردم:_هنوز د  دم،یو جلو کش   خودم

 عطر خاصش برام آشنا بود. یبو

 سر جات! نی تلخ و سرد گفت:بش  ی گوشه چشم نگاهم کرد و با لحن  از 

 برگشتم..   م یسر صندل  شخندی ن با

جون بکنم،    شتر یحوصله نداشتم ب  یحت   گهیهمه تالشم و کردم. د   نجای ا  تا
  ست ی گفتن داره، بعد از ب  یبرا  یمادرت چ  م ین ی"اصال بذار بب گفتی بهم م  یحس

 سال!" 

 ؟ یبه شخص پشت تلفن گفت: خونه ا خطاب



 _در و باز کن. 

 _آره، باهامه.. 

 _به مامان آروم خبر بده و در و باز کن!

 شد.  ل یآورد و به طرف من متما نیرو پا  ل یجمالت، موبا  نیاز گفتن ا بعد

 کن.  ز یو تم   ؟صورتتیخورد ی نگاهم کرد و گفت: چ ی کم

 باال انداختم و گفتم:چشه مگه؟ ی ا شونه

خارج کرد و سمتم گرفت، ازش گرفتم و    ی کیکوچ   ی  نهیداشبورد آ   یتو  از 
 چهره ام گرفتم.  یجلو

تمر صورت  موهام  و  رو   یا   ی رو صاف کردم  رو    دهیم چسبچونه  یکه  بود 
 کندم. 

 نه..بده من.  ای  یخوشگل   ین ی توهم زاست..در ضمن ندادم بب نه ی_آ 

 باز شد.  یو همون وقت در ورود  دیرو از دستم کش نهیآ 

 بفهمم.   ستیالزم ن دم، یلب گفتم:خودم رو قبال د  ر یز

 که در و باز کرد افتاد.  یبه دختر نگاهم 

 !! هیباشه جز... سا   تونست یم   ی کردم و به مغزم فشار آوردم..ک  ز یو ر   چشمام 

  ر یکه با ام   یاهم سبز شد... همونر   یاز زندان، جلو  م یکه روز اول آزاد  یدختر
 از قبل دنبالم بودن؟  نا یا  یعنیبود،  



 . کردیکه خونسرد داشت نگاهم م   یری دهان باز نگاهم و برگردوندم به ام با

 کردم:_تو همون...   نجوا

 . م ی آزادت کرد  م ی که سند گذاشت  م ی بود الی پوزخند گفت: من و مامان ل با

 گرد شده گفتم: واقعا؟  یبا چشمان شوکه

 کرد.   اطیرو جلو برد و وارد ح نی جواب، نگاهش و برگردوند و ماش  یب

نگاهم کنه گفت: پس    نکهیبدون ا  اط، یبه کف ح  ن یماش   ی چرخا  دنیچسب  با
 زندان.  گردونن ی االن برت م  نیهم  می اگه ما بخوا ،یکن ممنون باش  یسع

 رف زدن کردن. رفت و با هم شروع به آروم ح هیشد و سمت سا اده یپ

مادرم    خواستی رو که دلم م  نیا  کردمیبا خودم کتمان م   زد، یتند تند م  قلبم 
 .. نم یو بب

داشتم، هم  قبال و  م  ر یز   شهی عکساش  نگاهشون ذاشتم یبالشم  انقدر  . شب 
 تا خوابم ببره.  کردم یم

فهم  ی ول و  ت  امه،یتنها   ل یدل  دم یبزرگتر شدم  و  پاره کردم  و    که یعکساش 
 . شیتو آت ختم ی هاش رو ر

 ر یکه ام   شدی چشمام جمع م یهام اشک تو  ی بچگ یادآوریکم کم از   داشت
 ؟ یخوای م  یلفظ ر یگفت:حتما ز   یرو باز کرد و با سرد میدر کنار 



مادرش و نداره    دنید   یهنوز آمادگ   دی و آروم گفت:شا  ستادیکنارش ا   هیسا
 !تنها باشه کمی..بذار  ریام

تند  ر یام اخالق  ی نگاه  بد  با  و  کنه   دایپ   ی آمادگ  د یبا  یگفت:ک  یبهش کرد 
 خانوم دکتر؟ 

 ؟ یا ی..چرا انقدر عصبان ر؟یگفت:ام  یبا دلخور هیسا

  رون یرو بده خم شد و بازوم رو چنگ زد و من و ب  هیجواب سا  نکهیا  بدون 
 . نیاز ماش  د یکش

 . وفتم یحبس شد و به زور تعادلم و حفظ کردم تا ن  نفسم

 و با حرص نگاهش کردم.  دمیکش  رونیو از دستش ب   بازوم 

 ؟یبه من دست زد ی ک  ی_با اجازه 

مجسمه رو جا به جا    هی  رمیاجازه بگ   دینگاهم کرد و گفت:با  یمسخرگ  با
 کنم؟ 

غر  چشمام  و  بسته کردم  و  باز  با حرص  و    ی :_مجسمه خودتدمیو  و جد 
 دت..!آبا

 _زبون درازه دخترک من؟.. 

 .خت یحس کردم قلبم فرو ر  یجمله، لحظه ا نیا  دنیشن  با

 و به صاحب صدا نگاه کردم.   برگشتم 



  ییطال   یاش مثل خودش بلند بود و موها  رهیکه لباس سبز ت  یقد بلند  زن
  دمید  ی شونه هاش رها کرده بود تو  یرنگ خورده اش رو از دو طرف رو 

 قرار گرفت. 

  نمشیبب   یی ممکن بود جا   ی که حت  یبا عکساش تفاوت داشت، جور  صورتش
 نتونم بشناسمش. 

قدم  جلو هر  با  و  م  یاومد  ب  ی که  رو  چشماش   ظشیغل   شی آرا  نی اومد 
 .. کردمی جستجو م

محال    ییشبا  هیکه    یعکسش بودن، نگاه  ینگاه تو  هیشب  یل یکه خ  ییچشما 
 روز بهم دوخته بشه.   هی دونستمیم

 !ت یدر واقع یول  نمی ب یرو داشتم که خواب م  نی ا حس

 نگاهم کرد.  یقرار ی ب با

کنار مامان بود    هی خوردم و چون سا  ی به عقب برداشتم که به کس  یقدم
 تونست باشه.  ینم ر یجز ام  یمطمئنًا کس 

 کرد.   لیدست من رو به جلو متما با

و فقط نگاه کنم تا زمان    ستم ی که با  نی که از دستم ساخته بود ا  یکار  تنها
 بشه.  یسپر

که الک سبز روشون نشسته بود و   فشیظر  ی و دستا  ستادی ا  می دو قدم  ی تو
 باال آورد و صورتم رو قاب گرفت. 



دارم از   شهی بود گفت: دخترکم..باورم نم  بیکه محبتش برام غر   ینگاه  با
 !نمت ی بیم  کینزد

 موندم.  رهی حس بهش خ یب

 .دیچک  نیشه چشماش پا و اشکاش از گو  دیدرخش  چشماش 

که محکم    رمی کردم ازش فاصله بگ  یسع   د، یاومد و گونه م رو بوس   جلوتر 
دار غم گفت: حق  با  و  نشناس   یحت  یبغلم کرد  و  هم  ی..ول یمن   شه ی تو 

 با خودم داشتمت. شهی ..هم یدخترم بود

 و محکم تر به خودش فشرد.   من

اش    هیبود و انگار گر   ده یچرخ  یا  گهی افتاد که به سمت د   هیبه سا   چشمم 
 گرفته بود. 

خودشو کرده    ی نیری تا خودش  کنه یم  هیزدم و با خودم گفتم"اونم گر   یپوزخند
 باشه"

هاش و تموم کنه..    هیحرکت موندم و اجازه دادم مادرم گر   یلحظه ب  چند
 ها ول کن نبود!   یراحت  نیانگار به ا یول

لحن  ر یام از جد  یبا  مادر   ت یکه  به  بود خطاب  اومده    ه یم گفت:چرا گردر 
 ها!  رهیگی خودش و م  نیاز ا شتر یب شه ی لوس م ؟یکنیم

 !؟ یک    گرفتم؟یخودم و م من

 عقب رفت و با صورت غرق اشک بهم زل زد.   مادرم



 کرده بود.  اهیچشماش و س ر ی ز ملشیر

 زن مادرته،   نیا  ارای:گفتیسرم م  یتو  یکی

 که تنهات گذاشت..  یهمون

 که تو رو نخواست..   یهمون

 ... یکس بزرگ شد  یکه بعد از رفتنش تنها و ب  یهمون

 .. ؟یو دوستش داشته باش  شیببخش  ،ی بهش اعتماد کن یخوایم  یچطور

 اراده لب زدم:_ازت متنفرم! ی صورتش گردوندم و ب یرو تو  نگاهم 

 خوردنش رو به وضوح حس کردم.  جا

  یرو بنداز  ی و همه چ  یکن   خودت و تبرئه  ی تونیم   یزدم: _واقعا فکر کرد  داد
 اومدن نحس من؟.. ایگردن بابام و به دن 

ب  عقب اونجا  دادم:_از  ادامه  تر  بلند  و  ..چرا  ؟یچ  یبرا  یآورد   رونم یرفتم 
 بخشمت؟  یم یمثال با خودت فکر کرد م؟ ین یسال بب ستی بعد ب یخواست 

پاش    یبودم که با کفش رو   ی برخورد کردم. انقدر عصب  ر ی رفتم و به ام  عقب
 سمت در..  دمیرو لگد کردم و چرخ

 ... یستی و ن ینفرت زمزمه کردم:_تو مامان من نبود با

 عجله سمت در رفتم.  با

 مامان جون؟...   ی ...خوبییییبلند شد:_ه هیسا  یصدا



دستم    یرو   یا  گهی برم، دست د رونی در و فشار بدم و ب   ره یخواستم دستگ   تا
 نشست. 

 در هم فرو بردم.  شتر ی ابروهام رو ب ر یام  دن یو باال گرفتم و با د  سرم

 .. گه؟ی د یگی م  ی:_تو چ دمیدندونام غر ی ال به ال از 

ر  چشماش  جرات  ز یو  با چه  و خشم کنترل کرده ش گفت:  باهاش    ی کرد 
 ..؟یو حالش و بد کرد  ی حرف زد ی نطوریا

کرده.. بالخره بچه به    یشما ها مادر  یزدم و با تمسخر گفتم: برا یپوزخند
 برو حالش و خوب کن..  خوره،ی ها م  یحال بد نیدرد ا

چشماش جا به جا کردم و ادامه دادم:_البته شک دارم حالش   نیب   ینگاه 
 اصال بد باشه!

دستم و    رون،یقدم به ب  کیحرف در رو باز کردم و با گذاشتن    نیگفتن ا  با
 و نگهم داشت. د یکش

 خونه..   م یکمک مامان و ببر  ایب  ر ی حرص زده گفت:ام ی با لحن هیسا

 بره..! دی_نه نذار 

 .دی لرز  یم  ی لیجمله از زبون مامان خارج شد..صداش خ نیا

 بازوش رو گرفت. ر یز  هیو بهش چشم دوختم، سا   برگشتم 



زد:_   با از    یعن ی  ه؟ی چ  یدونیاسمت م  ی!..معنارا یغصه صدام  غم!.. درست 
اسم همه روز و شبم   نیهم   یو نشد مادرت باشم، معن  یاومد   ایکه دن  یروز

 و گرفت..نرو..نذار دوباره ازت دور بشم!

 نسبت بهش نداشتم..  یرفتم، حس   یم  من

کنم، همونطور    یزندگ  تونم یبرم و ثابت کنم بدون اون و بابا هم م  خواستم ی م
 م!سالها بدون داشتن مامان تونست  نیکه ا 

 کردم.   دنیانداختم و شروع به دو رونیبه زور خودم و ب  یرفت ول  ینم پام

 کردم.   دایخلوت پ   ی جا هیانقدر رفتم تا خودم و   یجا رو بلد نبودم ول  چیه

 پارک باشه.  دیرس  یظاهرش به نظر م از 

 شدم.  ره ینا معلوم خ ینقطه   هیچمن ها نشستم و با غصه به   یرو 

به عنوان    فه یکه شر  ییروزا   م، ی تنها  یچشمام اومد.. روزا   یجلو  امیبچگ  همه 
 خونمون گذاشت.   یپاش رو تو دمیبابام و مامان جدزن

انگار ه  کیکوچ  یلیخ   من نداشتم..هروقت چ   چوقتی بودم،    ی م   یزیمادر 
 ات ولت کرد!" ''مادر  نداشتهگفتیبابا در جواب م دم،یپرس

 پا بذارم. قلبم   ینکنم، تا رو ی تا احساس دلتنگ گفت یم

 مهربون نبود، دوستم داشت..   بابام

 کرد.   یدوستم داشت بهم توجه م  اگه



بهم توجه    ا یدن   نیا   یتو  چکس ی بودم که ه  ایدختر دن   نی من منفور تر   انگار 
 نکرد!

بود که به شهرت    نیخواسته هام ا   یهمه    ساختم،یتازه داشتم خودم و م   من
 برسم و توجه ها رو جلب کنم.. 

  ی چ  هیکه برات مهم نباشه بق   ییساختن، جا   یزار زدن م  ی رو برا  ییجا   کاش
رو    ی مکان  ن ی..من اگه بتونم همچرهیاشکات و نگ   یکه غرور جلو  ییبگن، جا
مونه..اون موقع است که از سنگ    ینم   ی باق  ختنم یر  یبرا  یاشک  گهیبسازم د

 رفتم!  یمکان  نیشدم، کوه شدم... چون دنبال ساخت همچ

مرکز توجه   دم،ید  یکندم و اصال دور و برم رو نم   یها رو با دست م  چمن
ذهنم   یها ینقاش خوردیکه به چشمم م   یزیخودم بود و تنها چ االتیام خ

 بودند.. 

 .. دمیکش   زایچ یل یدستش خ  نقاش بود، از  ن یروزگار خودش بزرگ تر  البته

 رو به عنوان تاوان بهم داد! یی بود؟ تنها ی چ گناهم

 چمن ها گذاشتم.  یو دستام و رو  دم یکش  یآه

  ی بودن و من رو هم نگاه م   یبروم و نگاه کردم، چندتا بچه در حال باز  رو 
 کردن. 



لبخند زدم و پاهام رو جمع کردم، دستم و دور زانوهام حلقه کردم    بهشون
ز  ا   ر یو  هنوز کوچ   یلب گفتم:  نم   کیکاش  و  آدما چقدر    یبودم  دونستم 

 خودخواهن!

 _کاااش!

( نگاهم و  عییی و با گفتن )ه  دمیپر  دم،یکه از کنار گوشم شن  یکاش بلند  با
 برگردوندم... 

 تم برد. که کنارم خم شده بود ما   ر یام  دن ید با

  یشد و گفت: ا  رهیشب بود بهم خ   ی ایدر   هیکه حاال شب   شی آب  ی چشما  با
 !ی مرد ی کاش اصال م  ،ی اومد ینم  ای..کاش به دنیشد  یکاش بزرگ نم

 !کرد یم  نینفر  رزنایگفت، انگار داشت مثل پ   یها رو با تمسخر م   نیا

 ؟ یخوایاز جونم م   یو گرد کردم و گفتم:چ چشمام 

 . دیرس  یبه نظر نم   ندیلحنش اصال خوشا  یبود ول  ینگاهش خنث  حالت

م فرار  بد    یمن هر وقت بخوام کار  ؟ یکنی_از دست من  بدم، شده  انجام 
مادرت حق   ی.. پس اگه ُمردتو بردم برادمیحتما انجام م   یانجامش بدم ول 

 ؟یدیفهم  یکارم و خراب کن   یندار

 اخت..چنگ محکمش اند ر ی جمالت دستم رو گ  نیگفتن ا  با

 . دمیشده بودم و خودم رو روبروش د ده یباال کش امیاومدم به خودم ب  تا



 نشوند.   شیشون ی پ  یرو  یجذاب  اخم 

 بهت گفته؟  ی _ک

م  یسوال باعث  بودن  اضافه کرد:_که تخس  جذاب    شهینگاهش کردم که 
 !یباش

 تلخ گفتم: من دلم خواست جذاب باشم؟  ی پوزخند با

..مثال  یجذاب تر  یآروم   یوقت  ی..ولونم دیو باال انداخت و گفت: نم   ابروهاش
 . یمهمون  یاون شب تو

 جمله دستم رو محکم تر فشرد و  حرکت کرد. نیبند ا   پشت

 حرص دنبالش رفتم.  با

  چیکه داره خودم رو در برابرش ه   یخاص   ی باور کنم با جذبه    تونستم ینم
 . نم یب یم

 مثل نفرت بهش داشتم.   یحاال حس  یاومد ول  یخوشم م   شافهی از ق داشت

 کرده بودم.   یرو ط یادی ز یریمس   ادهیشده بودم، پ   خسته

ب  دستم  از دستش  ت دمیکش رونیو  و گفت:م   ز ی که  فرار    یخواینگاهم کرد 
 ؟ یکن

شد و گفت: فکر    لی به سمتم متما  ینه تکان دادم که کم  یبه نشونه    یسر
 ؟ یبازم در بر  یبتون یکنیم



 . دمیهم ساب  یو رو   دندونام

 . زدیم  شی داشت به چشمام ن اشک

د  ن یگفت:اول  شخندین   با که  سا  دمتیبار  خوب    ه یو  جلو  فرستادم  رو 
م خودت  ن یشناختمت..همچ  تر  یگرفت یو  معروف  انگار  دن  نیکه  ..  یی ای زن 

اومد دختر   ی مادرت..چون واقعا بهت نم یرو ببرم برا گهی د یکی  خواستمی م
 !ی اون خانوم باش

اونم حرفت   یبگ  یخوا ی کرد با حرص گفتم:م   دیکلمه "خانوم" تاک   یرو   چون 
 بفهم!! ونیا  ستی برام مهم ن ی.. ول شناختیچون منو نم  کردیو باور م 

  یچون همه    شناختیگفت: حدست اشتباست، متاسفانه تو رو م   تیجد  با
 چند سال از دور مراقبت بود! نیا

نزد   ی کم بهم  رو  پوزخند گفت:چهره  کیخودش  با  و  تو هم که    یتر کرد 
 موندگاره!

و    چکس یکردن چشمام گفتم: من حرف ه   ز یو با ر   دمیرو عقب کش   خودم
 ندارم!  یبهش اعتقاد  ی قلب  ی رو بگم..وقت  یزیاگه خودم چ  ی حت  کنمیباور نم 

دور کمرم حلقه کرد که    ی ناگهان  یو دستش رو به قدر  د یبه جلو چرخ  رو 
 شوکه شدم. 

 مغرم به قلبم جرقه زد!  ینش درست مثل داغ ت ی گرما

 . م یکن ی..باهم روش کار م یاعتماد به نفس دار ینهی:_اشکال نداره زم



 فکر کرد منظور من کمبود اعتماد به نفسه؟  چرا

 گفتم:ولم کن..  یخودم اومدم و عصب به

کنه که دو قدم جلوتر سر جام    تم یکرد به جلو هدا  یتوجه به حرفم سع  یب
 :_دست از سرم بردار.. دمیکش  ادیفر  غیگوشش با ج   کیزدو ن  ستادمیا

 ..!م یابون یتو خ  ار ی در ن ی باز یو گفت:وحش   ستادیا  متعجب

عقب کش   یفور و  من    ییتو   یو گفتم:وحش   دمیخودم  به  مثل کنه  که 
 !ی دیچسب

ب  یب با تمسخر نگاهش و به روبرو دوخت و ز  یتوجه به حرف    ر ی ربطم، 
 : دمیجمله رو ازش فهم  ن یگفت که ا   یزیچ

 دختر اون زنه آخه؟  ن یگفته ا  ی_ک

دونست بغض    ی. نامرد انگار م دیگونه م چک  یاز چشمم مزاحمانه رو  یاشک
 .ادی کرد اشکم در ب  یکردم، کار

ن  با دخترش  زدم:_نه..من  داد  و  مشت کردم  و  دستام  تو    م، ست ی خشم 
 .. یزشی..تو همه چ یپسرش 

 . دمیچشمم کش ر یرو محکم و خشن ز   دستم 

 بودم.  یبودن خودم عصب فی بخاطر ضع شتر یب



تار  هوا به  عابر  یم  یک یرو  و    یرفت و هر  بود  سرش به کار خودش گرم 
 . دادیرو بروز نم  شیبدبخت 

 شهر فقط من دردمند بودم! نیا ی که انگار تو  یجور

از چشمام   یاشک چی اجازه ندادم ه گهی گلو خفه کردم و د  یهق ام و تو  هق
 . ادیب ن یپا

گرفته گفتم:چون محبتاش نشمرده سهم تو شد   ییبه چشماش با صدا   ره یخ
 .. ؟یحرف بزن  ینجوری با دخترش ا یحق دار  یفکر کرد

 سکوت نگاهمون در هم گره خورد.  یلحظه تو چند

 زد.  خیچشماش   طونیش  یآب  یها له یت  هیچند ثان یتو

 تی خب باشه من کار  یلیکالفه گفت:خ  ییزد و با صدا  یموهاش چنگ  به
 . م ی بر ا یندارم..ب

 اضافه کرد:_لطفا!  آرومتر 

 تکون دادم.   یکه آروم گرفته بود سر  یرو فوت کردم و با قلب  نفسم

ا   حرکت و  ازم فاصله گرفت  و چند قدم  پا   ن یکرد  با  خودم دنبالش    یبار 
 رفتم. 

 هر جا ته خط بود، از خط رد شدم!  م ی زندگ یتو  شه؛یهم   مثل



بهم نگاه    میستادیمقابل در خونه ا   یمسافت رو دنبالش رفتم، وقت   ی   همه
 سرش داد نزن.   گه یکرد و گفت:د

 که.. نکن   یا هیتوص   چیزدم و گفتم:تو به من ه یپوزخند

 سکوت باال گرفت و در رو باز کرد.   یدستش رو به معنا ظ یغل یاخم  با

 ه؟ یشد و صدا زد:_سا   لیداخل متما  به

 ش؟یخودش اومد:_آورد  یو بعد صدا  هیسا  یتق تق کفشا  یلحظه صدا  چند

 تکون داد و به من اشاره کرد:_برو تو.   یسر ر یام

 شدم.  اطیقدم جلو گذاشتم و وارد ح د یترد با

 ؟ی ای:_خودت نمدیپرس ر یرو به ام هیسا

برم کارخونه..شب احتماال    دیو جواب داد:_با  د یبه موهاش کش  ی دست  ر یام
 . امیم  ر ید

 کرد و در بسته شد.   یازش خداحافظ هیو به خونه دوختم. سا  نگاهم 

 !کردم؟ یم  یزندگ  نای با ا دیبا  من

 باهام دارن! ی نسبتچه   دونستم یکه نم  یدرحال

 بهم طعنه زده بود.  تونستی پسره..تا م اون 

 نداشت..  تیبرام اهم یجبران کنم، تا حدود تونستم یرو م  حرفاش

 با من و مادرم دارن؟  یبود، چه نسبت  ن یا سوالم



 .. ن ینگاهم کرد و گفت:بفرما یچشم   ر یز  هیسا

  نی:_اون روز تو و اون پسره بود دمیشل کردم و آروم پرس  یشالم رو کم   گره 
 شدم؟  نتونیکه سوار ماش 

 فکر کرد و جواب داد:_آره.  ی کم

 نجا؟ یا  نم یاری ب  نیبدزد  دیخواستی به جلو گذاشتم و گفتم:م  یقدم آروم

بعد   می نی بب  می ای تکون داد و گفت: مامانت خواست ب  یبه عالمت منف  یسر
 . م ی کن  بتیتعق  می ..مجبور شدیریاز زندان کجا م

ا  تک  با ول   یخنده  تمسخر گفتم:  باز  یپر  رو  طرفدارم  نقش   یم  یخوب 
 ؟ ی...نکنه واقعا طرفدارمیکرد

 !ی خواننده ا دونستم یگفت:نه من فقط م   آروم

چه    یاما مرموزش چشم دوختم و گفتم: راست  بای ز  یصورت دخترونه    به
 ؟یباهاش دار  ینسبت 

 و..   م ی تکون داد و گفت: ما نامزد  یسر جیگ

 !گمیحرفش رو قطع کردم:_مامانم و م شخندی ن با

مادرته...   یپسر خونده    ر ی رو باال انداخت و گفت:ُاهوم خب، ام  ابروهاش 
 ش! نده یعروس آ   شم یمنم م 



عنوان خواهر شوهرش   دونمینم به  ام گرفت، حتما من رو هم  چرا خنده 
 بود.   رفتهیپذ

 رنیبزرگ کنن م  توننیخودشون و نم   یبچه   ایوار گفتم:عجب. بعض  زمزمه
 !شنی م  گرانید ی هیدا

 اضافه شد.  ر یحسادت هم به نفرتم نسبت به ام حاال

 .. ؟یگفت  ی زی:_چدیپرس  هیسا

 کار؟ یچ نجا یا امیتوجه به سوالش با اشاره به خونه گفتم: من االن ب  یب

 . یکن  یباال انداخت و گفت:با مامانت زندگ ی ا شونه

 ..؟یکردم:_زندگ   زمزمه

 . گهی د ایجلو زد و گفت:ب ازم

 . م یگذر کرد   بایز  اطیراه افتادم، باهم از اون ح کنارش 

ز کجا آورده که خونه  همه ثروت ا  نی مامان ا گفتمیهمه مدت با خودم م در 
 داره؟  یبزرگ  ن یبه ا یا

 !د یازدواج کرده بود..شا دیشا

کنم پا به خونه    قی به خودم تزر   قیبا نفس عم  کردمیم  ی که سع   ی آرامش  با
 گذاشتم. 

 قصر با شکوه بود.   ه یخونه که نه، در مقابل چشمام  البته



 بودن..  یو مشک  ییطال  لیوسا   شتر یب

  ییطال  یا  شهیش  ز ی شده بود و م   دهیخوش طرح چ  یمشک  یبا مبل ها  سالن
 .زدی مبلمان ها برق م ونی م  یرنگ

 !اب یبود..گل کم  اهیگلدون نظرم و جلب کرد که پر از گل رز س  هی  روش

 خونه چرخوندم.  ن یرو ب  نگاهم 

 به آشپزخونه ختم بشه.  دیرس  ی که سمت چپ بود به نظر م  یدر

 کرد.   یمطبقه اول و دوم رو از هم جدا  یپله ا  راه

 انداز شد. ن ی سکوت به وجود اومده طن ینفر تو ه ی یقدم ها یصدا

 اومد.  ی م ن یبود که پا  مامان

دوستش هم    ی حس نگاهش کردم، برخالف حرفام ازش متنفر نبودم ول   یب
 نداشتم!

 . یشد و گفت:خوش اومد  رهیسرخ بهم خ یاومد و با چشما جلو

 دخترکم.  ن یکرد سمت مبل ها و گفت:بش  تم ی تکون دادم که هدا یسر

 اومد.  ی"دخترک" گفتنش چندان خوشم نم از 

 نشم.  یمبل نشستم پام رو محکم تکون دادم تا عصب   نیتر  کینزد  یرو 

ببخش  هیسا رو   یدیبا  روبروم  مادرم  و  رفت  باال  ها  پله  از    ی مبل  یکوتاه 
 نشست. 



 ت؟ پروا و بدون مقدمه گفتم: شوهرتون کجاس ی زدم و ب پوزخند

 ازدواج نکردم.  گهیزد و گفت: من د  یزود لبخند   ی ل یلحظه جاخورد. خ  چند

و داستان   یدونیرو نم  زایچ   یلیگفت:تو خ   یرو کش داد و با مهربون   لبخندش
خدا    یچجور  دونمی رو االن بهت بگم.. من هنوز نم  ز ی همه چ  شه یمفصله، نم 

 !یشمی رو شکر کنم که پ

 دوختم و سکوت کردم.  ز ی م ی رو  یحس چشمم و به گل رز ها یب

  ی شربت وارد سالن شد و جلو  ی نیبا س  ینگذشته بود که دختر  یا  قهیدق
 .ستادیمن ا 

دختر رد و بدل کردم و با اخم    یآب پرتقال ها و صورت خسته    ن یب ینگاه 
 . خورمی گفتم:نم

 گفت:چرا؟..  یفور مادرم

 !خورمی زدم و تکرار کردم:_نم ه یمبل تک به

 دختر اشاره کرد بره.  به

  ی خاکستر  یدفعه کت و شلوار دخترونه    نیبه مامان نگاه کردم، ا   دوباره
 تنش بود. 

 داشت، چهره اش هم خوب مونده بود.  یخوب کلی به سنش ه  نسبت

 ن؟ ی_خدمتکار دار



  کنه یو مکاراتون  چارهی ب  ن یآره تکون داد که گفتم: ا  یسرش و به نشونه    جیگ
 !یوفتادیاز تک و تا ن  نیبخاطر هم 

 جوونم؟  یعنی  وفتادمیو گفت:از تک و تا ن   دیخند

 .ی_اوهوم.. از عروستم خوشگلتر

تا   دم یکه کش  ییای و گفت:شانس آوردم وگرنه با بدبخت  د یکش  یق یعم  نفس
 شده بودم.  ر یپ

دست  یپوزخند و  و گفتم:ببخش  یتو  یزدم  دادم  تکون  از کدوم    دایهوا 
 ؟یزن ی حرف م یبدبخت 

شد، آروم زمزمه کرد:_من    رهیچونه اش زد و با اشک بهم خ  ر ی و ز  دستاش
 نمک به زخمم نپاش!   گهیکارام هزار بار مجازات شدم تو د  ی...براارای متاسفم  

  ن یبابام بزرگ تر  کردم یبهش چشم دوختم و گفتم: من فکر م   ی تفاوت  ی ب  با
نذاشت تنها باشم..بزرگ   شی اون با وجود بد اخالق  یظلم رو در حقم کرده، ول 

وجود داره..خب اونا رو    یهم وجود داره، محبت   ی عشق  دمیکه شدم، فهم 
  ی ک  بره  ادمیسر و ته شدم که    یکار ب  هینداشتم، بخاطر همه کمبودام غرق  

رو    ی چ  قاً یت که دقخونه  یتهش افتادم زندان، تو من و آورد  ی هستم..ول
 ؟ یجبران کن

 من نبود..  ر ی بغض گفت:تقص با

 وسط حرفش بپرم که دستش و باال برد و گفت:اجازه بده..   خواستم 



لرزون    ییگونه هاش گذاشت و با صدا   یزد و دستاش رو رو   هیمبل تک  به
عاشق   دم یتو رو حامله بودم فهم یادامه داد:_بابات دلش با من نبود... وقت

کردم که رفتم    یانگار من اشتباه بزرگتر  یاشتباه کرد ول دختره ست... اون    هی
 تا به عشقش برسه.

خودم    ی..ول دهیرو لو نم  یزیدونستم ظاهرم چ   یبهت نگاهش کردم، م   با
 شدم! کهیاز درون چند ت  دمیفهم یم

اگه رفتم بخاطر    یبدون   د یبا  ،ی قضاوت کن  ی و گفت: تو حق دار  دیکش   یآه
 مون یحتما زندگ   موندمی چشم بابات، اگه مبشم خوار    خواستم یبود که نم   نیا

آروم    ی خونه    هیچند سال رو تو    نی... حداقلش ا شدیپر از بحث و جدل م
 !یکرد  یزندگ 

  یمعنا و چشما  ی به منطق ب   ق یعم  ی رو باز و بسته کردم و با نگاه   دهانم
زمزمه کردم:_هه...چه   شدیم   ده یخوشرنگش که حاال با نم اشک جذاب تر د

 !ی منطق

ز   ی دستمال  با و سر  ر یاشک  و گرفت  و    یچشم هاش  داد  تکون  تاسف  با 
بب  م ارای   نیگفت:  بفهم   کشهی..طول  م   هی  یتا  چقدر  موقعش    تونهی زن  به 

خواسته    یبرا  یبود که به بابات بفهمونم مانع  نیسنگدل بشه! قصد من ا
وسط    ن یا  یفکر کن   د ی.شا.یبود تو آرامش داشته باش  نیمهم ا   ستم، ی هاش ن
 من نبود!  ر ی بوده فقط تقص یهرچ   گم یبازم م ، یشد یقربان

 !زارم یکردن ب   یزدم و گفتم:بسه از نقش باز یشخندین



 گم؟ یمن دروغ م   یکن ینگاهم کرد و گفت:فکر م  ز یت

 ی کرد که وقت  فی..بابام تعریگیو نم گفتم: مطمئنم راستش  شخندی همون ن  با
هوش شدم و   یب  ی از گرسنگ   مارستانی ب   یزد، تو بتیاومدم چطور غ   ایبه دن

 مادرم فرار کرده بود به ناکجا آباد!

 چرا؟  ی دیپرس  چوقتی هم فشرد و گفت: ه  یهاش و رو  پلک

دنبال بهونه   گفتی دندونم گرفتم و با حرص جواب دادم: _بابام م  ن یو ب لبم
  یچون بعدت با زن  کنم،ی.. من حرف اون رو امروز باور م یبر   ششیاز پ   یبود

 رو جمع کنه! شی ازدواج کرد که فقط بتونه زندگ

  ی گی که م  یزیعشق شور انگ  نی و بر رو نگاه کردم و ادامه دادم:_همچ  دور 
 . ستی ن شیتو زندگ 

 . دمیبر افروخته ش فهم   یرو از چهره   نیبرد ا  ماتش

ُهم زده بود  با   ی خواستی همه سال فقط م  نیمامان..ا   یپوزخند گفتم: نکنه تو 
 ؟ یرو زهر کن  مونی زندگ

که    ی..اون دخترکنم ی صورتش گذاشت و گفت:من اشتباه نم  یو رو   دستاش
 !ه یبابات عاشقش بود واقع

 بود؟  ی:_خب کدمیخم شدم و پرس ی کم

 عمه اش.. گفت: هنگامه..دختر   ر ی درگ یخورد و با فکر نیچ  ابروهاش



حالت  ی تو  ینگاه  با  و  م  یصورتش گردوندم  خنده  د یفهم  شدی که  م چقدر 
 خونه اش!..  رفتم یم  ادی بچه بودم ز یگرفته گفتم: عمه هنگامه..وقت 

 عمه؟   یگ یزد:_چرا بهش م لب

من اسمش    ی... زن بابامونه ی ته خنده گفتم:چون درست مثل عمه ام م  با
 است! فهیشر

که همه تون    نهی ..مهم اگه ید  ال یخی بزنه بلند ادامه دادم:_ب  ی خواست حرف  تا
هم ببخشمتون    دمی برم..قول م   رانیاز ا  دیبذار  د،یخراب کرد  و م ینصف زندگ 

 هم دعاتون کنم!

 . دیکش  یگذاشت و هوف  شی شونی پ  یو رو   دستش

 . دمتیند  ر یدل س  ه یکه هنوز    ینه وقت  یول  یریشد و گفت:به وقتش م  بلند

 رم نشست. اومد و کنا سمتم 

با   هیگذشت    یشد و لب زد: _از هرچ  رهی خ  بهم  اونم   دیزخم مونده که  از 
 به خودم بگو! ینگفته دار ی ..باهام حرف بزن..هرچم ی بگذر

که االن    ینی ندارم..ا  ی حرف  چ یگفتم:من ه  یرو ازش گرفتم و به آروم  نگاهم 
 دمیو د  اتون یشما و خودخواه   یوقت   ست، یکنارت نشسته دلش اصاًل پر ن 

 دادم! تی فقط به خودم اهم

حداقل باهام سرد نباش، خودت و    ی..ول ارای   هیادیتوقع ز  دونم یگفت:م  آروم
 من بذار دخترکم! یجا



تو باشم..چون    یجا  خوادی تلخ سرم و باال گرفتم و گفتم:دلم نم  یلبخند  با
 !یکرد  کار ی چ تیکه با زندگ   یخودتم تو شوک

صدا   همون خودش  هیسا  یلحظه  به  رو  دارم    توجهمون  جلب کرد:_من 
 ن؟ یندار ی ..باهام کاررمیم

 ؟ یمون یرو بهش گفت:نم  ق یعم ی با غم مامان

تو  ییطال   فیک رو  م  یبراقش  و گفت:آخه  داد  تکون  به   خوامی هوا  برم 
 .ادی که امشب نم  رمیسر بزنم..ام هیمادربزرگم  

 بلند شد و بدرقه اش کرد.  مامان

 کرد از در خارج شد.  یبلند  یخداحافظ نکهیهم بعد از ا  هیسا

 هستن؟ یک   قایدق نای_ا

چرخ   به سالگ  ر یو گفت:ام  دیسمتم  شده.. هم  شی از هشت  من   شه یپسر 
 . گرفتم ی افتادم آروم م یتو م ادی  کردمی به چشماش نگاه م  یوقت

 ؟ یچرا سرپرستش شد یبگ  شهی زده سرم و باال گرفتم و گفتم:م حرص

 و هم تنها تر بود.چون اون از ت  دیچشم گرفت و جواب داد:_شا  ازم

 باال انداختم و از حسادت نفسم رو فوت کردم.  ییابرو

 .. دمیرسیرو م ر یحساب ام  دیبا

 . کردمی ترکشون م  شهیهم  یو برا  ختمیر  یزهرم رو به همه م  دیبا



 بود؟  ی زهر چه جور زهر نی ا حاال

 ؟ ینی اتاقت و بب یخوایسمتم اومد و گفت:م  قهیبعد از چند دق مامان

 تکون دادم، بلند شدم و کنارش حرکت کردم.  یسر

 . م یاز پله ها باال رفت باهم 

  یی طال  یمربع   یکای سرام  ی که با پا گذاشتن رو   م یشد   یک یتار   ی راهرو   وارد
 .دمید  یرنگ، فضاش روشن شد و حاال درست همه جا رو م 

 بوده باشه.  قهیخوش سل دیبا  نجای خودم گفتم؛ طراح ا با

 و بازش کرد.   ستادیا یا  گهیابل در ددر، مق  ه یاز رد کردن  بعد

 بود. ییبا یاتاق ز   دم،یکش  یرفتم و سرک جلو

لبخند  نگاهم  با  برگردوندم که  سمتش    ن یا   م یاومد   یگفت:وقت  قیعم  یو 
 .دمی و لباس برات خر لهی..وس دم یتو چ یاتاق رو برا ن یخونه، ا

ا  با ازم دزد   نیگفتن  رو  از اشک شد. نگاهش  پر  با    دیجمالت چشماش  و 
حاال خوب    شه، ی مال خودت م  ی روز  هی  دونستمیگفت:م  قی عم   ینفس   دن یکش

 بگو برات عوض کنم.  ادی خوشت نم لی اگه از وسا  ن، یرو بب  زا یهمه چ 

 . دمیرو درون اتاق کش  نگاهم 



دخترونه  شتر یب  شی نارنج  ی واراید همه  م از  طرح  کرد، یش    ی فرش خوش 
گوشه    یرنگ   ی نارنج  یبا روتخت   یکف اتاق رو در بر گرفته بود، تخت   یهمه  

 اش جا داشت. 

 مونده رو احاطه کرده بودن.  یباق  یفضا لیو تموم وسا  نهی آ  ز ی و م  کمد

 حدس زد حموم باشه.  شدیگوشه بود م   هیکه   یدر

 اتاق خودم خوشگل تر بود! ی اتاق شدم و گفتم:خوبه ول وارد

 ام..  قهیگفت:متاسفم من سل  عیسرم  جمله دنیشن  با

  ی اتاق  ی...حت نطوری و ادامه دادم:_اتاق مهراوه هم هم  دمیحرفش پر   وسط 
 خوشگل تره! نجا ی از ا میزندان داشت  یکه تو

ا  چند نگاه    ینگاه   می سکوت کرد..ن  یلحظه  بهم  تعجب  با  انداختم،  بهش 
 . کردیم

 زدم.   هیتک  شیتخت انداختم و به تاج طال  یزدم و خودم رو رو  یپوزخند

 کارو خوب بلدم.   نیا  کنم،یتحمل م  یگفتم:ول   خونسرد

بازم ازت معذرت    ارای گرفته گفت:  ییو با صدا  دیچی هم پ  یرو تو  دستاش
اگه اشتباه    ی مادر بودم، حت  هیمن    یدرکم نکن   ی. تو حق دارکنم ی م  یخواه 

  یاضاف   ی سر و صدا  یکنم که اجازه دادم ب   یدر حقت خوب  خواستمی بود.. م 
  ،یجون سالم به در برد  ای که با همه سخت  ی..فکر نکن خودت بودیکن  یزندگ 

 خود من شانس آورم!



ادامه داد:_وگرنه    ی در رو   کنار  و    ی از همون روزا تو  ی ک یپاهاش نشست 
 . مردمیم  میتنها 

 و بستم..چقدر حالش بد بود.  چشمام 

 اراده بلند شدم به سمتش حرکت کردم.  یرو باز کردم و ب  چشمام 

 شونه اش گذاشتم.   یو رو   م دست

 . دمشیاشکاش مجبور شدم وانمود کنم بخش  دنی نگاه کرد، با د   بهم 

 باشم!  دیلطفت با ن ی..ممنون ایآورد ام یزدم و گفتم:تو به دن ی تلخند

 و محکم بغلم کرد.  دیزد و دستم رو کش   یلبخند

 ندارم...  ییآرزو  چیه  گهی گفت:االن د   هیگر  ون ی کرد و م  هقهقه

کرد، حس عشق به مادر    یرو درونم زنده م ی مشامم حس  یعطرش تو یبو
 رو!

 .دمی که بغلم کرده بود نفس نکش   یلحظات

 ادامه دادم!  دنیازش جدا شدم و دوباره به نفس کش  نکه ی ا تا

 کردم.  یبودم و سقف رو نگاه م  دهیتخت دراز کش  یکه رو   شدیم  یساعتکی

تر   بیخواست و عج  یم   هی گر  بیپر از حرف بود، پر از ترس.. دلم عج  ذهنم 
 اومد.  ی اشک به چشمم نم نکه یا



کردن    هیدارن قادر به گر   ییباال  یکه قدرت ذهن  یینوشته بود؛ آدما  ییجا  هی
 کنن!  هی گر  توننی نم ف یضع یهستن.. آدما

نبودم، اندازه    فیاون نوشته ها رو پاک کنم، من ضع  یهمه    خواستیدلم م  
 ..دم یکش   ییسنم تنها

 دوستم نداشت.  یبهم توجه نشد، کس  چوقتی ه

 د؟ یچرخیخودش م   ی زندان راست راست برا  ی مثل من با داشتن سابقه    یک

  یسوزش گرفت و از گوشه چشمام دو قطره اشک راه گرفت و رو   چشمام 
 . دیبالش چک 

نمونه از    ن یو ا  ختی ر  یگری پس از د  ی کیبغضم شکست و اشکام    بالخره 
 شد. افتیقدرت هم درونم  

  دم یصورتم کش   یرو  عی خورد دستام رو سر  یکه به در م  ییتقه ها  یصدا  با
 و صدام رو صاف کردم:_بله؟ 

حاضره،    گهید  ی  قهی:_شام تا چند دقدیبه گوشم رس   یدختر   فیظر  یصدا
 . نیپا  دیا یو ب دیخانوم گفتن آماده ش

 که دور شده.   دادیتق تق کفش هاش نشون م  یصدا

توص   ستادم،ی ا  نهی آ   یجلو مامان  افتاد.  لباسام  به  بود    هینگاهم  کرده 
 عوضشون کنم. 



رو برداشتم    یرنگ   ی درونش انداختم، بلوز صورت  یکمد رو باز کردم و نگاه   در 
 اندازه م بود.  قایو به تنم گرفتم دق

  یاندازه هام رو هم م   ینظرم داشت و حت   ر ی سالها ز  نی واقعا همه ا   دیشا
 دونست. 

حموم    دنشونیگرفتم قبل از پوش  م یتم و تصم همراهش برداش  یمشک   شلوار 
 برم. 

 و باز کردم و وارد شدم. در 

 اومدم و لباسا رو تنم کردم.  رونیاز حموم ب یسرسر  یاز دوش  بعد

رو پشت سرم    یشونه و مقدار  ی رو رو   شونی خشک کردن موهام، مقدار  با
 انداختم. 

در اومده بود زدم و از اتاق خارج    شی روح  ی به صورتم که حاال از ب  یلبخند
 شدم.

که مادرم    یزیم  دنیسالن و د  یبه انتها  دن یرفتن از پله ها و رس  ن یپا  با
ها نشسته بود جلو رفتم و آروم   یاز صندل  یکی   یسمت رو   نیپشت به ا 

 روبروش نشستم.  ی صندل  یرو 

 ی رو م   ز ی که داشت م  ینگاهم کرد و لبخند زد، سپس روبه دختر  نی تحس  با
بشقاب بذار...بهش زنگ زدم گفت کارش   رمیام یگفت:ترانه جان، برا  دیچ

 .. ادیشام م  ی تموم شده برا



 حرص نفسم رو فوت کردم.  با

 ممکنه من با پسرش مشکل داشته باشم؟  کردیفکر نم  یعن ی

نزد  یبشقاب   ترانه جلو  کیرو  من  به    م یکنار  یصندل   یبشقاب  و  گذاشت 
 آشپزخونه رفت. 

چند قاشق   یو من بدون تشکر، از ظرف قورمه سبز  دیبرام برنج کش  مامان
و تا خواستم شروع به خوردن کنم زنگ در به صدا در    ختم ی برنجم ر  یرو 

 اومد. 

 دستش بند بود و مامان بلند شد در و باز کنه.  ترانه

 .دیچرخ ز ی م  یرو   نگاهم 

ستم بود و برداشتم و خونسردانه کف بشقاب  که کنار د  یپر از نمک  نمکدون
 کردم.   یکه م   یچشمم به کار  هیچشمم به مامان بود و    هی   ختم،ی نمک ر  ر یام

 . ختم ی ر وانشی ل یکه خنک شد تو  ینمک ها رو با دل هیبق

 انداختم.  ن یسرم و پا یبرگشتن مامان عاد با

 به وجودم حمله ور شد.  نی سهمگ یباز شد و استرس  یورود در 

 جا به جا شدم.  م ی دلصن  سر 

 ؟ یکار منه چ   دیفهم یم  اگه

 حالت ممکن غذام و بخورم.  نیتفاوت تر  یکردم با ب   یو سع  دم یرو گز  لبم 



که داشتم اشتهام و از دست داده    یکه خورده بودم و استرس  یوجود آب   با
 به اجبار قاشقم رو پر کردم و سمت لبام بردم.   یبودم ول

 کرد.   ینیریو خودش  یاحوالپرس  یکل   ستاد،یسالم کرد و کنار مامان ا  بلند

 رفت انگار واقعا پسرشه..  یقربون صدقه اش م  یهم جور  مامان

 من نشست.  یکنار  یصندل یاومد و رو  جلو

 انداختم.  ی بهش نگاه یچشم  ر یز

با اون همه سر و صدا انقدر راحت    شدی رش نمانگار باو   کردینگاهم م   متعجب
 اومدم و سر سفره نشستم. 

مامان نگاهش و به اون    یبه موهام زدم که با صدا  یاز نگاهش دست  معذب
طفلک فکر    هیکه کارا روبراه شد؟ سا  شدیجان؟چ   ر ی :_چخبر امدیسمت کش

 گذاشت رفت..   یایکرد نم 

اومد   دیخاص و مردونه اش گفت: فر  ی رو به مامان داد و با صدا  نگاهش
اومد هنوز کار داشتم، آخه امروز کاًل از اون روز    ی کمک دستم، اگه اون نم

 سختا بود. 

 به من اشاره کرد.  و 

 .. تونی دوتا  نیلبخند زد و گفت:خسته نباش  مامان

اون ظرفا غذا بخوره تا بفهمه    یو منتظر موندم تو  دمیو در هم کش   اخمام 
 !یچ ی عنی  یواقع  یسخت 



 . ختی خودش آب ر یو برداشت و از پارچ برا  وانیل

شده   ی کف  یداخلش کم  یکه حاال بخاطر نمکا  وانیل  یتوجه به محتوا   یب
 . دینفس سر کش  ه یبود، آب رو 

 قلبم به شمار افتاد.  ی ها تپش

 بفهمه کار منه! تونستیم

 آورد.  نی رو پا وانی آروم ل آروم

 . دمیرو به صورتش کش   نگاهم 

 .شدی م  دهیخورده د  سی لباش نمک خ یرو 

 بخندم.  ر یدل س ک یو   ز ی م  ر ی برم ز  خواست یخنده ام گرفت، دلم م  دیشد

 خون شده بودن.  ی به چشماش افتاد که کاسه  نگاهم 

 مگه؟   نیشوری ظرفا رو نم نیپرت کرد و داد زد:_ا  ز ی م  یرو رو  وانیل

 شده؟..  یمتعجب گفت:چ  مامان

 انداخت.  وانیبه ل ینگاه دهیرسوند و ترس  ز یبا عجله خودش و به م ترانه

 با خشم بهش زل زد.  ر یام

 شده بود با تته پته گفت:من شسته بودمشون..  یکه رسمًا سکته ا  ترانه

 پر از نمک بود!  نیا  ی:_ول دیو نشونشون داد و با حرص غر وانشی ل ر یام



 ه بودم خورد. صدا به قهقه افتاد  یکه ب  یلحظه نگاهش به من  هی

 !کشمیآب م  یو کل   شورمی م  عیبا عجله گفت:بخدا من ظرفا رو با ما  ترانه

کنه    شی داشت مخف  یکه سع   ی زد و با خشم  هیتک  شی آروم به صندل  ر یام
 کردم داخلش!  یخب، فکر کنم خودم نمکدون رو خال یل یگفت:خ

 حالت خوبه؟   ر ی گرد شده گفت:ام  یبا چشما مامان

 تکون داد.  یبه من رو به مامان سر ینگاه  م ی با ن ر یام

از خنده  همونطور  به صورت سرخ  با غضب  مکه  نگاه  و   وان ی ل  کرد یم  من 
 داخلش انداخت پر از آب کرد و خورد.  ینگاه  نکهی برداشت و بعد از ا

آت چطور معده  کردم ی فکر م  داشتم اون آب  نمک  شیش  با  و    ی نگرفت  شور 
 تلخ؟!

چشم برداشتم و شروع به خوردن غذام  خنده م گرفته بود که ازش    دوباره
 کردم. 

افتاد به حرکت دستش که داشت تو  دوباره  یبشقابش برنج م   ی چشمم 
 . ختیر

 باال انداختم.  ینگاه شکاکش شدم و شونه ا  متوجه

گفت:    یآروم   یلیخ   یچنگالش و دست گرفت و نامحسوس با صدا  قاشق
 !رهیم  ادمی منم 



 زد.  شخندی شد و ن رهیآزادم خ یبه موها کینزد  یاز فاصله  بعد

 . دمیکش   قیعم  ی کاسه گردوندم و نفس   یو تو چشمام 

 به سنگ خورده بود!   رمی تصورم غذاش شور نشد..ت  برخالف

 بخوابم.  خواستی بخورم، فقط دلم م یز ینتونستم چ  گهید

خودش رو جمع کرد    یظرفا  د،یمامان دست از غذا خوردن کش  نکهیاز ا   بعد
 برسه..   شالیو بلند شد تا به سر 

 . یآروم کن لم ی ف یبا تماشا و رتیبده ذهن درگ  چقدر 

 فرار کردم و دنبال مامان رفتم.  ر یام  ینگاه ها ر یهم بالفاصله از ز  من

 رو روشن کرد. ونینشست و تلوز  یمبل   یرو 

  ال یمنتظر شروع سر   یسه با کنجکاو   یبه شبکه    ره یو خ  ستادم یا   کنارش 
 شدم.

 تکون دادم.  یبا تاسف سر  شد یکه پخش م  یا یسی پل  ال یسر دن ید با

 اومد؟  یچشمم م  یجلو ترسم یازش م ایمتنفر بودم    یاز هرچ چرا

 از پله ها باال رفتم.  دنیقصد خواب به

وارد راهرو شدم و سمت    دم،یخند ز یر  ز یآوردم ر  ر یکه سر ام  ییفکر به بال با
 اتاقم راه افتادم. 



و کش  یدست  با حلقه شد  مچم  دور  و    شدنم،  ده یکه  متوقف شدم  سرجام 
 متعجب برگشتم. 

 ؟ یکه حسش مشخص نبود گفت:چرا اون کار و کرد  یبا چهره ا ر یام

 نکردم.  یو خونسرد گفتم:من کار  دمیرو کش  دستم 

خطرناک شروع    یباز   ه ی  یخوایترسناک گفت:نکنه م   یاومد و با لحن   جلو
 ؟ یکن

حساب    یچ ی اش زل زدم و گفتم:من تو رو ه  ره یت   یآب  یچشما   یاخم تو  با
 !کنمینم

  ستی من ن  ر ی صورتم به گردش در آورد و کوبنده گفت:_تقص  ی و تو  نگاهش
 !ی ری.. بعدم فالوئر بگیاگه مامان بابات نذاشتن زودتر بر

من به تو    یگرد شد از وقاحتش، با حرص داد زدم:_مسائل زندگ   چشمام
 نداره..  یربط

صدا به    ذاشتینم  ون یکه مامان بتونه بشنوه البته تلوز انقدر بلند نبود    صدام
 صدا برسه.. 

تو    یکه بهم مربوطه..البته تا وقت  تیو گفت:زندگ   د یو در هم کش  ابروهاش
 !یکن ی م  یم زندگخونه

 مقاومت کنم.  شتر یگلوم و گرفت، نتونستم ب   بغص



گرفته گفتم:من    ییبمونه، با صدا   یاشک از چشمام مخف  شیزدم تا ن  پلک
  نجا یم ا لحظه  هی  گهید  د،یخونه مال توئه..به زور من و آورد  نیا   دونستم ینم
 !مونم ینم

 چنگش شد.  ر ی دوباره دستم اس  وفتم ی خواستم راه ب تا

 .. نم یبب  سا ی_وا 

 زدم:انقدر دستم و نکش!! غ یو با حرص ج  دم یو سمت نرده ها کش  خودم

صدا  همون و  فرا گرفت  رو  جا  همه  سکوت  تو  یلحظه  خونه    یمامان 
 .. ارا؟ی:_ دیچ یپ

 برم!..  خوامیزدم:_من م  داد

 شده؟   یو متعجب گفت:چ  ستادیپله ها ا ن یپا  مامان

 !رونی ب دم یببر گه یم  کنهیم  هیجواب داد:_گر  ر یبزنم ام   ی حرف نکهیاز ا قبل

 !ی شی لب گفت:ساکت م ر ی بهش نگاه کردم که ز مبهوت 

 . گم یو بهش م  ز ی:_االن همه چ دمی و مشت کردم و به بازوش کوب  دستم 

 . م ی گرد  یو بر م   رونیب  م ی ریاخم گفت:برو حاضر شو، م با

کرد سمت    تم یبگم هدا  یزیتر شدم، تا خواستم چ  یزور گو بودنش عصب   از 
 . رونی ب برمشیتکون داد:_خودم م یمامان دست  یاتاق و برا



باز کردم و با ورود رو بهش کردم و گفتم:من نم  در  و  ب امیاتاق   ی .. نفهم  
 شعور!

آ   در  و سمت  بستم  پوزخند    نه یو محکم روش  با  و  باز کرد  و  در  رفتم که 
 .. یایگفت:م 

 رو برداشتم گلوله کردم و تا خواستم سمتش پرت کنم در رو بست.   یلباس

نم   در  اگه خودم وسوسه  به ه   یواقع  برم  و گوش  وجه    چیشدم  حرفش 
 . کردمینم

داشتن    ی تاشون رنگ روشن  شیو رو کردم هر ش  ر ی کمد رو ز  یتو  یها  مانتو
 و مجبور شدم بنفش رنگه رو بردارم. 

و شال کرم رنگم و برداشتم و بعد از صاف کردن و بستن موهام به    شلوار 
لنگه پا رفتم و به در    ه یباال، مشغول در آوردن شلوارم از پام شدم، همونطور  

 وقت در و باز نکنه.   هیزدم تا   ه یتک

 . دمیلبام کش   یرو رو   یرفتم و رژ صورت  نهیلباس ها، سمت آ   دنیاز پوش   بعد

ا   مجبور  رو به   قت یو حق  امیکه گفت راه ب   یا   ی مصلحتدروغ    ن یبودم با 
 مهراوه.   شی وقت شب برم پ  نیا  تونستم ی مامان نگم چون نم

بود و    ب یعج  یکجام.. کم  نهیزنگ نزد بب  یاومدم حت   یکه از وقت   یا  مهراوه 
 . شدمیداشتم نگران اون م  گهیمن د

 داخل راهرو مواجه شدم.   ر یاتاق خارج شدم که با مامان و ام از 



 وقت شب؟..  ن یا ارایگفت:  جیگ   مامان

 تکون دادم و سکوت کردم.  یسر

گفت:گفتم    نیماش  چیبرد و با خارج کردن سو  بشیج  ی دستش و تو  ر یام
 . رهی دلش نگ نیاز ا  شتر ی ب برمشی.. مستم یکه خسته ن

 شدم.  ر یاخم جلو رفتم و از کنارشون گذشتم و از پله ها سراز  با

 . دمیشن  یقدم هاش و پشت سرم م  یصدا

 پارک بود رفت.   یکه گوشه ا  نشی سمت ماش ر یشدم. ام  اط یح  وارد

 آروم سمتش حرکت کردم. یقدم ها با

 . دمینشستم در رو محکم برهم کوب یصندل   یو باز کردم و تا رو   شیکنار   در 

 تو هم باز! ره ی ..کالهمون مار یدر ن  یباز ونه ی_د

 .. ینگاهش کردم و گفتم:صفات خودت و به من نچسبون داداش ز یت

  اد یگفت:بدم م  کردی باز م   موتی و راه انداخت و همونطور که در و با ر  نیماش
 .ی صدام بزن  یداداش

 :_چرا؟ دمی شدم و پرس  رهیهم حلقه کردم و بهش خ  یو تو  دستام

نم  ینگاه   مین انداخت و جواب داد:_من خواهر    ی ..اونم خواهرخوامی بهم 
 مثل تو رو. 

 ! ادیبدت م   ن ی..بخاطر همیزدم و گفتم:تو خانواده ندار  یحرص درار   پوزخند



 رو جلو برد. نیبه سرعت ماش   ومد،یبه مزاقش خوش ن  حرفم 

 گرفتم.   جهیسرگ  بردیکه هر لحظه باالتر م   یاز شدت سرعت   میشد   یکه م   دورتر 

 و گفتم:چخبرته؟..   دم یچسب  یس به صندل تر  با

 کرد.  شتر ی رو ب نیحرف سرعت ماش ینگاهم کرد و ب  یعصب

 حسم شده بود. ی بودم، حالت تهوع قاط دهیترس  یلیخ

 گفتم؟   ی_آروم باش..مگه چ 

 !یکردزد:_غلط  داد

نگهدار..حالم داره    ونه ی :_ددمیکردم و بهش توپ  ز یحرف چشمام و ر  ن یا   با
 !خوره ی بهم م

 . شهیم  شتر ی داره ب ن یکردم بازم سرعت ماش  حس

رو به روش   زا یچ   یکه متنفره بعض   م یروح گفت:من از اون آدما   یب   ی لحن  با
 شو! مخصوصًا گذشته  ارن،یب

 بزنم.  یمعده ام به باال حجوم آورد و نتونستم حرف ات یمحتو 

دستش رو از    گه یو با دست د  معدم و با دست فشار دادم  ی شدم و رو   خم
 نگهدار! کنمی..خواهش مرمیمی لباس چنگ زدم:_دارم م یرو 

 . دیمکث کرد و همون برام دو سال طول کش ی کم



و خودم و به    رونی ب   دمیدر و باز کردم و پر  یفور  نیتوقف محکم ماش  با
 رسوندم.  ابونی خ یگوشه 

 کرد.   یکه حالم رو بدتر م  یخال   یبه عق زدن کردم، عق ها شروع

 چقدر گذشت. دونمینم

 و تازه به خودم اومدم.  دمیها رو شن ن یرفت و آمد ماش یصدا

 بود رو پاک کردم.  ختهیچشمم ر   ر یکه ز   یو اشک دمی به شالم کش  یدست

 برگشتم.  ن یلرزون سمت ماش یشدم و با قدم ها بلند

 .کردیم بود نگاهم  ستادهیا  رونیو باز کرده بود و رو به ب  در 

 !یگفتم:روان   یحال یرفتم و با ب  جلو

 جز سکوت نگفت. یزیچ

ا  هیتک   نی رو به ماش  خودم کارت در برابر   نیزدم و با خنده گفتم:باور کن 
 درصدم نبود.  هی دمیکه کش  ییایسخت 

و در ماش  یزیچ ا   ن ینگفت  زد و به آسمون    ه یبهش تک  ستادمیرو بست. 
 شد.  ره یخ

 اون باال باال؟  ی نی بیم  ی چ یزدم و گفتم:حاج یزی تمسخر آم  پوزخند

 دایمامانم تو رو از کجا پ  یبگ  شهیکردنش برداشتم و گفتم:م   ز ی از آنال  دست
 کرد؟



 کرد؟..  دامیگرفته گفت:پ  ییصدا  با

 خواستم منظورم رو براش باز کنم،  تا

تک   جا دستش  به  شد  جا  م  هیبه  و گفت:اگه  بهت    خواستی زد  خودش 
 .. گفتیم

  یعن ی "به موقعش"   کنهیو با حرص گفتم:اون فکر م  دمیندون کشد  ر یو ز  لبم 
 بمونم.  ششیمجبورم کرد ماه ها پ   یوقت

بود   نیبود گفتم:قصدت ا  نمون ی که ب  یسکوت  قهینداد، بعد از چند دق ی جواب
 م؟ی فقط هوا بخور  رونیب  م ی ایب

  ام یب   یوقت شب قهر کن  ن ی_هم آره، هم نه.. درواقع من حوصله نداشتم ا
 دنبالت برت گردونم. 

 ؟ یخت ی نمک ر  وانمی تاسف تکون دادم که گفت:تو چرا تو ل  ی به نشونه    یسر

 کنم.   یحرفات و تالف خواستمی گفتم:م   شخندی ن با

 . نم یبب  تونستم ینور کم سو م نی هم ی و تو  اخمش

رم گذاشت و اض  دمیخند  روزمندانه یپ ر به پ  حواست نبود کارت   ، یافه کردم:_پ 
 !شهیبه سقوط ختم م 

 !یش یکالغ م  هیگفت:اگه من سقوط کنم تو اون باال    شخندی ن با



رو   دستم  و  با ک   دمیبازوش کوب   یو مشت کردم  باشه    ی و گفتم:حواست 
 .. یزنی حرف م

 زنم؟ یحرف م  یتمسخر لب زد:_با ک با

  تشیکه اذ  یکه دفعه بعد  یکردم و زمزمه وار گفتم:همون   ثیو خب   چشمام 
 !رهی گ یجونت و م ی کن

 باز شدن در نگاهم رو باال آوردم.  با

 رو سمتم گرفت. یوان ینشست و ل سرجاش

 بود. یتوت فرنگ  آب

 . یدوست دار یچ  دونستم ی_نم

 خونه.  م ی دستم فشردم و لب زدم:_زودتر بر یرو گرفتم و تو وانیل

 گرم کردم.   وان ی ل ی تو  یسرم رو با تکون دادن ن نی اشراه افتادن م  با

 ؟ یدونیم  ی :_تو از لورا چدمیپرس   یفور د، یکه به ذهنم رس   یسوال  با

  ی رو کنار پاش گذاشت و صداش و صاف کرد، آروم گفت:من شاخا  یبطر
دختره رو به واسطه   نی ا  یول   کنمیچون دنبالشون نم  شناسم یرو نم   یمجاز
 تو شناختم! ی

  ه یمن سرما  یرو   خوادیم   یتکون دادم:_اون چطور  یو بستم و سر  چشمام
 کنه؟   یگذار



و گفت:د  ن یماش انداخت  راه  دوباره  ن  ی فرق  گهیو  قرار  تو که    ست ی نداره 
 ..یبر

 بدونم.  خوام ی زدم و گفتم:م یشخندین

کاراش    یهمپا  خوادی م  ی دون یبهم انداخت و جواب داد:_واقعا نم   ینگاه   مین
 ؟ یبش

 و گفتم:کدوم کارا؟   دمیحرص سمتش چرخ با

تو   یپوزخند اومد سراغ  اندازه خودش   ییزد و گفت:به نظرت چرا  به  که 
 ؟ یست یمعروف ن 

 گفتم:خب...چون من خواننده مورد عالقشم.   جیگ

 کرد.   دنیبه خند شروع

 گفتم؟   یخنده دار  ز ی :_چدمی زده بهش توپ اخم 

دست گذاشت    قاً یاش و رفته رفته از صورتش کنار زد و گفت:اون دق   خنده 
 !ران یخواننده ا  ن یرو احمق تر

 ؟ یکنیم  دیو باال انداخت و گفت:تهد   ابروهاش

 . دمیزدم و گفتم:من قبلش خبر م  هیتک  نیآرنج به ماش با

 کردم.  یرانندگ یتو بشینامحسوس به سرعت عج  یا اشاره 

 . یکرد  م ی گفت: عصبان  یسرد با



 :_درمورد خانوادت.. دمیکردم و پرس  نگاهش

 . الست یمن..فقط ل  یگفت:خانواده   نی به زم ره یخ

 .دی کش  یرو گفت و نامحسوس آه نیا

 دلم نسوخت، چون خودم از اون بدتر بودم.  من

 شد.  یدر سکوت سپر قهیدق کی

عم  هی وارد    دمید  یوقت تو  قیخلسه  رو  دستام  و    یشده  حلقه کردم  هم 
 سردمه.  یل یخ م، ی گفتم:بر

 نشست.  یصندل   یدر و باز کرد و رو  الی خ یب

 شدم.  ر یجاگ شی زدم و با باز کردن در کنار  دور 

گفت:آب    کردی رو چک م ن یماش  یو راه انداخت و همونطور که جلو ن یماش
 !م ی خوردن ندار

 تشنه ست.   یلیبود خ  معلوم

نمک  بلد بابت  سکوت    ییانبودم  پس  بخوام  معذرت  دادم  خوردش  به  که 
 کردم. 

  شی منتظر معذرت خواه   یول  دمیحرفا رو شن  نیبود من ازش بدتر  جالب
 نبودم!

 شد.  اده یو نگهداشت و خودش پ  نیماش ی مغازه ا یجلو



 زدم و چشم دوختم به روبرو.  ه یتک  یصندل به

به اون خونه بر نگردم    گهیآماده بود تا د  ز یفرار کنم، همه چ   تونستم ی م  االن
 . شدیمانع م ی حس هی  یول

شکل قصر و مامانم به جبران    ی داشتم بازم برگردم به اون خونه    دوست
 همه سال بهم توجه کنه.   نیا

 دونستم، مادرم استثنا بود. ی عشق و محبت رو الزمم نم  اگه

 داشت جبران کنه  فه یوظ اون 

 بود..  م ی احساس ی عامل ب خودش

اون    ینداره نگرانت باشم ول   یلی..دلیستی برام مهم ن  ادیز   نیداد:_بب   ادامه
چ  هرگز  م  یزیدختر  نشون  باستین   دهیکه  چرا    ه یطرفدار    دی..فکر کن 

 آلبوم ازش پخش نشده؟ ه یخواننده باشه که هنوز 

 . رهیبود حرف بزنم تا بغضم بگ ی ندادم، کاف ی جواب

 . دمیفهمیم  ر یرو د زا یچ ی لیخ  شهی هم

 شهرت خطرناکه! یای اون شب که هنوز باور نداشتم دن   مثل

 نداد.  ادی بهم  یچ یه  چکس ی ه

 گناهن..  یهمه مثل خودم ب  کردمیم  فکر 

 راجع به رفتن نه..  ی راجع به لورا عوض شد ول  ی کم  نظرم



 من و منصرف کنه و نگهم داره.  تونستینم  چکس ی ه

ول  عاشق بودم،    شرفت یپ   ی برا  ییجا  گفت یم   نشیقوان   ی وقت  ی کشورم 
 رفت!   دیبا یعن ی...یندار

 توقف کرد، ساعت رو نگاه کردم.. اطیح ی درست تو ن یماش

 بود.  م ی و ن  دوازده

 گرفتم..   شیراه داخل خونه رو در پ یحرف چی ه  یشدم و ب  اده یپ

 . دید یم  ون ی مبل نشسته بود و داشت تلوز  یرو   مامان

 از کنارش رد شدم و مشغول باال رفتن از پله ها شدم. مسکوت

 دخترکم؟  ن ی_اومد

 و به نرده گرفتم و سمتش برگشتم.   دستم 

 . ادیخوابم م ی لی_آره، من خ 

 !یزد و گفت:باشه خوب بخواب  یح یمل  لبخند 

 .مودم ی راه رو پ هیتکون دادم و بق یسر

 تخت افتادم و چشمام و بستم.  یورود به اتاق رو با

که آرامشم و به هم    یزیفکر به هرچ ی سپردم و ب  یرو به فراموش  ز ی چ همه 
 به خواب رفتم.  زهیر  یم

 .. ستم یمهراوه ن  یخونه  گهید دمی اتاق فهم  دنیباز کردن چشمام و د  با



 .. کنم یتجربه م دی جد ی زایبرگشته و دارم چ میاز زندگ  د یجد ی ورق  دمیفهم

 رو فشردم. میگوش   ی دکمه

 بود. خاموش 

بازش   یتوجه به مانتوم که دکمه ها  یزدم و ب  رونیکشان از اتاق ب  ازهیخم
که باال رفته بود و شالم که رو سرم    یشلوار  د،یکشیرو به رخ م  م ی شلختگ 
 نبود. 

 چه برسد به اول صبح!  کردمیهم گمش م  یعاد  طی شرا در 

 رفتم و داد زدم:_مامان شارژر..   نیپله ها پا از 

 . دمیتا به سالن رس  ومد ی ن یی صدا

چند نفر    ی  ره یخ  ی سرم بندازم با نگاه ها  یخواستم دوباره صدام و رو   تا
 مواجه شدم. 

 گردوندم.   نشونیهمون دهان باز نگاهم رو ب با

 !ر یسن و سال امهم  با یتقر  یو پسر  رزنیپ  هیو   هی سا ر، یام  مامان، 

 و به نرده بند کردم و دهانم رو بستم.   دستم 

 ؟یستادی..چرا اای به خودش اومد و گفت:ب مامان

  دم یکه به موهام کش   یشلوار رو صاف کردم و با دست   یشدم و پاچه ها   خم 
 جلو رفتم. 



  ی وگرنه نم   گشتم یکردم و روبه مامان گفتم:دنبال شارژر م   یا  یسرسر  سالم
 اومدم. 

 شارژش کن. نجای گفت:هم  عیتکون داد و سر  ی لبخند سر با

گ  دید  یوقت   ر یام پر  ستادم ی ا  جای مثل  و    ز ی به  کرد  اشاره  کنارش  برق 
 !نجا یگفت:ا

 رو به شارژر وصل کردم.  یرفتم و گوش سمتش

 . کردمیخودم حس م  یرو رو  رزنه ینگاه پ  ینی سنگ

 نمت؟ یبه حرف اومد:_دخترم بب هو ی

 بهت برگشتم سمتش.  با

 .. الی خودت قشنگه ل  هیزد و گفت:ماشاهلل شب  ی پررنگ لبخند 

 با ذوق جواب داد:_نظر لطفته خاله جان..  مامان

 دستم جا به جا کردم و به زور لبخند زدم. یرو تو میگوش 

ا  ر یام نفره  نم  یرو مبل تک  بود،  م   دونم ینشسته  نگاهم  با تمسخر    ی چرا 
 کنه!  فیازم تعر ی اومد کس یزورش م  د یکرد..شا

روش نشسته بود، رو   هی بودم و سا  ستادهیبود که من ا   یی جا  شی کنار  مبل
 نم؟ی بش نجایا  شهی آروم گفتم: م ه یبه سا



  یباز شده    ی   قهیمتعجبش نگاهش رو دنبال کردم و به    یچهره    دنید  با
 تاپم رسوندم. 

 بهش چشم دوختم.  یکردم و سوال  صافش

 . نم یخودش اومد و برام جا باز کرد تا بتونم بش  به

  یآورده شدم و حت   نجایبه زور ا   روز ی بودم که د  یداشت من همون  تعجب
 بار فرار کردم! هی

و همه بهش    زدیست داشت حرف مپر چونه  یادیکه معلوم بود ز  رزنهیپ
 گوش سپرده بودن. 

 جا گرفتم و نگاهم رو بهش دوختم.  هیسا  کنار 

شده بود، از کناره هاش به    دهیشال زرد پوش  هی  ر ی نگش زر   یفندق  یموها
 داشته باشه. یمدل کوتاه   دیرس  ینظر م 

برجسته    یو لبا  کی برنزه، دماغ کوچ  یروشن بود، پوست   یقهوه ا  چشماش 
 داشت.  ی قشنگ ی

 داره! ی خوب ی قهیسل  ر ی خودم گفتم؛ام با

 دادم.  رزنه یو گردوندم و به پ   نگاهم 

 باهاش داشت.  یادی تشابه ز  هیسا

 شدم. رهیپسره خ به



چشماش جا داده    یرو تو  یادیداشت و غرور ز   یفوق مردونه ا  ی  چهره
 بود. 

 کرد، یجذابش م  شی خاکستر  یچشما

داشت    ی متوسط  ی نیو لب و ب   ده یکش  یساده و مرتب بود، ابروها  موهاش
 تنش بود.  ی و کت شلوار مشک 

دق  ینم  هنوز  ا  یک  قایدونستم  و    نکهی هستن..تا  من  به  رو کرد  مامان 
جون...من دعوتشون    هیهستن، مادربزرگ سا  یخانوم خاله ماه  نیگفت:ا

 کنارمون باشن.   یکردم تو مهمون 

 ؟ یباال انداختم و گفتم:مهمون  ییتکون دادم، ابرو  یسر

داد:_د  مامان بود  شبیجواب  م  یخسته  بگم  مناسبت    خوامی بهت  به 
 کنم.   یاومدنت تو رو به دوستام و آشناهامون معرف

 ام من! یلب گفتم:چه شخص مهم  ر یز

 . کردمیرو حس م  ر ینگاه ام  ینی سنگ

پوزخند  تا نگاهش کردم  به پسره گفت:بر   یبرگشتم  رو  بلند شد،  و    میزد 
 د؟یفر

 سمتم انداخت و بلند شد. ینگاه  م ی ن دیفر

 زمزمه کرد.  ی خشک  یتکون داد و با همه خداحافط یسر



رو به    یزیدر بدرقه شون کنه و پشت سر هم چ  یبلند شد و تا جلو  مامان
 کرد.   یم  د یتاک ر یام

 تکون داد. ی دست ر یام  یبا لبخند برا هیسا

 . دمیخند  دادمیزدم و همونطور که آروم پام و تکون م  یخندکج

 پر از عشق بود، واضح  واضح!  هیسا یچشما

دو روز جز تمسخر،   ن یهم ی تو  داد،یحسش و نشون نم   چوقتیه  ر یام  ی ول
 بودم.. دهیازش ند یزی و غم چ   ت یاعصبان

 بلد نبود.  یا گه ی د ز ی انگار چ  اصال

 بود.   رهیبهم خ یچهارچشم  هی سا مادربزرگ 

 و موهام رو پشت سرم جمع کردم.  دم یکش  یپوف

جانش تعارف    یبه خاله ماه  یدن یو نوش  وهی برگشت و همونطور که م  مامان
 . زمیخطاب بهم گفت:پاشو برو لباسات و عوض کن عز  کرد،یم

 مبل گذاشتم.   یرو رو  یشدم گوش  بلند

 گرفتم.   شیسالن فاصله گرفتم و راه اتاقم و در پ  از 

 دم یکه پام بود پوش  یشلوار  یرو رو   یکمد و باز کردم و همون بلوز صورت   در 
 که در باز شد.  دمیتخت دراز کش  یو رو 

 که در و باز کرد و وارد شد چشم دوختم.   هیشدم و به سا ز یمخین



که مامانت گفته بود و آوردم،    ییزد و گفت:من چندتا از لباسا  ی کمرنگ  لبخند
 بپوش.  یهر کدوم و خواست 

 وار گفتم:کدوم لباسا؟   سوال

  یینای امشب..ا  یمهمون  یدستش و باال گرفت و گفت:لباس برا  یتو  سهیک
 ودم، تاحاال استفاده نکردم. ب  دهیکه آوردم و تازه خر

  رونی رو ب ی کیرو باز کرد و   سهیگفتم و منتظر نگاهش کردم که در ک  یآهان
 . دیکش

 من نباشه.  ز یسا دی رس  ی رنگ بود، به نظر م ی و آب کوتاه 

 _چطوره؟ 

رو کنارم گذاشت و گفت: خودت    سهی نه تکون دادم که ک  یبه نشونه    یسر
 انتخاب کن. 

جفت دستکش با ساقه    ه یبردم و با باال آوردنشون با    سهیو داخل ک   دستم
 دستم اومد.  یتو ی بلند به رنگ مشک یها

 . شنیست م هی با اون لباس مشک  نایتخت نشست و گفت:ا  یرو  کنارم

 خوشگله.   ی لیخارج کرد و گفت:به نظرم خ  سهی لباس رو از ک بعد

 :_اون پسره داداش توئه؟ دمیمقدمه پرس  ی تکون دادم و ب  یبود، سر  قشنگ

 !ره یام  ی می..نه..اون دوست صم د؟یگفت:فر  جیگ



ا  حاال جواب  پرس   نی که  دوباره  بودم  و گرفته  دعوت    ای:_کدمیسوالم  رو 
 ؟ یمهمون ن یتو ا  نیکنیم

  ی سر  هیو    ر ی ام  یمامانت... همکارا  یباال انداخت و گفت: دوستا   یا  شونه
فرق    کم ی امشب    م، یر یگیغ نم شلو  یل یرو خ  یاز آشناهامون..البته ما مهمون 

 داره!

 ؟ ی_چه فرق

  ی و از سرش در آورد، حدسم درست بود موهاش مدل کوتاه قشنگ  شالش
 داشتن. 

 . یفهمیخودت بعدا م زه، ی داد:_سورپرا  جواب 

سمت کشو   نیا شد  بلند  و  و کش   شیآرا   ز یم  یرو گفت  اون  و    دیرفت، 
 شون؟یبود ده ید میدیبرات خر   شیگفت:ست کامل لوازم آرا 

  ز یسورپرا  نیا   ی..نگفتزیرو م  دمیرژ د  هیگفتم:نه من فقط    یحوصگل   یب  با
 هست؟  ی چه سمّ 

 سّمه..  یلیو گفت:خ  دیخند ز یر

وس  چند بر  دیچ  ز ی م  ی رو   له یتا  آماده    ی بخور  ی زیچ  ه ی  ی و گفت:تا  من 
 کنم.   شی تو رو هم آرا  ای..زودتر ب شم یم

..تو زحمت خودت  تونم ی داره؟ خودم م  ی کار  شیگفتم:دو قلم آرا  یال یخی ب  با
 و بکش. 



 صبحونه..  یطعنه ام نشد و گفت:باشه، مامانت اصرار داشت بر متوجه

 !دم یگفتم:من چقدر خواب  جیگ

 دوخت.  نهیآ  یخودش تو  ر یبله تکون داد و چشم به تصو  ی به معنا یسر

 اتاق خارج شدم.  از 

                              ♕︎♕︎♕︎ 

بگم با اون لباس که باال تنه اش دکلته    تونم یانداختم، م  یکامل نگاه    نهیآ   یتو
  خورد ی م  ن یبهش وصل بود و تا زانو چ  ی دامن تور  ن، یبود و از کمر به پا 

 شدم.  با یز  یلیخ

م  دستکش آرنج  تا  چن   د،یرس   ی هاش  تاحاال  بودن،  العاده    ی لباس  نیفوق 
 بودم!  دهینپوش 

  با یکاملم صورتم رو ز   یول   م یمال   شیبسته و آرا   ی بلندم رو دم اسب  یموها
 کرده بود. 

داشت    یچه رنگ  دونمیدوست داشتم، درست نم   یلیکه زدم خ  یرژ لب  رنگ
 . دیبخش یی رای فوق العاده به صورتم گ یول

  یرنگش و تو یی لباس طال یچشم از خودم برداشتم، دنباله  هیسا  ی صدا با
 م؟ ی دستش جمع کرد و گفت:بر

 با لباسش در تضاد بود.  ش یمس-یی طال  یفانتز شی، آرانگاه کردم بهش



 .کردیم  باترشیز ی لیموهاش رو که زرد کرده بود خ   یا کهی ت مخصوصا 

 ؟ یکنی نگام م ینطور ی خوشگل شدم که ا یلی باال انداخت و گفت:خ ییابرو

 بپسنده!..  دیبا ر ی _ام

 . دمیحرف با حرص خند نی اراده با گفتن ا  یب

 !ده یصورتش در هم رفت و گفت:قبال هم منو د ی کم

 ش مرموز شد!چهره بازم

 . رون یو باز کرد و از اتاق رفت ب در 

 هم پشت سرش خارج شدم و در رو بستم.   من

 . م ی رفت نی از پله ها پا باهم 

  ستاده ی به تن داشت و کنار در ا  یخوش دوخت  یکت و شلوار کاربن   مامان
 بود. 

 به همون رنگ پنهان کرده بود. یکاله لبه دار  ر ی رو ز  موهاش

 شد.  دهیبه سالن کش  نگاهم 

 ها نشسته بودن. یصندل  ی نفر رو  چند

جدا شدم و وارد آشپزخونه شدم، صبر کردم تا    ه یجلب توجه از سا  بدون
 همه جا شلوغ بشه.

 نداشتم.  شناختم یکه اصال نم   ییبا کسا  ییارو ی رو  ی حوصله 



 برم.  دیکجا با   نم ی گشتم تا بب  هیسالن شلوغ تر شد با چشم دنبال سا  یوقت

 بود. ستادهی ا ر یام کنار 

بود، به   دهیپوش  رشی ز  ی مشک  نیبه تن داشت و شلوار ج   یطوس   ی کت   ر ی ام 
که اونجا حضور داشت خودش    یمرد  پیت  نیو جالب تر نی نظرم خاص تر
 ..نه سبک!نیبود، نه سنگ

 رو پاک کردم و سمتشون راه افتادم.   نهیلبم بش  یکه اومد رو  یلبخند

 . شدی از نگاه ها حس م یبعض ینی سنگ

که به    یبودن و با پسر  ستاده ی کنارش ا  هیو سا  ر یکه ام   یزیبه م  دنیرس  با
 زدن، نگاهاشون به سمتم برگشت.  ی باشه حرف م  دیفر دیرس  ینظر م 

 جا گرفتم.  دیفر یروبرو  یصندل   یزدم و رو   یمزه ا  یب لبخند 

داشتم اومدم    یب یرو بهش گفتم:احساس غر  ره ینگاهم کرد که خ  یسوال   ر یام
 .. نجایا

 کج نگاهش رو از من گرفت و به روبروش دوخت.   یبا لبخند ر یام

 د؟ یندار نجا ی :_ادیمقدمه پرس یکه ب   دیفر  یصدا با

 ؟ یتکون دادم:_چ  یسر جیگ

 خواب بود.  بود، انگار خمار   یجور  هیخاکستر رنگش   یچشما حالت

 !ی بیزد:_احساس غر لب



 شدم.  رهی خ بشیعج  یحرف به چشما  یب

چ   تا دست  یزیخواستم  د  یرو   ی بگم،  با  و  برگشتم  ام نشست،    دن یشونه 
 شد.  ر ی به وجودم سراز  ی مامان حس راحت

 بچه ها.  شی پ  یگردیبرم  ی.. دوباره اگه خواستای گفت:با من ب   آروم

حرکت    فشیدست ظر  یتکون دادم، با گرفتن دستم تو  ی خداخواسته سر  از 
خانوم هم سن و سال خودش   ن یبزرگ وسط سالن که چند  ز ی کرد سمت م

 دورش نشسته بودن. یآنچنان یپای با ت

 زد.  هیتک  شیاش به صندل رهیبا نگاه خ  دی برگردوندم، فر سر 

 کردم لبخند بزنم، همه چشم ها بهم دوخته شده بود.   یسع   م ی که رفت   جلوتر 

 جواب گرفتم.  ییسالم کردم و از همه با خوش رو   آروم

 .. الیاز زن ها با ذوق گفت:چقدر خوشحالم برات ل   یکی

سا  مامان مادربزرگ  سمت  رو  من  بغض کرده  بود  معلوم  که    هیهم که 
 کرد.   تینشسته بود هدا نشونیب

 اجبار کنارش نشستم.  با

 نداشتم.  یجمعشون حس بد نیب

 روبرو بشم.  دیفر خ؛یبا اون کوه   خواستیدلم نم  گهید

 دشمنشم! هیزد که انگار عمر   یباهام حرف م یطور



 گره خورد.   ر یام  یسمتشون انداختم که نگاهم با چشما یاراده نگاه  یب

 چشم ازش گرفتم.  ختی که فرو ر  یقلب با

 جذاب بود؟.  یادیز ر یام ایجنبه بودم   یب  من

جون امشب    ارا ی  ی ه سالمتاز خانوم ها من و به خودم آورد:_ب  ی کی   یصدا
 شه؟ یچند سالش م 

  یبحث رو عوض کنه ول   یزد و خواست با دستپاچگ   ی لبخند مصنوع  مامان 
 من تو ذهنم انگار جرقه خورد.. 

 ...م؟ی بود م ی تقو  ی کجا

 اومدم نبود؟  ایکه دن  یمرداد..روز کمی

 

 لب گفتم: امروز تولدم بود...! ر یز

به چشماش پا گذاشت، لبم رو از داخل    یگرفته م نگران   یصدا   دنیبا د  مامان
  اط یکه از داخلش ح   یا  شهی سر و صدا بلند شدم و سمت ش  یو ب  دمیجو
 رفتم.  شد یم  دهید

 شدم.  ره ی خ رونیب ی کیو به تار دم یکش  یآه

وقت نکردم    یامروز حت  شد،یم   م ی روز زندگ  نی روز تولدم برام بدتر  شهی هم
 !هیچه روز ارم یب  ادیبه 



 .. ارا؟یصدا زد:_  م ی کی در نزد انمام

 و قورت دادم.  بغضم 

 باکالس من! مامان

 ؟ یرفت یچطور ول کرد شیسال پ  کیو    ستیب

 !یدخترت نداشت یدرصد از صبور کی حداقل

خوب تو حافظه ام جا    ی زایچ  ی که بتون  شم ی نوزاد نم  هی  چوقت ی ه گهی د  من
 ..یبد

 بچه رو! هی روح   ،ی با کارات روحم رو در هم شکست دونم یفقط م من

 !یمجازات نشد د،یکه با  یو جور  یتنهام گذاشت  تو

 رو جار بزنم و بعد بذارم برم.  نا یا  تونستم یم  کاش

 مامان و دوستاش حرکت کردم.  ز یاومده رو برگشتم و سمت م راه

 ظاهرم رو حفظ کردم. ی نبود، ول یخبر  چیحال خوبم ه از 

 نگران مامان، صورت در هم ام رو نشونه گرفت.  یچشما

 انداختم.  ر یاز خانوما نشستم و سرم رو ز   یکی  کنار 

 بلند شد. یفکرام غرق بودم، اون خانومه ک  ی چقدر تو دونمینم

 .کشهی مامان به جاش نشسته و در همون حالت من رو به آغوش م  دمیفهم



 سال غلط کردم! ک یو   ستی ب یاندازه   ارایت: کنار گوشم گف  یناراحت با

 نکن! یفاصله سرم و باال گرفتم و گفتم:لطفا انقدر عذرخواه  با

بود که    ق یعم  یم به قدر  نهیچون وسعت ک   دیگفتم، شا  نطور یچرا ا  دونم ینم
 . ارمی به زبونش ب تونستم ینم

 گونه ش رو با لبخند پاک کرد.  یرو  اشک

 اشه؟ب ی جشن لذت ببر نی _قول بده از ا

 . دمیباز کردم و با حرص خند شین

  م، ی گذاشت  ز ی م  هی خلوته...    ی نی بی و گرفت و گفت: برو اون ور سالن که م  دستم
 . ارنیتولدت و ب   ک یتا بگم ک ن یبش

 دستش به همون سمت رفتم.   ت یاراده سر تکون دادم و مثل ربات با هدا  یب

 کردم.   یرو با نگاه بررس  ز یدور م ی کم

 شده بود.  نیرنگ تز  ییطال  لیقرمز و وسا  یبا روکش مخمل یزیم

 هم پشتش قرار داشت.   بایز ی صندل هی

گذاشتم و با چشم بسته چندتا نفس    ز ی م  ی و روش نشستم، دستام و رو   رفتم
 .. دمیکش   قیعم



ن   ایخدا بخشنده  تو  مثل  اگه  ببخش  و  با    نجای ا  ستم،یمن  قلب   هی دارم 
پس عاقبت    یتو خبر دار  کنم،ی م  یبازمهربون رو    ینامهربون نقش دخترا

 کن!..   ر یماجرا رو به خ 

 خورد.  نی و که باز کردم، چشمم به زم  چشمام 

 جفت کفش مردونه باعث شد آروم نگاهم و باال ببرم.  ه ی دنید

بود که به نگاهم خورد، منتظر    یزیچ  نیاول   دیفر  بیعج   ی خاکستر  یچشما
 کار و نداشت.  نیانگار قصد ا  یبودم حرفش رو بزنه و بره ول 

 کرد.   لیخودش رو سمتم متما  ی کم

 نگاهش کردم.  یاز فاصله کم مون آب دهانم رو قورت دادم و سوال  معذب

 و نشست.   دیرو کش   م ی کنار  ی صندل  یعاد  یلیخ

 . زمزمه کرد:_مبارکه یخنث  یلحن با

 تولدم افتادم.  ادی لبخند کجش  دنیشدم که با د ره یبهش خ  جیگ

قطعا حرکت لب    ی باشه ول   ده یشن  ستم یگفتم که مطمئن ن   یلب   ر ی ز  ممنون 
 . دیهام رو د

بودن و هرکدوم    گه یگشتم...کنار همد   هیو سا   ر ی اراده با چشم دنبال ام  یب
 .گهی د یحواسشون جا

 بود.  شی مشغول گوش  ر یو ام  زد یحرف م یبا دختر هیسا



  کرد، یم  شتر ی اضطرابم رو ب  ن یکم بود و هم   دیمن و فر  ی صندل  ی   فاصله
 باشم.  ک یآدم مرموز و ترسناک نزد هیبه   خواستمی نم

 . زدندیلباس هاش به ترسناک بودنش دامن م رنگ

به همون رنگ   راهنشمی پ  ه یکت و شلوارش مشک   یداشت وقت  ی اصرار  چه
 ه؟ انتخاب کن

زدم که    دیرو د  زدنیکه برق م  شیمشک   یکفشا  ز یم  ر یخم شدم از ز   ی کم
 ؟یگم کرد   یزیکرد:_چ   رمیبا صداش غافلگ 

 تکان دادم.  نیبه طرف ینگاهم رو باال آوردم و سر یفور

 داد. هیگذاشت و بهش تک   ز ی م ی رو رو  دستش

 ؟ ی_تا االن چند تا ترک آهنگ خوند

و ازم سوال    نه یکنارم بش  ادیداشت ب  ی لیشدم، چه دل  ر یسوالش بازم غافلگ  با
 کنه؟ 

 رو چک کردم،  ر یام  ی چشم  ر ی مکث دوباره ز با

ازش چشم گرفتم    ی همون حالت نگاهش رو به سمت ما سوق داد که فور  در 
 . دونم یرو دادم:_نم   د یو آروم جواب فر

 !؟یدونیگفت:نم  متعجب



نگا   چشمام با  و  باز کردم  لحن  ز ی ت  یهرو  دل  یو    یرو نم  تشیعصبان   لیکه 
 دونستم گفتم: 

خواننده    هیکه    دیتو سرم بکوب   دیخوایشما داره؟ نکنه م   یبرا   یتی چه اهم  نی_ا
 ستم؟ یمعروف ن 

 رو تکرار کردم.  ر ی زدن ام دید  ی چشم ر ی هم ز  باز 

تلخ با    یبا تک خنده ا  د یکه فر  نم یرو خوب بب  ر ینتونستم ام  ی دفعه حت  نیا
ها کنار    بهی با همون غر  ،یکن یم   یب یاحساس غر  یگفت: وقت  یبر صندل  هیتک
 بغلشه! گه ید یک یکه   یبگرد ییبهتره تا..دنبال آشنا یایب

 . گهیم  ی لحظه گذشت تا متوجه بشم چ چند

نفس هام تند    تم ی بلند شدم و همونطور که ر  یرو گرد کردم، عصب   چشمام
 :_لطفا مزاحم نباش!دمیشده بود غر 

 شد به قهقهه..   ل یلباش نشست که تبد ی رو   یلبخند

 . دیخند یم  ک یش چقدرم

  ک یو نزد  زدمیرو دور م  ز یتر شدم و همونطور که م   یتصور عصبان   ن یا  با
حفظ    ی مخمل  یزیبخورم، تعادلم رو با چنگ زدن به رو م   ن یبود با سر زم

 کردم. 

 شکست.  یبد  یافتاد و با صدا  ینات ی تز له یوس  هی

 زدم و نفسم رو فوت کردم. ه یتک  ز ی توجه بهشون به م یب



نگاهش رو با    ی نیبهش نداشتم اما سنگ   یدیپشت سرم نشسته بود و د  حاال
 . کردمیحرص درار حس م شخندی اون ن

 و چشمم رو زدن. کردنی پام که نور رو منعکس م ر ی ز ی پارکتا

 رو جستجو کردم.  ر یبا نگاه ام دوباره

 بود.  هیزد و نگاهش به سا  یم  لبخند 

 محوش بودم.  قه یچند دق دونمینم

 از هپروت در اومدم.  ه یشدن بازوش توسط سا دهیکش   با

 غضب آلود نگاهم کرد.   یرفت روبروش و سر برگردوند با حالت هیسا

 دندون فشردم و زمزمه کردم:_هه..  ن یرو ب  لبم 

 .کردیو ثابت م  شی بود. انگار داشت مالکتوار   دیتهد نگاهش

 تمسخر گفتم: واسه خودت! با

 _مال خودشه.. 

دهانم   ی زدم دستم و رو   ی فیخف  غ یج  کم،یاونم نزد  دیفر  ی صدا  دن یشن  با
 گرد شده سمتش برگشتم.   یگذاشتم و با چشما 

  یبو  شتر ینگران که ب   یخاص و لحن   ی برد و با ژست   بشی رو تو ج  دستش
 ؟ یخوب یشدیگفت:چ  دادیتمسخر م 



م  ه یتک از  رو  ب  ز ی ام  انداختن دستام،  با  و  پروا لب زدم:_تو شعور   یگرفتم 
 !؟یندار

 ؟یهست؟..تو دار ی خاص گفت: چ ی ازم فاصله گرفت و با نگاه یقدم

 اون همه آدم داد نزنم.  یهم فشردم تا جلو  یمرموز! دندونام رو رو  ی  لعنت 

  ستاده ی م، سرم و باال گرفتم هنوز ابهش بتوپ   یزیچ   هیرو جمع کردم تا    فکرام
 . کردینگاهم م

اجازه بده حرف    نکه یکرد و قبل از ا   ی اب یمنو ارز  ظمیغل   ی توجه به اخما  یب
 . گم یم  کیبزنم گفت:چه خوش گذشت... بازم تبر

 رفت.  یازم دور شد و سمت در خروج  بی عج یبا لبخند بعد

تو  یی جورا  هیبود..    گرمم دستام  دستکشا  ی سوختم.  داشتن    یاون  چرم 
 . شدنی کباب م

 انداختم.  ز ی م ی و رو   دمیرو از دستم کش شونی کی

که کنارم   یصندل   یم گوشه چشمام رو مالش دادم و روداغ شده  ی انگشتا  با
 وا رفتم.  با یبود تقر 

 شده بود.  ر یبه ام  م ی اراده ا ر یغ یمتوجه نگاها  دیفر

 د؟ یمفه ی عنیلب زمزمه کردم:_ ر یز

 . دمیش رو با ناخن خراشو گوشه  دمیو منگ دستم رو تا لبم کش   جیگ



 د؟یکه فهم  یچ  یعن ی

 ..کردم؟یرو پنهان م یچ

نفس   چشمام  با  و  بستم  سنگ  یرو  قلبم گوش    ن یکه  ضربان  به  بود  شده 
 سپردم. 

 قلبم خوب نبود. حال

ب  هی احساسات    یقرار  ی جور  و  بخونم  داشتم  دوست  چقدر  اومد،  سراغم 
 کنم.  یرو خال  م ی منف

  یی بای دختر الغر و ز  یو توجه م رو به قدما  دمیبه گردن مرطوبم کش  یدست
 دادم. شد یم  کمیکه نزد 

 . بود ترانه

م   تازه دقت  نسبت   یب   کردم،یبهش  ا  یشک  انقدر    یبا ُکره  داشت که  ها 
 بود.  شون هیشب

س   یلبخند و  رو   یوت   ین یزد  رو  و گفت:تولدتون    ز یم  یدستش  گذاشت 
 مبارک.. 

 زده گفتم:تولد چند نفرمونه مگه؟ حرص

 نفرم! ه ینگاهم کرد که ادامه دادم:_من   جیگ



رو   تمی عصان  دیبا چه کس  کردمی م  یخال   ی کس  یرو  سا   ی و  از  که    هیبهتر 
لبخند  یشاک  تونستینم متانت  با  احترام    کیکوچ  یبشه.  و گفت:من  زد 

 گذاشتم. 

 ام؟ یمگه من ک ؟یاحترام بذار دی_چرا با 

 . شدیباعث اضطرابش م   نیو هم زدمیداشتم با داد باهاش حرف م رسماً 

برا  ی نگاه  مضطرب  انداخت و گفت: من    رم یگ یکارم حقوق م  یبه اطراف 
 خانوم!

 . .؟یکنیم  یمشت کردم و گفتم:اگه بهت پول بدن هرکار  ز ی م  یرو رو   دستم 

 مکث سرش رو تکان داد.  با

بخاطر    :_واقعادمیشده حرفش رو قطع کردم و غر  دیکل  یدندونا   یال به ال  از 
 پول؟ 

دوختم و ادامه دادم:_اگه با آدما    اهشی س  یبادوم  یچشما  یرو تو  نگاهم 
 مغرور باش! کمی ..کنی آدم باشن اخراجت نم ،یمثل خدا حرف نزن 

 به چهره اش هجوم آورد.  کبارهی   ایدن  یو غصه  غم

مغرور شدن..من   یهستن برا  ه یدستاش خم شد و با غصه گفت: بق  یرو 
 دارم. از ین  شتر ی پول، ب

ک ر   قلبم نشست.   یرو  یا گه ید ت 



 که با بابام سر پول بحث کردم.  یافکارم رو برد به روز حرفش

 داشتم.  از یاز غرور ن  شتر یپول رو ب   یغرورم برام مهم تر بود، ول  من

 ازم دور شد و رفت.  ی ترانه ک دم ینفهم

 . دمیرو د  هیجاش مامان و سا به

چرخه    یدور سرم م   کنهیم  یکه بابام زندگ  ییخونه مون، اونجا  کردمیم   حس
 اونجام! کردم یحس م 

بازم    یاگه فرسنگ ها هم ازش دور بش   ،ی باش  ده یهرجا کش   ی بدبخت  انگار 
  ن ینبودم بلکه غمگ   یعصبان  گهی. دشهی داره و ازت جدا نم   شهیوجودت ر  یتو

 بودم. 

 . کردندیم  یادآوریخودشون رو   یبا هر تلنگر امیبدبخت 

 دستکش رو دستم کردم.  دوباره

  کبار ی  قهیهر چند دق  کردیرو مرتب م  ز ی همونطور که کمک مامان م  هیسا
 .گذاشت ی م  شیشون ی پ ی دستش رو رو 

 . نیبش   کنهیرو بهش گفت:اگه سرت درد م   مامان

بهم   یچشم   ر ی ز  ی نشست و نگاه  م ی روبرو   ی صندل  یاز خدا خواسته رو   هیسا
 انداخت.

 جان؟  ارا ی ی گفتیم  یچ دی دفعه رو به من کرد:_به فر نیا  مامان



 .کردی ..اون داشت کنار گوشم وز وز میچ ی کردم و با حرص گفتم:من ه  یاخم

حرف    نطور ی... درموردش انهیمتشخص و مت   ی لیخ  دیبا شک گفت: فر  مامان
 چرا بلند شد سر شب رفت. دونم ینزن!..نم

لحن   هیسا ما که    ندیناخوشا  یبا  با  نم  هیگفت:  حرف  هم  خوبه    زد،یکلمه 
 امشب زبونش باز شد.

 . دنیطعنه م یو حس کردم حرفاش بو  دیخند

 جمع کرد.  ز ی من رو از پخش و پال بودنم سر م ر یام  یصدا

 خانوم دکتر؟  یخندیم  ی_به چ 

 !اد یبدم م گه ید ر؟نگو یبهش رفت و گفت: ام  ی چشم غره ا هیسا

 کنار گوشش گفت.   یزیبلند شد و رفت کنارش چ بعد

  ب یرو از ج  یی دایبه من بود کل  شیهم خونسرد همونطور که نگاه آب  ر یام
 شلوارش خارج کرد و به دستش داد. 

 راه افتاد.  ی دور شد و سمت در خروج ز ی پررنگ از م  یبا لبخند هیسا

 دخترم باتوام! ارا ی..ارا؟ی_

گرفتم و سمت مامان    ر یو نگاه از ام  دمی پر   بای مامان تقر  یصدا زدنا   دنیشن  با
 سوق دادم:_ب..بله؟

 که مامان..!    ز یم  نی پا ی ..نشست یصندل  نی رو ا ین یشی _چرا نم



  یی گفتم:برم دستشو   آروم  ر ی توجه به ام  ی بلند شدم و ب  عی که زد سر  یحرف  با
 ام؟ یو ب 

 . ای تکان داد و گفت:باشه زود ب یسر

 . شدی وصل م ی بهداشت سی که به سرو   ییکردم سمت راهرو  حرکت

 . دادیم  م ی حوصلگ ی شدن کف کفشام نشون از ب دهیتق تق و ساب  یصدا

 ..ن؟یریگ یچرا براش تولد م  ده یدختره تو عمرش تولد ند   ن یگفت؛ ا   ینم   ی کی

 تو حال خودش بمونه..   نیبذار

 !شهیداره بزرگ م وفتهین ادش ی  یحت نیبذار

 زدم.   هیشدم و با بستن در بهش تک یی دستشو  وارد

 روبروم دوختم.  نهی و به آ   نگاهم 

 از بغض و اشک به خودش گرفت. یحالت  چشمام 

 کار خودش.   یبره پ یامشب زودتر تموم بشه، هرکس  خواستی دلم م چقدر 

 قیکردم، با چند تا نفس عم   هیگذاشتم و تک  یی سنگ روشو  یرو رو   دستام
 حالم بهتر شد. 

که قراره تحملشون    یست ی مشت آشغالن، اون تو ن  هیخودم تشر زدم:_اونا    به
 !ی کن

 زد، من دردم تحمل کردن اونا بود؟..  شخند یبهم ن  نهیآ  یتو دختر 



 ؟ یزنیتند تند م   شین یب یم  یقلبم و گرفته بود:_چرا وقت  ی قهیمغزم   انگار 

 احمقه! ارای:چون گفتی گناه م  یهم ب  قلبم 

 احمقه نه من! ر ی :_امدمیغر  تیعصبان با

 شدم.  ره ی و دوباره به خودم خ  دمیپاش نهی آب به آ  یمشت 

 شه.  افهی ذهنم تکرار کردم:_حس من به اون پسره بخاطر ق یتو

ط  ..تو فقارا؟یلب زدم:_کدوم حس    نه یبه آ   رهیرو تنگ کردم و خ  چشمام
 !یازش متنفر

بررس  صورتم  خوب  آرا  یرو  پشت  از  غمام  د  شی کردم،  بود..از    یدن یهم 
 . دمیرس  یتر به نظر م  نیغمگ   شهی هم

 کردم!  یبود؛ من خودم رو درک نم  ن یدادن هم رد

 خارج شدم.  سی و از سرو  دم یکش  یآه

 ننداختم.  ر ی سمت ام ی نگاه مین  یحت دمیراه رفتم و تا به سالن رس  محکم 

 که مامان بهش اشاره داشت نشستم.   یصندل  یرو 

 . ختم ی چپ شونه ام ر ی که باال بسته بودم رو   ییموها

 کرد.  دایپ ی قشنگ یهارمون میروشنشون با لباس مشک  رنگ

 بار از رنگ موهام خوشم اومد.  نیاول  یبرا

 گفتن کردن.   کیاومدن و شروع به تبر ز ی مامان کنار م  یدوستا



نفس نفس زنان خودش    هی که سا  کردمیم   با تکان سر ازشون تشکر   داشتم 
 رسوند.  ز یرو به م 

 . ستادی ا ر یام کنار 

 گذاشت.  ز یم  یکه دستش بود رو   یسبز روشن کیکوچ   ی جعبه

 شماست؟ یکادو از طرف هر دو   نی :_ادیآروم ازش پرس مامان

 گرفته.   ر ی کرد:_آره، ام  دیتا  هیسا

 م فشردم. چونه یو دستم رو رو  دم یوار خند تمسخر 

 ..رفته بود.گفتیانگار مامان راست م دم، یند همانانیم  ن یرو ب دیفر

 . دیفکرم به حرفاش رس بازم

رو متوجه    به یاون غر  ی هام حت  ی باز  عی شدم که با ضا   یدست خودم عصبان  از 
 حس زودگذرم کردم. ی

 تولدم گذاشته بودن رو برداشت. یکه برا  یکیک   یرو   مامان

 شدم. رهیخ شیتفاوت به شکل تجمالت  یب

خوشمزه به نظر    ی ل یروش کاشته بودن و خ  یژله ا  یکوچولو  یها  الماس
 . دیرس  یم

 که وسطش قرار داشت رو با چشم نشونه قرار داده بودم.   یقرمز قلب

 رو کنار دستم گذاشت.   یکیپالست  ی چاقو یکس 



 . رهیام  دمیدستش فهم یرو ی دستبند چرم از 

 هام شد.  هیوارد ر   مشی عطر مال یکه بو  دمیکش   یق یعم نفس

 که تلخ و سرد بود دوست داشتم.   دیبو رو برعکس عطر فر نیا

پارسال تولدم افتادم که با مهراوه    ادیکردم    یشمع رو فوت م   دیکه با   یموقع 
ز  ابونایخ ن  یوقت   م، ی پا گذاشت  ر یرو  از  بهش گفتم    مهیساعت  شب گذشت 

 !ره یشد که چرا زودتر نگفتم برام جشن بگ   ی تولدمه و عصبان

اشک از صورتم رد شد و به گلوم    یقطره ا  میتنها دوست زندگ   یادآوری  با
 . دیرس

 برگشتم. م ی شمع رو فوت کردم و سر صندل بیغر  ی بغض با

 . خوردمیزدن و من حرص م  ی مامان دست م  یدوستا

انقدر    شی که انگار هرسال زندگ  دادیبهم م  یپنج ساله ا  یبچه    حس   کارشون 
 نشون بده.  اق یاشت شیسال بعد یشاد گذرونده که بخواد برا

شکست    ن یسابقه زندان داشتم و بزرگ تر  م ی سالگ  ستیب   ینه انگار تو  انگار 
اوضاع تمام قلبم دود زده شده بود، فقط    ن یو با ا  دمیسن کم د  ی ها رو تو

 سالم داشت که سالها خودم روش دست گذاشته بودم.   کهیت  هی

 . خورنی ها به دردش نم  یبعض  د ید یکور بارش آوردم چون نم   انگار 

  دم یرو بر کیک  یرو برداشتم و از وسط قلب حک شده رو  یک یپالست یچاقو
 رسوندم.   ینی س یو به انتها



 گفت.   کیو کنار گوشم تبر  دیچند بار گونه ام رو بوس  ی با خوشحال مامان

 داد حوصله ندارم.  ی لبام نشون م یرو یمصنوع  لبخند 

کادو رو سمتم    یو بالفاصله با عقب رفتنش چند تا بسته    دیفهم   خودش
 کرد.  لیمتما 

 برسه.  ر یام  ی هیبودم همه رو باز کنم تا زودتر نوبت به هد  مشتاق

دخترونه، چند تا    ی هدفون صورت  هیباز کردن چند تا از کادو ها صاحب    با
مامان برام گرفته    ی که دوستا  شدم  یش یند و چند تا الک و لوازم آرا ادکلن ت
 بودن. 

 اراده لبخند زدم و آروم بازش کردم.   ی ب  د یسبز رنگ رس  ی که به کادو   دستم 

 داخلش داره.  یداد چ  ینشون نم  کشیش  جعبه

 نگاهم رو دوختم ته جعبه.  کنجکاو 

 خشکم زد.   دمیکه د  یزیچ با

 دوختم.  ر یرو آروم باال گرفتم و به ساعد دست ام   نگاهم 

 من گرفته؟  یدستش بود رو برا یکه رو   یدستبند ست

 تشابه داشت.  گه یکه مثلث بود هم به همد  شونی فلز یپالکا  یحت

 تفاوت از جعبه خارجش کنم.  ی کردم ب  یسع

 خوشگله.  یلیگفتم: ممنونم خ   هیروحم رو به سا یلبخند ب  با



  د یمکث کرد و با ترد  ی کم  دنشیو با د  دینگاهش رو به دستبند کش   هیسا
 جلو تر اومد. 

 ؟ یچرا دستبند گرفت ر ی _ام

 گفت: دوسش نداره؟   یسوال ر یام

 . کردمیو حس م شی نگاه آب ینی سنگ

خودش رو عقب    ی دستبند رو نگرفت و فور  یدستش رو جلو آورد ول   هیسا
 . دیکش

ام   با دست  ام   یزیچ  ر یگرفتن  و  با    ر یکنار گوشش گفت  نگاهش  برگشت 
 کرد.  ینگاهم تالق

 .ختیقلبم فرو ر  بازهم 

 .. یبه رنگ آب لعنت

 به چشم ها! لعنت

 مشتم فشردم.  یرو تو  دستبند

از   ر یدرصدم امکان نداشت ام   ه یبوده چون    ی دستبند حتما اتفاق  نیا   دیخر
 به من ست دستبندش رو کادو بده.   یمنظور خاص   یرو 

 نتونستم بخورم.  ی ول  دیبرام بر  ک یک  یاتکه    مامان

 تهوع داشتم.  حالت



 رو پشت سر گذاشته بودم.   یمزخرف ار یبس  روز 

با هم    ر ی و ام  هیسا  کرد، ی که مامان دوستاش رو به نشستن دعوت م  یموقع 
 مبل سالن نشستن.   نیتر  ییابتدا یرو 

 و از پله ها باال رفتم.  دمیکش   یق یعم نفس

 به اتاق خودم رو پشت در حبس کردم.  دنمیرس با

 که افتاد برام به وضوح قابل مرور نبود.   یاتفاقات

جز همون دستبند    دم یفهم  ی نم  یچی دستبند چرم شد که ه  ر ی بس فکرم اس  از 
 چرم!

 نشستم.  شی آرا ز یم  یجلو ی صندل  یرو 

  ره یخ  نهیگرفت به آ   یاتاق که فقط با آپاژور نور م   کیتار  مهین   یفضا  یتو
 شدم.

 رو که تو مشتم فشرده بودم باال گرفتم.   تبنددس

اونجا   یس یانگل  یفلز نوشته    یرو  از  و    ی فیکه زبان ضع ییحک شده بود 
نگاهم رو از دستبند    م یزنگ گوش   یرو بفهمم. با صدا  شیداشتم نتونستم معن 

 تخت برداشتمش.  یگرفتم و بلند شدم و از رو 

 . دیصفحه ابروهام باال پر  یاسم رو  دن ید با

 تخت نشستم و تماس رو وصل کردم.  یرو 



لو..   _ا 

 ؟یخش دار شده گفتم:مهر  ییصدا  با

 ؟ ی..خوبارای:_سالم دمیصداش رو شن ر یتاخ  با

 هم فشردم.  یرو رو   دندونام

 رو داشتم.  ی احساسات منف  یبودم هم دلتنگ.. همه  یعصب  هم

 . ستم یدادم:_نه..اصال خوب ن  جواب 

 گفت:چرا؟   نگران

 ؟ی ازم نگرفت یمدت چرا سراغ  ن یباال بردم:_ا ی رو کم صدام

 جوابم رو داد. شیسکوت طوالن با

 من کجام؟  یدون ی:_م دمیپرس د یترد با

 گفت:آره.   آروم

 بهت گفت؟  ی _ک

 و گفت: رفتم خونه تون..زن بابات بهم گفت.  د یکش  یبلند نفس

 جام بلند شدم و قدم زنان وارد تراس بزرگ  طبقه شدم. از 

 نجا؟ ی_بهت گفت مجبورم کردن آوردنم ا 

م..    !ستی اجبار ن نیمامانت..اسم ا  شیپ  یخب تو رفت ارا ی_ا 



  یاجازه نم   می باهام حرف بزنه اما دلتنگ  ست ی مثل قبل راحت ن  کردم ی م  حس
 بهش بگم.  یزیداد چ

 هست.. شعار نده!  یدونی_خودت م 

 ؟ی ناراحت یل یتو از دستم خ ارا ی:_ کردمیرو حس م  لبخندش 

ه راستال یخی ب  یغر بزنم، لبخند زدم:_آره ول   شتر ی نتونستم ب  منم  امشب    ی..ا 
 مثال تولدم بود. م، ی جشن مسخره داشت هی

 ت.. واسه  رمی:_بازم نشد تولد بگ دیتاسف خند با

 ؟ یبرات آهنگ بخونم..دوست دار خوامیکردم:_م   زمزمه

 _اهوم..بخون دلم واسه صدات تنگ شده. 

 رو قورت دادم تا صدام صاف بشه.   بغضم 

آواز    ر ی و ز  ختمی صدام ر  ی زدم و همه احساسم و تو  ه یتراس تک  ینرده ها  به
 زدم:

 _واسه تولدم؛ 

 دور سفر! یجا ه یجهان ببر... ن یمنو... از ا  ای مکث ادامه دادم:_خودت ب با

 جا شدم و دستم رو به کش موهام رسوندم و بازشون کردم.  جابه

 تا چشم من..  ای دادم:_واسه تولدم...ب ادامه

 نشده به در... خشک



 تولدم؛ برام بغل بخر..!  واسه

 کردم.   تی و هوا رو به پوست سرم هدا  دمیموهام کش  نیب  یدست

 ها..   بهی غر ن یتر خوندم:_بآروم ی کم

م   بهتره..  ییندارمت؛ تنها  یوقت  گذره یخوش نم ب 

 .. چند سالم بشه؟ کنهیم  یندارمت..مگه فرق  یوقت

 ...ی ..هکشهی..قلبم نمکشه ی به صدام اوج دادم:_قلبم نم بازم

 منو ببر مهراوه..! ا یزدم:_ب داد

 . دمیقهقهه خند و 

 .یخوندی واسه عشقت م  یبابا..انگار داشت ول یبا خنده گفت:ا مهراوه 

 !یی رو عقب زدم و با لبخند گفتم:خب عشقم تو موهام 

داشت قسمتا   ییهوا  سوز  ماه  مرداد  رو    ی رونیب  یکه عصر و شب  پوستم 
 تولدتم مبارک. _قربونت ب..   ی. مهراوه تند تند گفت:راستکردیم  تیاذ

  ی  ه یسا  دنیگفتن جمله ام عقب گرد کردم که برم تو خونه اما با د  نیح  در 
 شدم.  خکوب ی من افتاد سر جام م   ی هی ساکنار   ییروشنا  یکه تو  یکس 

 حرفم رو زدم.  یآورده بودم دوباره باال گرفتم و ادامه   ن یرو که پا  یگوش 

واسه ت    ی لیگفت:دلم خ   کردمیحس م  ی که از پشت گوش  یبا لبخند  مهراوه 
 نجا؟ یا  یایب ی تونیتنگ شده..فردا م 



گفتم:شا   دنیشن  با و  دوختم  ستاره  پر  آسمون  به  رو  نگاهم    د یحرفش 
 ؟یندار یاومدم..فعال کار

 سالم برسون.  زمی داد:_نه عز جواب 

 زدم و گفتم:حتما.  یپوزخند

 بخوابم.  خوام یاالن م  نیکشان گفت:انقدر شبا زود خواب شدم..هم   ازهیخم

 .ریو گفتم:باشه بخواب..شبت بخ   دمیموهام کش  یتو یدست

 گفت.  یا یبا  یبا تک خنده  با

 تراس رفتم.  یا شه یرو قطع کردم و با عجله سمت درب ش   تماس

 رو بهش دوختم.  نمی خشمگ  نگاه

 چشماش از درون آروم گرفتم.   ی  آب دن ید با

 نبود..  ر یام  ی بندهیفر  یجنس نگاهش فرق داشت، مثل آب مامان

 خودم.  یچشما تی داشت، مثل غم و معصوم  یی آشنا برام

 .. یزن یحرف م ر یبا ام  ینگاهم کرد و گفت: فکر کردم دار  متعجب

 !ااادی بدم م  ستادنیحرص گفتم:انقدر از گوش ا  با

 رفت تا بتونم وارد اتاق بشم و آروم گفت:من تازه اومدم..  عقب

 ن یاخمام رو باز کنم سمت تخت رفتم و گفتم:دو ساعته رو زم   نکهیا   بدون
 !ستمی افتاده بود..کور که ن هیسا



م   یرو  رو جمع  با دست موهام  و همونطور که  دراز    کردمیتخت نشستم 
 . رونیچشمام گذاشتم، بلکه زودتر بره ب  یو ساعدم و رو   دمیکش

  یم  رونیداشت از اتاقت ب  ر یتخت نشست و گفت: ام   یجاش کنار پام رو  به
 . اومده شیپ  تون نیب  یبحث دیاومد گفتم شا 

 با پسر شما دارم؟  یبحث  و باال گرفتم و پرخاشگرانه گفتم:من چه  سرم

 .. ؟یناراحت یاز چ  ارای و متعجب لب زد:_  جیگ

 من برم!..  دی خونه مال اونه بگ  نی:_اگه ادمیغر  یشدم و عصب  ز یمخین

رو   دستش متما شونه  یرو  تخت  سمت  به  و  گذاشت  و    لم یم  کرد 
 حرفا واسه تو زشته! نی..ا سیگفت:ه 

 اومده بود تو اتاق؟ یگفتم:واسه چ  یعصب

 زده؟..  یگفته؟..حرف  ی:_چدیو مضطرب پرس نگران 

  دونستم ی..نم زدمیحرف م   ی دندون فشردم و گفتم:داشتم با گوش  ن یرو ب  لبم
 ..مامان از پسرت متنفرم!دمیرس یاونه وگرنه حسابش و م 

خنده اش اخمام    دنینگاهش کردم و با د  یچشم   ر ی لحظه سکوت کرد، ز  چند
 ه خورد. در هم گر  شتر یب

م   همونطور  آروم  و گفت:لباسات  د یخندیکه  شد  عوض کن..از    بلند  رو 
 متنفر نباش..دختر حسود! لیدل  یهم ب  چکس ی ه



 و آروم درو بست.  رون یخنده رفت ب  با

آ   تیاعصبان  با به  رو  در    نهی خودم  تنم  از  رو  لباس  با خشونت  و  رسوندم 
 آوردم. 

 ؟یگفتم:تو حسود  نهیبه آ  ره یخ

 بدونه و جواب بده؟  نهیانتظار داشتم آ  نکنه

ام  لی دل  یب   من ه  ر یاز  به  مامان  و  نبودم  دل  چ یمتنفر  رو    لشیوجه 
 . دونستینم

پ  یلی خ  دیشا از کس  شی کم  باشه،  ا  یاومده  خاطر  باش   ین ی به  که    یمتنفر 
 کنه!  دایقلبت پ  یتو  یی جا یخوای نم

تخت   یرو   یرنگ، موهام رو بافتم و با کوفتگ   یآب  یتن کردن بلوز و شلوار  با
 . دمیدراز کش 

 نباشم..  یو مدت  رمی بگ  یمرخص  ایتونستم از دن  یم  کاش

برا  م یتصم   ییهویکه    همونطور  بودم   یمجاز  ی فضا  یتو  یمدت   ی گرفته 
 نکنم.  ی تیفعال

 تر برگردم و جبران کنم.  ی تونستم قو ی رفتم م یم  ادیاگه کم کم از   دیشا

 بودم.  ی خودم هنرمند بهتر یها ییانگار در تنها  یگاه 

 رو فراموش کنم.   ر یخودم عهد بستم حسم به ام  با



 .. دنید ی تصوراتم هم اون رو کنارم نم بانه ی غر چه

 بالش سقوط کرد. یاز چشمام رو اشک

کمتر    مم یال خواب رفتم، بلکه خواب از حال وخبستن چشمام به استقب  با
 کنه. 

 

♕︎♕︎♕︎ 

نگران   مامان با  و  بست  رو  داد:_  یدر  تکان  رو  مواظب   ارایدستش 
 ! یباش..زودهم برگرد 

 تفاوت لب زدم:_باش.  یب

 زدم.  هی تک شهیراه افتاد سرم رو به ش ن یماش

 روشن.  یخاکستر یتنم بود با شال و شلوار  ی صورت  یمانتو هی

 اومد.  ی بهم م ی لیروشن خ  رنگ

  کردیم  یآروم رانندگ  یبود، به قدر  گه ی عالم د  هیانگار تو    نیماش   ی  راننده
 گرفت.   یکه داشت خوابم م 

 جز مامان خونه نبود. یشدم کس  دار یکه ب  صبح

 نبود.  ای هم از اون شلوغ کار یاثر



م  دوست  ی برم خونه    خوام یرفتم و گفتم م   نیحاضر و آماده پا   ده،یپوش   لباس
 . نمشیبب

 . رهیقبول که نکردم مجبور شد برام آژانس بگ برمت، یگفت خودم م  مامان

 زده بودم، خونه منتظرم بود.  امکیمهراوه پ به

 شدم.   دار یب  ی خونه اش متوقف شد انگار از خواب زمستان  یجلو  ن یماش  ی وقت

 رفتم.  نیو آروم پا   دمیکش  یا ازهیخم

  یشدم با تک بوق  اده یکه مامان پولش رو داده بود تا پ   ییاز اونجا  راننده 
 کرد و رفت.  یخداحافظ

 در رفتم و زنگ رو زدم.  سمت

 . دیچی گوشم پ  یباز شدن در تو کیت  یصدا  اد، یز  ر یتاخ  بدون 

تو   داخل وارد آسانسور شدم، طبقه رو فشردم و  به خودم    نه یآ   یرفتم و 
 شدم.  ره یخ

 مهراوه؟  شیمامانم برم پ  ی  از خونه کردمی روز فکرش رو م هی  مگه

 برام رقم بخوره؟  یتر د یممکنه اتفاقات جد  یعن ی

 باشه.  نطور ی ا دیشا

از   ی فیخف  غ یج   دنم ی واحدش، در رو بالفاصله باز کرد و با د  ی جلو  دن یرس   با
 . دیذوق کش



 گونه اش وارد خونه شدم.   دنی رفتم و با بوس جلو

چند روزه هم    ن ی.. انگار اشی مبل انداختم و خسته گفتم:آخ  ی رو رو   خودم
 خوبه! ی لیزندان بودم..واقعا خونه ت خ 

ام انداخت و با تک    چاره یب   یزانوها  یهوا تمام وزنش رو   ی اومد و ب  جلو
 من..  یجز خونه  ی ریخنده گفت:تو رو قصرم ببرن اس

 گفتم:آره پاشو.. پام در گرفت.   عیسر

 د شدنش من رو هم وادار به نشستن کرد. رو گرفت و با بلن  دستم 

 ؟ یدیو د ت ی.. ماماننم ینشست و گفت:خب بگو بب کنارم

اون  یو گفتم:وا  دمی کش  یقیعم   نفس پ   هی..انگار  هیجور  هی..    ششیعمره 
 بودم!

دادم:_خ   یبرق  چشماش ادامه  سع  یلیزد،  هرچقدر  کردم   یمهربونه، 
 ازش متنفر باشم.  ذاره ینم  ییرو ین  هینبخشمش نتونستم..انگار 

 کنه؟یم  ی :_تنها زندگدی زد و پرس  یلبخند

 نکردنشه،  ایمنظورش ازدواج کردن    دمیفهم

 پسر داره! هیدادم:_  جواب 

 ..؟یبار پلک زد و تند گفت:تو رو خدا؟..تو داداش دار چند

 فقط بزرگش کرده!شه..خوندهزدم و گفتم:نه پسر   ینی غمگ لبخند 



 :_چند سالشه؟ دیباال پر ابروهاش

  دمشید  یازم بزرگتره..از وقت   یدونم ول   یزدم و گفتم:درست نم   هیمبل تک  به
 . م یبود ر یفقط باهم درگ 

 . ی قبولش کن دی ..با گهی د شهی ام رو فشرد و گفت:داداشت حساب م شونه

 !ست ی حرص گفتم:اصال هم داداشم ن با

 ؟ی دیبراش د  ی وار گفت:چه خواب  طنتی و با باال انداختن ابروهاش ش  دیخند

  ادیشدم و زمزمه کردم: _نه بابا..من ازش بدم م   رهیخ  ون ی صفحه تلوز  به
 تازه..نامزدم داره!

 ه؟ ی..حاال خودش چه شکل ؟؟ی_جد

 . شی دیزدم و گفتم:قبال د یپوزخند

 ..؟ یگفت:ک    متعجب

پارت  اومد    هیباران... همون  ی  _تو  همه حرف زد.. همون    یم جلودربارهکه 
 شب اومده بود من و ببره. 

 ..!شهیبهت نگاهم کرد و گفت:باورم نم  با

 . شدیرو از سرم در آوردم و گفتم:خودمم باورم نم  شالم 

♕︎♕︎♕︎ 

 برم.  ادهیپ خوام یراه و م   هی_بق



 _شبه خطرناکه ها..!

  خوام ی ه، مندار   یخطر  چ یرو درست کردم و در جواب گفتم:نه... شب ه  شالم
 راه برم.  کمی

 مواظب خودت باش..   یلیتکان داد و گفت:خ یسر

 رفت من سابقه زندان دارم؟  ادتی گفتم:  شخندی ن با

نظر م همونطور  به  ماش  دیرس  یکه  و    نیخنده اش گرفته  رو متوقف کرد 
 سابقه زندان؟! یگ یگفت:به اون دو ماه هتل رفتنت م 

بودم    گناهینداشت، من ب   یبهش کردم و با تعلل گفتم: اونجا با جهنم فرق  رو 
  کنه یفرق م  یلی..وگرنه با هتل خنم یاونجا رو محل مجازاتم نب   کردمیم   یسع
 !چهی پ  یم  مین یب  ر ینمش تو خواب ز  یبو

  ی واقع   یبود نصف مجرما  یخوب   یو ادامه دادم:_اگه زندان جا  دم یکش  یآه
 نبودن! موننیاالن ب 

 رفته رفته پاک شد.  بخندش ل

 رفتم.  نیپا  نی و در رو باز کردم از ماش   دمیخند تلخ

 فاصله گرفتم.  نیاز ماش یخداحافظ با

رو راه انداخت و از کوچه خارج   نیدر سکوت نگاهم کرد و با مکث ماش  ی کم
 کرد. 



 پاش بود.   ر یز  شهی باران هم  ینایاز ماش   یکی

  یلیهم خ   کشینزد  یدوستا  ینسبتا پولدار بود و البته مستقل... برا  باران
 !کردیخرج م 

 شدنش رو تماشا کردم و راه افتادم که برم.  دور 

 کرد.  یخلوت بودنش ته دلم رو خال   ینبود ول کیتار  کوچه 

 رو دور خودم حلقه کردم و آروم جلو رفتم.  دستام

 .دمیشون د زن و شوهر با بچه ه ی جلوتر 

 حرکت کردم.  یشتریراحت شد و با اعتماد به نفس ب  المیخ

 موند.   ره یبچه بهم خ   نگاه

 داشت.  یاهی درشت س یبود و چشما ی تپل دختر 

بغل مامانش پنهان   یصورتش رو تو  عینگاهش کردم که سر  یفیاخم ظر  با
 کرد. 

خم آدما که ه  من خودم   تونستم ی هم نم  یلبخند  چیاز ترس ه  چ،یاز ترس ا 
 . دیکش   یرو به رخ م میتنها  یواقع  ی معنا  نیپنهان کنم و ا   یآغوش ی رو تو

 اونا رد شدم، دوباره اضطراب پاش رو به قلبم گذاشت.  از 

 کردم تند تر راه برم.   یانداختم و سع ن یرو پا سرم



  ن یمثل اون بزرگ تر  یبا مهراوه حالم رو بهتر کرده بود، داشتن دوست بودن
 بود. م ی نعمت زندگ 

توجه به گذر    ی که ب  ی.. به ناهارکردمیهامون فکر م  یازبه مسخره ب  داشتم
 .. م ی زمان باهم درست کرد

 . ستم یسر جام با   یقاصدک متالش   هی صدام زد و باعث شد مثل    ی کس   ناگهان

 .. ارا؟ی_

 "ره؟ی..اون..اون ام کنم؟ی "اشتباه نمگفتیانگار تو سرم م   یکی

 رو آروم باال بردم. سرم

 . ختیبار قلبم فرو ر نیچند  یجلوتر، برا یچند قدم ر یام  دن ید با

 ؟ یکنیم  کار یچ نجا ی..ا؟ییاومد و گفت:تو جلو

 تنش بود.   رونیب یهم لباسها  خودش

 ؟ یکن یم  کار یبه ظاهر سرد گفتم:خودت چ ی قلبم فشردم و با لحن یرو  پا

 شد و دوباره به چشمام برگشت. دهیبه لباسام کش نگاهش

 ؟ یرون ی خبر داره ب الی _مامان ل

..  یپوزخند  زدم و گفتم:خبر داره ب 

 داره!  ی دونم چرا نتونستم ادامه بدم و بگم به تو چه ربط ینم

 رو به هم فشردم و از کنارش رد شدم و سمت خونه حرکت کردم.  لبام



 قدماش متوجه شدم پشت سرم راه افتاده.  یصدا  از 

 دم؟ یمن نفهم   رونی ب یرفت  ی _ک

 خونه بوده! ن یا چرا

 !رم یاز تو اجازه بگ  دیبا دونستم یسمتش برگشتم:_نم  یو ناگهان   ستادمیا

 . ستادیمونده رو برداشت و روبروم ا ی قدم باق چند

 ازت.  دمی..سوال پرسهای_دعوا دار

 بهش ندم.  یزیچ  یتا فوش  دمیهم ساب  یرو رو   دندونام

که زد    یحرف  دن یداشتم به سرعت برم اما با شن  ن یبر ا  یکردم و سع   حرکت
 ه سر جام متوقف شدم. اراد  یب

 !ی به جاش حرفات و بخون یحرف بزن  ی_:به نظرم اگه خواست

 شدم.  ره یشده بهش خ   ز یر یو با چشما   برگشتم 

  یواقعا خوب م  شبی جذاب ادامه داد:_د  یرو بهم رسوند و با لبخند  خودش
 .. یخوند

تو  رهیخ ُرخش که  جذاب  یکی تار  یبه    ی داشت گفتم:نم  ت یشب همونقدر 
 فهمم!

 .. ستی که اصال خودت نگفت: اون  خونسرد

 ؟ی:_چدمیحرص پرس  با



 .. دیتر کرد و گفت:نفهم ق یصورتم دق ی رو تو نگاهش

 . یدیاومدم تو اتاقت نفهم  شب یمکث اضافه کرد:_د با

 ؟ یاومد ی ..با اجازه کی:_غلط کرددمیرو گرد کردم و بهش توپ  چشمام 

سرم جا    ی الم رو رو توجه به فوشم، دستاش رو جلو آورد و ش  ی و ب  خونسرد
 به جا کرد. 

  ی شالش م  ابونیکه تو خ  یشده بهش زل زدم که با خنده گفت:کس  هنگ
 نداره! یخصوص  م ی افته حر

 شدم که دوست داشتم بزنم تو صورتش.  یش یآت یقدر به

داد زدم:_حجاب    بایحرکت دستم رو مشت کردم و تقر  نی از ا   ی ریجلوگ  یبرا
 ؟ید یمن به خودم مربوطه، نه به تو فهم

 بگه،  یزیزد و تا خواست چ  یشخندین

 نداره..!  یربط  چیداد زدم:_به تو ه بلند

 ..به منم مربوطه!گهیتمسخر وار گفت: من فن  تم د  یلحن با

حرصم رو    خواستی رو فوت کردم. نقطه ضعف داده بودم دستش، م   نفسم
 . ارهیدر ب

 محکم سمت خونه راه افتادم.  یرو برگردوندم و با قدما ازش

 کجاست.  نم یجلوتر نامحسوس پشت سرم و نگاه کردم بب  ی کم



که صداش    یفرو برد و جور  باشیج  یبود، دستاش و تو  ستادهی ا  همونجا
 رو بشنوم گفت: باز خودش و گرفت!

و  لبخندم رو جمع کردم و با عجله خودم رو به در رسوندم و زنگ ر   عیسر
 زدم.

 گرفت.  یم م مواقع خنده نجور ی تو ا  شهی هم

 نگاهش فرار کردم و در رو پشت سرم بستم.  درسی باز شدن در از د با

 . دیتپ  ی مثل گنجشک م  بیعج ی از هجوم احساسات قلبم 

 دهانم رو قورت دادم و از در جدا شدم. آب

 !هیکه عصبان   نم یلب گفتم:اوه اوه..ا ر ی مامان ز دن ید با

 کردم.  زشی آنال ن یرفتم و در همون ح جلو

 . یمشک ی تنش بود با شلوار ورزش  ییمو ی کوتاه ل  نیآست رهنیپ

 ساله باشه.  یاومد س  یبهش م  شیباز رنگ   یبا اون لباسا و موها قطعا

ظر  با اخم  کردم،  سالم  سر  بداخالق    نیب  یف یتکان  و  نشوند  ابروهاش 
 ساعت چنده؟  یتوجه کرد  چیگفت:سالم!..ه

 کردم؟   ر ی چرا د دادم یم  حیمثل بچه ها توض  دیبا االن

 باز شدن در، مامان نگاهش و ازم گرفت و به پشت سرم داد.   یصدا با

 فرصت استفاده کردم و ازش رد شدم. از 



 خوردم.  یبه سالن به کس  ده ینرس

 . دیابروهام باال پر  ه یسا دن ید با

 _مواظب باش!

خودم رو به    گهیراه د  هیاز    یحرف  چیه   یکردم و ازش فاصله گرفتم، ب  یاخم
 پله ها رسوندم و ازشون باال رفتم. 

توجه بهش وارد اتاقم    یب  کردمی خودم حس م  ینگاه مرموزش رو   ینی سنگ
 شدم.

خودم و   ن،یزم یالمپ رو روشن کنم شال و مانتوم رو کندم رو نکهیا  بدون
 تخت انداختم! یهم رو 

 فکر کنم..  ر ی ام ی به حرفا تونم یت داشتم تا مفرص حاال

 .. گفت؟ی در مورد صدام راست م یعن ی

 زدم.  یف یخف غی چشمام و محکم بستم و با ذوق ج  دمیرو روم کش  مالفه

 المپ رو زد.   یحرکت موندم که کس  یباز شدن در ثابت و ب  با

 دخترم؟..  ارا ی_

خودم    کردمیم  یو سع  دمیشن یو م   شدی م  کیقدماش که به تخت نزد  یصدا
 و به خواب بزنم. 

 _نگو که خوابت برد! 



 .. ادیخوابم م   یلی گفتم:خ  یآوردم و با خستگ  رونیمالفه ب  ر ی و از ز  سرم

  کار یچ   دونستم ینم  ، یروح گفت: نگرانم کرد  ی ب  ینگاهم کرد و با لبخند  ی کم
 . نجایا  انی کنم زدم بچه ها ب

 و پر کنن؟ جام ی خواستی دار گفتم:م شین  یلحن با

 ..!ارا یبا حرص گفت: د یکش   یق یعم نفس

 مالفه پنهان کردم.  ر یرو ز  خودم

 با شدنش نگاهم رو بهش دوختم.   یو سمت در رفت. با صدا  دیکش  یآه

 .کردیرو نگاه م  رونیبود ب ستادهی در ا دم

 . دیرسیبه گوش م  نیپا یهم از طبقه   ییصدا  ر یز

ت  گوشام هرچقدر  صدا  ز ی رو  ا   هیسا  یشده    کیبار  ی کردم  طور    نیرو 
 شرکت برسم؟ یبرم به کارا خوامی :_من بودم گفتم مدمیشن

 رفت.  رون یدر رو باز گذاشت و ب مامان

 !شده؟ی_چ

ا  یکنجکاو  به بهانه بستن در جلو    ی به منم غلبه کرد، عجله  و  بلند شدم 
 رفتم. 

لحن   ه یسا با  و  اومد  باال  ها  پله  ه  یاز  نبود    ر ی..ام یچ ی ناآروم گفت:  قرار 
 بره؟..برگشت اومد. 



 !رم یم  ی:_ناراحت دیچی راه پله پ یتو ر یام  یصدا

 هم نرو..  ییگفت:نه..به من چه اصال...دسشو  دهیکش   دهیکش  هیسا

 شکمش گذاشت.  یرو  یبه راهرو دستش رو با وسواس خاص  دنیرس با

 اونه!   ر یتو رو خدا..تقص   دیاش رو به مامان گفت:ببخش   دهی همون لحن کش  با

 رفت. ن یازش رد شد و از پله ها پا مامان

 هم در و بستم و سرجام برگشتم.   من

جا  اگه ه  ه یسا   یمن  ا   چوقتی بودم  نم  نطور یباهاش  حداقل    زدم،یحرف 
 . کردنیمثل دوست باهم رفتار م د یکه باهم داشتن.. با  یوندیخاطر پ به

 کردم و چشمام رو گرم خواب کردم.  زونیتخت آو رو از   پام

 شدم.  دار یساعت به ده  شب از خواب ب  دنیرس با

 اومد.  ادم ی ز یو بالخره همه چ  کردمیمات دور و برم رو نگاه م  قهیچند دق تا

 .. ریکوچه شد و برخوردم با ام  یتو دار ی اون د  قرار یب  قلبم 

د  کاش جور  اولش  م   یا  گه یاز  رو    یاونقدر  ذاشتمینم  کردم،یرفتار  من 
 کوچک بشماره که در مورد سر و وضعم هم نظر بده.. 

 !میباهم نداشت  ی درست حساب دار ید  چیکه من و اون ه  فیح

 حوصله وارد حموم شدم.  یو ب   کرخت

 . دمیکه به دستم خورد پوش   یبلوز شلوار نیاومدم و اول  رونیحوله ب با



کرده بود و پررنگ شده بودند رو    ر ییرنگشون تغ  یسیکه در حالت خ  موهام
 رفتم.   رون یسرم گذاشتم از اتاق ب  یخشک کردم و حوله رو رو 

 بلند بود.  ونی تلوز یصدا

 رفتم.  نی کشان پا   ازهیخم

 نشسته و چشماش بسته بود.  یمبل   یرو   مامان

 رو کم کردم.  ونی تلوز یرو برداشتم و صدا کنترل 

 و راه افتادم سمت آشپزخونه.  دمی کش  ینفس راحت  ر ی و ام  ه ینبودن سا از 

 هم نبود!  ترانه

منتقل    نجایکه حاال ا   یاه یس   ینشستم و به رز ها  یصندل  هی  یرو   متعجب
 شده بودن چشم دوختم. 

 با عجله وارد آشپزخونه شد.  یزدم و لمسشون کردم که کس   یلبخند

 .ستادیخورد و عقب ا  کهی  دنمیبود..با د  هیرو باال گرفتم، سا سرم

  فشیدمپا به همون رنگ تنش بود و شال و ک   یو شلوار  ی آب   یه  ساد  یمانتو
 رو داره.  رونی قصد رفتن ب ای برگشته  رونیاز ب ایداد   ینشون م

اومد به لباسش    یرفتن با عقل جور در نم   رون یوقت شب ب   ن یکه ا  ییاونجا  از 
 ! ؟ی ای :_چرا االن مدمی اشاره کردم و پرس

 مقابلم نشست.   یصندل   یجلو اومد و رو  دهیترس



 بود که از ترس رنگ به رخ نداشتن! ییمثل کسا  حالتش

 دختر و ترسونده بود؟..  نی ا یچ

 گفتم:حالت خوبه ترانه؟   یسوال

 کرد.  نیبه نشانه نه باال و پا  یسر

اومد گفت:تو رو خدا    ی که از ته چاه بر م  یینگاهش کردم که با صدا   جیگ
 بودم..  رونیمن ب  دیبه خانوم نگ

 !یگفتم:دوباره جمع بست   تیم و با جدکرد  یاخم

 . ستی ن شی جز حرف خودش حال یزیچ  دیفهم شدی نگاه منگش م از 

بب   لبم  آرامش گفتم:بگو  با  و  تر کردم  زبون  با  بود  نم یرو  رفته  ..به  ؟یکجا 
 راحت باشه. التی خ گم ینم  ی چی مامان ه

  هی.. یموتور  هی..از  ابونیآشپزخونه زل زد و زمزمه کرد:_رفتم تو خ   رونیب  به
 گرفتم.   یزیچ

 !؟یشدم و لب زدم:_چ  ره یگرد شده بهش خ   یچشما با

 . دینگ یزیدهانش رو قورت داد و با بغض گفت:تو رو خدا به خانوم چ آب

باال نره گفتم:تو    کردمیم   ی که سع  ییهم فشردم و با صدا  یرو رو   دندونام
 !؟ یکشی مواد م

 . کردیگرد به من نگاه م   یاون بود که با چشما حاال



 مواد بود که گرفتم؟..  دیکنیشما هم فکر م ی عنی:_دیپرس تند

که روش    یشدم که فورًا از جا بلند شدم کنار صندل  جیاز حرفاش گ  یحد  به
 .. ؟یگ یم  ی چ نمی و گفتم:درست حرف بزن بب ستادمی نشسته بود ا

  ارم،یگفت برم ب  ر یچشماش اشک نشست و با ترس گفت:بخدا آقا ام  یتو
..رفتم گرفتم دادمش به خانومش..فکر  هیچ   دونستم یبهم پول داد..منم نم
 کنم توش..توش موا..

با    دیادامه بده، لبش رو گاز گرفت و با عجله بلند شد دستم رو کش   نتونست 
 .. د؟یگیکه نم  یگفت:به کس   هیگر

 کجاست االن؟   ر یشدم و گفتم:ام  ره یبهش خ لحظه با مکث   چند

 بهش..  دیخوایگونه اش سر خورد:_م   یاز رو  یاشک

 تشر گفتم:معلومه که نه!..  با

 باغ نشستن.. ی تو هی و گفت:با سا   دیکش  رونیبه ب یسرک

 . دمیتکان دادم و دستم رو از دستش کش یسر

 لب گفتم:هه همش بخاطر پول..! ر یز

 نشست.  یصندل  یدست صورتش رو پوشوند و رو  با

 زدم. رونی نموندم و از آشپزخونه ب گهید



ورود  سمت ب   یدر  و همونطور که  نگاه  یم   رون یحرکت کردم  به    ی رفتم 
 مامان که هنوز خواب بود انداختم. 

 . ستادم ی ا یو کنار ستون   دمیدر و پوش ی جلو یها  ییدمپا

 . دمیند  یزیرو گردوندم دور باغ و چ  نگاهم 

 . دیچی پ  م ی نی ب ر ی دود ز یتر رفتم بو  نیبودم پا  ستاده ی که ا   ییاز جا  آروم

روشن شده بود و    شیآت  یگل محمد  یکنار بوته ها  دم،ی رو جلو کش  خودم
 . شدی هوا پخش م یدودش تو

 . نیزم ینشسته بود رو  هیاون طرف تر سا ی کم

 صورتش رو روشن کرده بود.  مرخ ی ن شی آت نور 

 .زدیباهاش حرف م  ستادهیکنارش ا   ر یام

 .دادیهم با حرص سرش رو تکون م  هیسا

سرش و باال گرفت و با داد گفت:انقدر چرت و پرت نگو..حالم    یدفعه ا  هی
 !خوره ی داره بهم م

 نشم.   ده یتا د دم یخودم رو عقب کش عیسر

 !میپاشو بر  گمی بهش گفت:م ره یخم شد و خ  ر یام

ن  و بده م  یاون کوفت   رمینم   یی ..من جاگهیداد زد:_ولم کن د   غی با ج  هیسا
 خودتم زودتر برو!



 هام رو عقب گذاشتم و شوکه برگشتم داخل.  قدم

که سمت خونه    دمیدرهم د  یداغون و اخما  ی رو با حال  ر یلحظه بعد ام   چند
 . ادیم

 و وارد آشپزخونه شدم.   دمیدو 

  یرو الک   زن یکه معلوم بود تم  ییلباس عوض کرده بود و داشت ظرفا  ترانه
 .کردیم  یکف

که   یکس   چارهیکنه، ب   ی خال  ی زیخوبه آدم بتونه حال بدش رو سر چ  چقدر 
 حال بد بودن! یرو نداره حت  یاجازه کار

 رو برداشتم.   هیرو باز کردم دستم رفت ظرف الوو  خچال ی  در 

وارد آشپزخونه  ر ینشستم که ام  یگذاشتمش و خودم هم رو صندل  ز یم  یرو 
 شد.

 قلبم فشرده شد.  دنشید با

 . زمیبر  هیبشقاب الوو ی اختم و چنگال رو برداشتم تا تواند ن یرو پا سرم

 و نشست.  دیرو کش م ی روبرو  یصندل ر یام

 . کردمیخودم حس م  ینگاهش و رو  ینی سنگ

 دستم دوخت.   یو به ظرف تو دیرو باال آوردم که نگاهش رو دزد  سرم

 بده.  گهی بشقاب د ه یبه ترانه گفتم:  رو 



 .!.گهی د م ی خوری گفت:با هم م  ر ی ترانه خواست بجنبه ام تا

 نگاهش کردم. عیسر

 بشم.  کیتونستم ظرفم رو با اون شر یهرگز نم   قتاً یحق

 گذاشتم.   ز ی ..بشقاب رو وسط مکردینگاهم م منتظر 

 خورد! یم  هی ساالد الوو   ر یدرگ ی با فکر ر یام

 بود. ین ی غمگ ی جمله  چه

 . کردمینگاه م  ز یم چانه زده فقط به  ر یاما دست ز من

 . زیم  خ  یم  یبود با نگاه ستاده یسرم ا ی هم باال  ترانه

 آورد..  ی حرصم رو در م دیگفت با   یم  راهیبد و ب  دیبا  شهی هم ر یام

 . رمی اومد جلوشون رو بگ ی دلم نم ی افکارم متنفر بودم، ول از 

من به غذا    شد یمتوجه نم  ی نداشت، حت  یدرست   ی اون بود که حال روح  مهم
 !زنمیدست نم

  یها  وانی از ل  یوانی نگاهش بهم افتاد، دستش رو سمت ل  قهیاز چند دق  بعد
 داشت، یکه اون رو برم  ین یبرد و ح  ز یم  یرو 

 .. ن؟یباشم تو ا ختهی زد و خطاب به خودش گفت:نمک نر  یزیر لبخند 

م   طعنه طعنه  من  بد    یعن ی  نی..انداختیبود؟..به  هم  ها  انقدر  حالش 
 . ستین



 . دمیکش   یآروم  ازه یرو صاف کردم و خم ستامد

 آقا؟..  ی:_چ دیپرس  یبا کنجکاو  ترانه

و گفت:ه  ر یام بهش کرد  ایچی رو  چرا  ل   ؟ یینجا ی ..تو  مبل    یرو   ال یمامان 
 کن بره رو تخت بخوابه.   دارشی خوابش برده برو ب 

 رفت.  رونیگفت و از آشپزخونه ب   یبه من، چشم   ینگاه  م ی با ن ترانه

 بود. یکردم:_امشب چه شب مزخرف  زمزمه

 کرد و گفت:چطور؟   کیرو بار  چشماش 

خواب    مهین   دمیکه کش  یا  ازه ی پلک زدم، سرم درد گرفته بود و با خم  چندبار 
 بودم. 

ا  اون از  بعد  بود  شده  خسته  انگار  رو   وانی ل  نکهیهم  برگردوند    ز ی م  یرو 
 زد.  ه یتک  یچشماش رو بست به صندل

  ی لیکه بهش داشتم خ   یتوجه به حس  ی آدم ب  ن یمژه هاش شدم.. ا  ی  ره یخ
 جذاب بود. 

 ازش خوشم اومد..  دمشیباران د یکه تو پارت   یروز اول  یحت

ا   یعنی  پس از  قبل  دختر  نکهیمن  زندگ   یبفهمم  دوستش    شیتو  هست 
 گناه نبود..بود؟  نی داشتم، ا



  ی چشماش رو باز کرد مثل برق گرفته ها از جا بلند شدم و حوله رو رو   تا
 سرم صاف کردم. 

 !ینخورد یزی:_تو چدمیخواستم از آشپزخونه خارج بشم صداش رو شن  تا

 . ستیم ن رو فوت کردم و برگشتم:_ممنون گرسنه نفسم

 زدم، سمت پله ها رفتم.   رونیبا عجله از آشپزخونه ب  و 

 .گشتی دوم بر م یداشت از طبقه  ترانه

 د؟ی:_مامان خوابدمیپرس

م  یسر رد  ازش  همونطور که  داد.  تلوز   شدمیتکان  هم    ونیگفتم:اون  و 
 خاموش کن. 

 زدم.  ه یتر راه رفتم و با ورود به اتاقم در رو بستم و بهش تک  تند

 بودم از حال خودم..   خسته

 . کردمیمزخرفم و م  یخودم زندگ  یتکاپو ها نبودم..داشتم برا  نیآدم ا  من

 بکنم؟..   تونستم یم  کار ی چ حاال

سوق    ه یسا  ی تخت نشستم و ذهنم رو سمت اتفاقات امروز و کارها  یرو 
 دادم.

 تر شدن..   جینشد، تنها گ رمی گدست یچی ه



خوب   ییکه فردا  نی ا  د یچشمام رو بستم و به ام  دم،یتخت دراز کش  یرو 
 خوابم برد.  ادیب

رو    جیهو  ینون قاشق مربا  یبرداشتن تکه ا  و با   ستادمی صبحانه ا  ز یم   کنار 
 بهش آغشتم. 

 رو با دست گرفته بود. شیشون ی پ  مامان

 گفتم:حالت خوبه؟   آروم

 تکان داد.   ینگاهم کرد و سر ی طوالن

از    یخبر  چیحاال ه  یافتاده ول   یخواب بودم چه اتفاق  ی دونستم وقت   ینم
 نبود.  ر ی و ام  هیسا

 دلم رو به هم زد. شی نی ریمربا رو خوردم و ش   یلقمه  آروم

 . ختم ی ر ر یش  وانیل  هیخودم  یو برا  دمیلبم کش ی رو رو  زبونم 

 مهراوه افتادم.  ادی  دمیکش   یکه سر م   همونطور 

 .. کردیبودن  باهاش حالم رو خوب م  شش،ی رفتم پ ی بازم م کاش

 دوست داشته باشن،  هی   دیآدما با ی  همه

 بخواد.   تونیتوجه به نسبت خون  یکه تو رو ب   یکس 

در    ی گذاشتم و اومدم از آشپزخونه خارج بشم که صدا  نکیس  ی رو تو وانیل
 . دمیرو شن



فقط طرح   هیکه شباهتش با سا  یوارد خونه شد و پشت سرش دختر  ترانه
 صورتش بود!

 . دیجو  ی آدامس م ظ یغل  ی شی آرا با

 رو به کمرش زد و اومد داخل. دستش

 بلند سالم کرد. ترانه

 شدم.  رهیخ هی جوابش رو دادم و دوباره به سا   آروم

 تنش بود. یگشاد  یکرم کوتاه ول  یمانتو

 هم به تن داشت. ید یو شلوار سف  شال

 آدامس متوقف شد.  یحرکت فکش رو  دیرو که د من

 . کردینگاهم م  بی همون حالت غر  با

با همه وجود گوش شدم تا بشنوم    یدادم ول   ر یی له تغرو سمت راه پ  رم ی مس
 اومده.  یچ ی دوباره برا

 و ببر طبقه باال..   نیخطاب به ترانه گفت:_تو ا  هیسا

 سالن به صدا در آورد.  یرو تو یچمدون  یاطاعت کرد و چرخ ها ترانه

 رو به اتاقم رسوندم و منتظر اومدن ترانه شدم.  خودم

تا    د یباال اومد و چمدون رو کش  ی پله رو به سخت  نیآخر  قه یاز چند دق  بعد
 اتاق من.  یی  اتاق روبرو 



 کنه؟  یزندگ  نجایا خواستی م  هیسا  یعن ی

 رو صدا زدم.   ترانه

دستگ  برگشت که  همونطور  ب  رهی سمتم،  و  م  نیدر  فشردم    یانگشتام 
 ست؟  هی:_اون چمدونه سادمیپرس

 مثبت تکان داد.   یبه نشانه  یسر

 نجا؟ یبمونه ا   دخوای :_م دمیپرس دوباره

 . نطورهیجواب داد:_البد هم   آروم

تخت نشستم    ی تکان دادم و در رو بستم رو   یسر  الیخ یگفتم، ظاهرا ب  یآهان
 نفسم رو فوت کردم.

 نداشتم.  گهیرو د هیسا  ی حوصله 

 .. پر از سوال بودم. شبی اتفاقات د با

 شدم.  ره یخ  نه یو به آ   دمیموهام کش  نیب  یدست

 شفاف بود.  چشمام 

از هشت    ر ی"امگفتیآوردم که م   ادیبار پلک زدم و حرف مامان رو به    چند
تو    ادی   کردمیبه چشماش نگاه م   یوقت   شه یپسر من شده... هم   شیسالگ
 " گرفتم ی افتادم آروم م یم

 گرفتم؟ یخودم آروم نم یچشما دن ی..پس چرا من با دخب



 م؟ ینبود  یهر دومون چشم آب  مگه

 اب به دلم گفتم: اسکل!زدم و خط یپوزخند

 . دمیام گرفت و تو جام دراز کش  خنده

 . کنم یبه سقف زمزمه کردم:فراموشش م ره یخ

 دفعه آروم و تلخ!  نیا دم یخند گه ید ی کم

♕︎♕︎♕︎ 

 . شدیپخش م  ون ی از تلوز اخبار 

 . دیکشیم   ازهیخم  بار کی قهیهر چند دق  هیسا

 . کردینگاهش م  یچشم   ر ی داده بود ز  ه یکه به سرش تک  یهم با دست  مامان 

 . دمیزدن نشن  یباال بودم و اگه هم حرف یعنیبزنن،   ی باهم حرف دمیند

 .زد ینم  ی حرف یکس   نکهیبودم از ا  کالفه

کرد..نگاهش که به نگاهم خورد سوال    یرو جا به جا م   ییرای پذ  ل یوسا   ترانه
 .دونهینم   یزیچاونم معلوم بود    ی ول  شده یتکان دادم تا اون بگه چ   یوار سر

 رد شده بود.   م ی از ده و ن ساعت

 شدم و با کش دادن دستام توجه مامان رو به خودم جلب کردم.  بلند

 م سر رفته. گفتم:حوصله  آروم



 انداخت.  ن یشد و سرش رو پا ن یغمگ چشماش 

 کار کنم حالش عوض بشه.   هیرو فوت کردم و با خودم گفتم بذار  نفسم

ظرف   یصاف کردم و خم شدم چنگال و چاقو رو از تو یرو با "اهم" ا  صدام 
 کردم.  یشروع به نواختن آهنگ  ز یبرداشتم و با زدنشون به م

 خوندم:  دیکه به ذهنم رس  یآهنگ نسبتا شاد ن یفکر کردن، اول ی کم  با

 منو عاشق خودش کـرد..   یک ی..ییهمه تنهـا ن یا ن یب ییجـا   هی ی روز  هی_

 پرش کـرد..پرش کرد! ای شد از همه خوش  یـی ل من هواد  ـشدی چ دم ینفهم

 . ارمیب  ادیو متن رو به    زهیرو بستم تا تمرکزم به هم نر  چشمام 

 .. یکه عاشقم نباش  ،ینکن..که عاشقم نباش ی نکن..خودتو راض  یباز ونه ی_د

..که عاشقت نباشم، که عاشقت  ری..دلمو دست کم نگرینگ   ی بهونه ه  ونهید
 نبـاشم.. 

  خوامی چنگال و چاقو شروع به تندتر نواختن کردم و ادامه دادم:_بـاتو م  با
 آرامش عادت شه.  نیشه..بـاتو بذار ا قت یحق ای رو  نیا

  ن یا   یبی ..که نبشهی که گرفتارته مگه م   یهمه دل  نیا  ین یکه نب  شه؟یم  مگه
 من هوادارته!.. 

 نکن،  ینکن خودتو راض  یباز ونه ی خواستم تکرار کنم:_د تا

 من.  نیمرد هوادارته.. نه ا  نی از پشت سرم گفت: ا یی صدا



 

 وحشت چشم باز کردم.  با

 !؟یاومد ی..تو کریو گفت: ام  دی با بهت خند  مامان

 چشم دوختم.   ر یو به ام   برگشتم 

 زنگ نزدم.  دیگفت: فکر کردم خواب  هیبه سا  ره یکج خ   یلبخند با

 من برداشت و چند بار پلک زد.   یش رو از رو نگاه هنگ شده هیسا

خوب    ی لیگفت:ماشاهلل دخترم خ   نیکه با تحس  دمیرو طرف مامان کش   خودم
 ..!یخونیم

 رو به لبخند کش دادم و کنارش نشستم.   لبم 

و گفت:انتظار    نشست  ی مبل  یقرمز برداشت، رو   ب یس  هیها    وه ی از سبد م  ر یام
 .. نی من و هم که نداشت دنید

 رو حس کردم.  ر یگذاشتم و نگاه ام  ز ی م  یشدم چنگال و چاقو رو رو  خم 

 گرفتم.   یداشتم تپش قلب م دوباره

 . م ی کرد:_پاشو جمع کن بر  هیبه سا  رو 

 :_کجا؟ دیسکوت کرد که مامان پرس  هیسا

 به من رو به مامان گفت:خونمون.   یبعد از نگاه ر یام



  م ی نکن  ی هوا تکان داد و گفت:من قبال هم گفتم تا عروس  یدستش و تو   ه یسا
 . ذارمیپام و تو اون خونه نم

 کرد.   ر ی گلوم گ  یخورد و نفسم تو یحرف قلبم ترک ن یا با

 کنن؟..   یعروس 

 و منتظر پاسخ مامان شدم.   دمیکش   یقیزور نفس عم  به

  ر یام  یدون  ی..تو که میریگی م  هیبچگونه چ  ینه هابها  نی جان..ا  هی_عه سا 
 گرفتن نداره..   یعروس  تی فعال موقع

 . کیجشن کوچ  ه ی..فقط  خوامی بزرگ نم   ی عروس  هیگفت:من    تیبا جد   هیسا

 . کنم یآروم گفت:حلش م  ر یام

ول  مامان اخم گفت:  پسرم کاف  یبرا  کیجشن کوچ  هی  یبا  تنها    ی ازدواج 
 اجازه بدم..  تونم ی... من نم ستین

 !الی مامان ل  کنم یم  :_حلشدیوسط حرفش پر  ی با کالفگ ر یام

نگاه  مامان م  ؟ یچ   یعن یگفت:  ز ی ت   ی با  بگ   یخوای چطور  ا  یریجشن    نیبا 
 !میمون؟ هزارتا وام دار   یبد  مال ت یوضع

 بد؟..  گفتن یم  ی مال  تیوضع ن ی.. به ابرگام

  یبا مهندس نعمت   خوام ی مامان.. من م  نی نفسش رو فوت کرد و گفت: بب  ر یام
 از مشکالت مون و حل کنه.  یلیخ  تونهیکار م   نی ..ام ی شراکت کن



 .. ران؟یمگه برگشته ا  ؟یفورًا گفت:نعمت مامان

تا  ر یام نگاه  و گفت:خ   دیبا  برگشته..د  ی لیکرد    ی برا  دمشید  روز یوقته 
 داشت.  دیتاک  ی لیاومدن شما خ  ی پنجشنبه شبم دعوتمون کرده..رو 

..پس چرا شهی نم  نی بهتر از ا   ی بشه..وا  کیگفت: اگه با ما شر  ر ی متح  مامان
 ؟ یگ یاالن م

 رد و بدل کردم.  نشونیب  ینگاه  جیگ

 داشت؟  تیبود که انقدر اهم  یمهندس ک   نیا

 بگم نشد..  خواستمی م  شبی جواب داد:_د ر یام

ن  یپا رو   هیسا با  و  انداخت    ی گفت:ام..فردا پنجشنبه ست..گفت  شخندی پا 
 چخبره؟ 

 ؟یای ..مینگاهش کرد:_مهمون ر یام

 ؟ یریبدون من م ام یلبش گفت: ن یرو   شخندیبا همون ن  هیسا

 . یباش  دینگاهش کرد و زمزمه کرد:_محاله..تو با  یبه طرز خاص  ر یام

  ؟یخوری م  یبا تمسخر گفتم: چوب سادگ  قلبم رو گذاشتم جلوم و   الم ی خ  یتو
 وجود نداشت. م نهیس یو قلبم انگار اصال تو 

 سفارش بدم؟  یخوریتو شام م   ارای مامان به خودم اومدم:_  یصدا با

 تکان دادم و ربات وار گفتم:آره.  یسر



د   ر یام گفت:چقدر  و  شد  خورد  ر یبلند  خ   ن یشام  که    یل یامشب..من 
 خستم..بهتره برم. 

 ..گهی جا د ن یبهش گفت: بمون هم هیسا

عز  با نگاهش کرد:_نه  راحت   د ی..با زمی لبخند  وقت  هر  هم  برگرد    یبرم..تو 
 خونه. 

انداخت و سر تکان    ی جواب به من نگاه  دن یبا مامان و شن   یاز خداحافظ  بعد
 داد.

 کرد و فقط تونستم لب بزنم:_خدافظ.  زشیمثل کوه ر   قلبم 

 مبل نشستم.   یشک شده رو رفت خ  یوقت

 افتادم.  شبیاتفاقات د ادی و   ز ی رو دوختم به م  نگاهم 

 اون توجه خاص که حاال دود شده بود.. ادی

 و ته همه افکارم،  کردم یامشب رو فکر م تمام 

 مغزم نقش بست.  یتو ی به طور پررنگ یمهمون ی  کلمه

احتش حس گفت: نار   ی ب   ی. با لحن رمی باعث شد سرم رو باال بگ   ه یسا   یصدا
 کردم. 

 صد و هشتاد درجه فرق کرده بود.   دارمونید  نیواقعا از اول اون 

 ؟یرو ناراحت کرد  یتو فکره گفتم:ک  یلیخ  دمید  یوقت



 با خودم بودم.  ی چی مبل بلند شد:_ه  یاز رو  ناگهان

 کرد و دست به کمر سمت پله ها رفت.   ینی ف نیف بعد

 .. یرو جمع کردم و با حرص گفتم: بخدا کم دار لبام

 ؟ یهست  ی_با ک 

 رو گفت.  ن یاومد ا یکرد و سمت من م  یم یکه از ترانه خداحافظ  مامان

 با خودم بودم.   یچی برداشتم و گفتم:ه   هیاز رفتن سا  نگاه

شد.    ل یتبد   یکوتاه   یلبم به خنده    ی پوزخند  رو   هیتکرار کردن حرف سا   از 
 مبل نشست.   یزد و روبروم رو  یدونست لبخند ینم یز یمامان هم که چ 

 نذاشتم غذا درست کنه..  کردیدلش درد م  ی سفارش دادم، ترانه طفلک  تزا ی _پ

 !یرو داشت  چاره یاون ب   یبارم هوا  هیدل زمزمه کردم؛_چه عجب  در 

ز  دستم تک   ر یرو  با  و  مبل گفتم:ا   هی سرم گذاشتم   دیکه گفت  ییآقا  نی به 
 دعوتتون کرده.. 

 هست؟  یبهم چشم دوخت، اضافه کردم:_ک  ی سوال

  ه یسرما  هی  ، ینعمت   یشد که بالخره گفت:آقا  یلحظه در سکوت سپر  چند
خ  موفقه که  ا   ا یلیگذار  تو  نیزم   نن یدنبال  در    نیا   یبزننش.  سال  همه 

  دمون یتول  م ی تونیکنه، م  یبرابرشون فقط موفق تر شده اگه باهامون همکار
 .. م ین رو گسترده ک



 . ستم ین  م ی که گرفت  یینگران وام ها  گه ید ینطوریآه ادامه داد:_ا با

همه دردسر    ن یکه ا  سهیباال انداختم و گفتم:مگه شرکتتون تازه تاس   ییابرو
 ن؟ یکشیبراش م 

 شده.   سیکه تاس   هیسال  یرو فوت کرد و جواب داد:_نه حداقل س  نفسش

پ  ست ی ب  ؟ یچ   یعن ی:_ دمیپرس   ج یگ بابام جدا نشده   شی و دوسال  از  هنوز 
 !..چطور شد که..یبود

م   ی کم بشقاب  برداشتن  با  و  شد  آروم    ی ها  وه یخم  شده،  خورد 
خ  خواب  یل یگفت:کارخونه  تونست  دهیساله  مرور  به  هم  رو    می بود..خونه 

 .دیرس ر یبود که به ام یا  ه یارث ز ی ..در واقع همه چم ی کن  یبازساز

 ..!یس بخاطر پولش بزرگش کردفکر گفتم:آها پ  یو ب د یباال پر  ابروهام

 کند متوقف شد.   یکه پوست م   یبیچاقو و س  یدستش رو حرکت

 در سکوت.  یکرد، سرزنشگر ول  نگاهم 

 بگه.  یزیو منتظر شدم چ دم یلبم رو با ناخن خراش کنار 

  ن یتمام ا  ی  قهیچشم برداشت و مشغول ادامه دادن کارش شد. پنج دق  ازم
 . دیرس  یبه دهنم نم  یزیبزنم. چ  یکردم تا حرف  یپا و اون پا م

بود و بهش گفتم    ک یزنگ در از خدا خواسته به سرعت بلند شدم. پ  یصدا  با
 منتظر بمونه. 



 . رونیتوجه به من رفت ب  یسرش گذاشت و ب یرو رو  یشال مامان

 زدم و نفسم رو فوت کردم. ه یتک  وار ید به

 . برگشت  تزای بعد با سه تا جعبه پ ی قهیدق چند

 رو صدا کرد.  ه یگذاشت و سا  ز یم  یها رو رو  تزا یآشپزخونه، پ  ی تو رفت

 و گفتم:من ببرم همونجا براش؟..  ستادم ی ا ز یم  کنار 

 به تعجب گفت:باشه ببر!  ختهی آم یمکث کرد و با لحن  ی کم

در    چوقتی .. شما هم هیول   د، یاز جعبه ها رو برداشتم و گفتم: ببخش   دوتا
 . ینداد حیبهم توض ز ی مورد همه چ

  گه یپسرمه... د  ر یکه ام   نهی من مهم فقط ا  یگرد کردم که گفت: واسه    عقب
 . ستی به صحبت کردن راجع بهش ن  یازین

 شد؟  میحسود  ر یبود اگه به ام  یعاد

 رو مشت کردم و از آشپزخونه دور شدم.   دستم 

 . ستادمیا ه یدر اتاق  سا  پشت

در مورد حالش    یود چون کنجکاو شده ب  ر ی د  گهید   یخودم گفتم؛ برگرد. ول  با
 اجازه رو بهم نداد. نیا

 :_بله؟ دیتقه به در اتاق نواختم. صداش به گوشم رس  چند

 رو آورم باز کردم و رفتم تو.  در 



موها  یرو  داشت  بود،  نشسته  هم    یتخت  به  دست  با  رو  کوتاهش 
 . ختی ریم

 تنش بود.   یگشاد صورت   شرتیت  هی

 تخت نشستم.  یگوشه    هیرو کنارش گذاشتم و    تزای پ  یرفتم، جعبه ها  جلوتر 

 رو از جعبه ها بهم رسوند. شیسوال   نگاه

 . کنهیم  خی..االن م یو آوردم باهم بخور مونشام   یومدی_چون ن 

 ازش جدا کردم  یخودم رو برداشتم و تکه ا یتزایپ

  لشیشدن جو تحو   یعاد  یبرا  یبه خوردن کردم و لبخند مسخره ا  شروع
 دادم.

 . خورمی صداش رو صاف کرد و گفت:من شام نم  یاتک سرفه  با

 انداختم.  کلشیبه ه  ینگاه 

 ی باشه پس دروغ م  می اومد اهل رژ  یبهش نم   چیتوپر شده بود و ه   دایجد
 گفت. 

 راحت باش..  رم،ی کردم و گفتم:باشه من م  یزیر  اخم 

 برداشتم گفت:نه نه بمون.  یشدم و تا قدم  بلند

 مکث سر جام نشستم و گفتم:خب تو هم بخور! با

 . دیبو کش  یجعبه رو باز کرد و کم در 



 شروع به خوردن کرد.  یل یم ی اول رو با ب  ی تکه

 ست؟ ی حالت خوب ن کم یگفتم: فکر کنم   آروم

 تکان داد و با دهان پر گفت:فکرشم نکن..خوبم.  یسر یفور

 !خورم یام نمرو که برداشت تعجب کردم حاال خوبه گفت ش یبعد ی تکه

 چند برابر شده ش تعجبم رو به حد خودش رسوند.  یاشتها با

 کرده بود.   یو اون جعبه رو خال   دمیجو  ی من مثل الکپشت م حاال

د  دستاش هم  به  بالش  د یمال  گه یرو  جلو کش  ی و  تک  د یرو  و    هی بهش  زد 
 چقدر گشنمونه..  دمیگفت:دستت درد نکنه. تازه فهم 

 تک خنده لب زدم:_گشنتون؟! با

تو فکر..حس    رم یانقدر م  یی وقتا   ه یگفت: من    یقیبه جا شد و با نفس عم   جا
 . خورمی آب نم ی... مثال گرسنمه خبر ندارم، تشنمه ول کنم یهامو گم م

 گفتم:چرا؟  یاراد ر یغ  ی رو باال انداختم و با خنده ا  ابروهام

 .. یحت  ییوقتا  هی  دونم یزد و گفت:چه م  یشخندین

 چقدر عاشقم.  ره یم  ادمی شد و ادامه داد:_ رهیسقف خ  هب

 . دیلبم خشک یرو   خنده

خودمو توش خفه    کنم یم   دا یپ  یزیچ  ه ی  یوقتا که حت   یگفت: بعض   دوباره
 !ادیب  ادمی  دنیکنم بلکه نفس کش 



بهم    ر ی"بخدا آقا ام گفتیذهنم شکل گرفت که م  ی ترانه تو  ی   ده یترس   ر ی تصو
رفتم گرفتم دادمش به    ه،یچ  دونستمی ... بهم پول داد منم نمارمیگفت برم ب 

 خانومش فکر کنم توش..توش مواد بود"

مو به تنم    ده یمواد کش  شب ید   نکهیفکر به ا  یسر جام تکان خوردم، حت   ناباور 
 کرد.   خیس

 !ه؟ی :_منظورت چدمیپرس  دیدهانم رو قورت دادم و با ترد آب

 . ریخ ..شب بیچی و گفت:ه دی رو باال کش شی نیب

 هم فشرد.  یبالش گذاشت و چشماش رو محکم رو یرو رو  سرش

 احساساتم کنترل داشته باشم.   یتا رو   دمیدندون کش ر ی رو ز  لبم 

  دم یو شن  ر ی تو و ام  ی حرفا  یمن اون شب   ن یرو آروم تکان دادم:_بب  بازوش 
 .. دیداشت

 ؟ یباز کرد و با خشم لب زد:_ک   یرو ناگهان  چشماش 

 .شب ی و گفتم: د دمی رو عقب کش  دستم 

 فراموش کن..  یدی شن  ی لرزان لب زد:_هرچ یی تخت نشست و با صدا  یرو 

 !دم یهم د یی زایچ ه ی ی:_ول دمیحرفش پر  نیب

نداره..برو   ی سرک کش  ی برا  یچ یما ه   ی حرص صداش رو باال برد:_زندگ  با
 بخوابم.  خوام ی م



 . کردمیم ی رو   ادهی داشتم ز دمیحرف فهم  ن یا با

 رو پشت سرم زدم و از اتاقش خارج شدم..  موهام 

♕︎♕︎♕︎ 

 !ارا ی.. ـــارای ..ارا ی_

 شده؟؟ یچ هیجواب دادم:_چ  یخواب آلودگ ت یو با نها  دمیخواب پر  از 

سرم اومد و گفت:خواب    یبودم باال  دهی که تا حاال ازش ند   یبا بد اخالق  مامان
 ..نم؟ یپاشو بب   م،یر یم می صدات کردم؟!..ما دار  یهر چ  یبود

 

 :_کجا؟!دمیشده پرس یتو دماغ  یی با صدا  جیگ

 ی مگه ظهر  ،یرو با حرص محکم باز و بسته کرد و گفت:مهمون   چشماش
 ؟ یبهت نگفتم آماده بش

 بار پلک زدم و گفتم:ساعت چنده؟  چند

 نه؟  ای  یای..م یساعت وقت دار هیو گفت:  د یکش   یق یعم نفس

د  ی وقت رو  منتظرش  م دستم   دم ینگاه  به  بلند   ز یو  و  گرفتم  تخت  کنار 
 شدم:_لباس ندارم. 

  ه یکه سا  ییو گفت:خب از همون لباسا   د یکش  شی شونیپ   ی رو رو   انگشتاش
 شون؟ یآورد بپوش..کجا گذاشت شی دفعه پ



 شون برگشت.  سه ی کمد اشاره کردم که رفت و با ک  به

  ن یداشت سمتم گرفت و تند گفت:هم  ییبا یز   ی  قهیکه    یرنگ   یکاربن   لباس
 به صورتت بکش.   یدست ه یخوبه؟..بپوش و  

اعتراض لباس رو گرفتم، وارد حمام شدم و چند مشت آب به صورتم    یب
 زدم.

 شدن دوش گرفته بودم.  دار ید از ببود که صبح بع خوب 

 به خودم انداختم.   ینگاه  نهیآ  یو تو  دمیرو پوش  لباس

اندازه  یفیظر  نیچ و  داشت  بعد  به  پااز کمر  انگشت  تا چند  زانو    نیش 
 آرنج داشت.  نی تا پا  یگشاد  یها  نیو آست  دیرس یم

 اش نه باز بود و نه بسته.. اما طرحش جذاب بود.  قهی

م   داشتم تماشا  رو  لبخند خودم  تند    یبا  و  باز کرد  رو  در  مامان  کردم که 
 ؟یکرد  کار یگفت:چ

 و گفتم:خوبه؟  برگشتم 

آرومتر  یسر لحن  با  و  داد  خ  یتکان  بیل یگفت:آره  موهاتو    ای..زودباش 
 درست کن. 

 رفتم.   نهیآ  یحمام خارج شدم و جلو از 

 رو چند بار شانه زدم و بافتم.  هام مو 



 رنگشون.  یالسا شد، حت  یموها  هیشب

  ی براق  ی مشک  ی  هی و سا  دمیکش  یسرعت خط چشم کوتاه  ن یتر   ع یسر   با
 پررنگ تر شد.   یچشمام کم ی  زدم..آب

 لبام رو رنگ زدم.  ره یت  یبا رژلب صورت   م،ی مال ی از رژ گونه ا بعد

 . کردینگاهم م نهی آ  یبود و تو ستادهی کنارم ا  مامان

 تنش بود.   یخوش دوخت   ی  ره یداشت و کت و شلوار ت   یکمرنگ   یل یخ  شیآرا

به رنگ قرمز سر کرده بود که با رنگ کفشاش    یرو با مدل قشنگ  یروسر
 تضاد داشت. 

 . میمنتظره..بر   ر ی _ام

 .. دیدونم چرا خوشحال نشدم، به جاش قلبم لرز ینم

که خود مامان برام    یه ادخترون  کیش   یمشک   یچشم گرفتم، کفشا  نهی آ   از 
 گرفته بود پا کردم و باهاش همراه شدم.

 . ستادیزنگ خورد و ا  شیخروج از اتاق گوش با

رفتم و    نیپا  یمهمون  نینکردم مکالمه اش رو بشنوم، با فکر امشب و ا  صبر 
 از در سالن هم خارج شدم. 

 خورد.  یم  شیهوا به ساعت ش رنگ  

 انداختم.   ی نگاه   رونیاز پشت سر گذاشتن محوطه در رو باز کردم و به ب   بعد



 منتظره؟! ر ی اون اطراف نبود..پس چرا مامان گفت ام ینی ماش

ب   نفسم  فوت  با  صدا  رونیرو  مامان که  به  برگشتم  و  تق    یفرستادم  تق 
 نشست نگاه کردم.  یسالن م  یکف جلو  یکفشاش رو 

 . زدیکنار گوشش بود و آروم آروم حرف م   یگوش   هنوز 

 . ریام  دنیسر رفت..ضدحال خورده بودم از ند  یبدجور محوصله

 ؟ ی_چطور

گرد شده    یو با چشما  دم یآشناش از پشت سرم ناباور چرخ  یصدا  دن یشن  با
 نگاهش کردم. 

 بود. ده یکت پوش   یوا

 .. یمشک  ن یبود و شلوار ج دهیپوش دیسف  شرتی کتش ت  ر یز

 جالل و شکوهش بودم! ی رهی در خدونم چق ینم

 .. ارایزد و اسمم رو زمزمه کرد:_   یکه پوزخند  کردمیبهش نگاه م  عی ضا  چقدر 

وسط سنگفرش    یزرد شده    یانداختم و نگاهم رو به علف ها  ن یرو پا  سرم
 ها دادم و آروم گفتم:سالم. 

اسم تو غم    یتوجه به سالمم، ادامه داد:_مامانت بهت دروغ گفت..معن   یب
 . ستین



حرف از کنارم رد شد و همونطور که تنه اش بهم برخورد    نیاز گفتن ا  بعد
 سمت مامان رفت.

افتادم که    یشب   ادیکه متوجه حرفش نشدم چون از برخورد تنش باهام    من
  یاون کوچه    ین و تا تو م  ها، سیپل   ختن ی و ر  یی کذا  ی بعد از اون مهمون 

تار  اه یس بو  یهمراه  ک یو  هنوز  انگار  تو  یکرد!..  مشامم حس    یعطرش 
 . شدیم

 .. ستایهمرام ن  نی_من ماش 

 شدم.  ده یکش  یواقع  یایبا صداش به دن تازه 

 آورد و متعجب گفت:چرا؟! نیرو پا  ی گوش  مامان

 . ادیبا دوستش ب  خواد ی ..مستهیبا سا  نیجواب داد:_ماش  خونسرد

 م؟ی کن   کار یچ  دی!..حاال بایچ  یعن یسوال وار گفت: مامان

 فقط..  رم یگ ی_آژانس م

 کنار گوش مامان گفت.   یزیچ  هیمن اشاره کرد و آروم   به

داد.    یبد  حس موردم چ   ی عنیبهم دست  در  مامان    گفتیم  ی داشت  که 
 ارا؟یشوکه صدام زد:_

 له!گفتم:ب  دیتپ   یکه تند تند م  یدهانم رو قورت دادم و با قلب  آب

 به جلو برداشت و گفت:پس شالت و مانتوت کو؟  ی قدم چند



 زدم و به جلو حرکت کردم. شی رو ن  لبم 

  ادم یپسرم منتظره..که    یگفتم:انقدر گفت   شدمیکه از کنارشون رد م  همانطور 
 رفت.

 کنم.   یاز حرصم خال  ی"پسرم" رو با تمسخر گفتم که کم  یکلمه   عمداً 

 .. ست؟یرفتن مناسب ن  رون یب یکه لباسم برا  شدیاون متوجه م د یبا چرا

هم در مورد طرز لباس    شیشدم چون دفعه پ   یعصبان   یل یدست خودم خ  از 
 ندارم..  ی شخص میبود که من حر  دهیعق  نینظر داد و بر ا  دنمیپوش 

  ی پس م  ی باشه وگرنه تقاص بد  یحرف شوخ  ن یفکر کنم ا   دادم یم   ه یترج
 گرفت. 

  ن یاز ا  شتر ی ب  خواستی نم  مچارهی دل ب  ی من به اون ربط نداشت ول  ز یچ   چیه
 باشم..  یدر چشمش منف 

قلبش رو به دست    تونمی تصور احمقانه بود که با بهتر بودنم م  نیچقدر ا   و 
 !ارم یب

 سر کردم. یو شال نخ   دم یلباسم پوش یرو رو  یبلند یمانتو

  ده یرفتم آژانس رس   ن یپا  یزدم و وقت   ییمحدود عطر خوشبو  یبار  یبرا
 بود. 

 عقب نشستم.  یصندل  یمامان رو  کنار 



 راه افتاد. نیهم جلو نشست و ماش  ر یام

 .. شدیساطع م   یحضورش بهم در قالب انرژ آرامش

 داشتم؟! ی م د یبود که هم دوستش داشتم و هم نبا یچه حس  نیا

 . دیکش  ر یت  کردمیذهنم حس م  یکه تو  ی از شدت درد سرم

 شدم و به اطراف چشم دوختم.   ادهیروم پ آ  ن ی ماش  ستادنیبا ا  

سگ درست    ه ی  م،یبود   ی فیظر  یبا نور پرداز  ک یساکت و ش  ابونی خ  هی  یتو
 چند قدم دورتر شروع کرد به پارس کردن. 

 شدم.  ک یعقب رفتم و به مامان نزد دهیترس

 ابروهاش رو باال انداخت و با نگاه به سگ گفت:سگ  فلوراست! مامان

  ده یاتو کش  یکه همون لحظه دختر  دی هم نگاهش رو به سمت سگ کش   ر یام
 سر سگ اومد و خم شد بغلش کرد.   یلوند باال ار یو بس

 گفت:سالم مهندس.  ر ی زد و جلو اومد خطاب به ام  یلبخند

 .جوابش رو دوستانه داد و دستش رو فشرد ر یام

 بود! یکه دست دختره سگ  کردمیفکر م نیاون لحظه به ا داشتم 

 . دیگذاشت و به ما رس  ر یام از 

 خوشگلم..  یبه مامان گفت:چطور رو 

 کرد.   یزد باهاش سالم احوال پرس یکه برق م  ییبا چشما  مامان



دونستم اسمش فلوراست به من چشم دوخت و با حالت    ی که حاال م  دختره
 !یخوشگلتر  کیاز نزد ..چقدر ارای گفت:   یخاص

 . دمیرو که اصال نفهم  منظورش

تو  چند تا به سگش که  نزد  ی قدم عقب رفتم  بود  ب   کیبغلش  و    ینباشم 
 ن؟ یبود ده ی..شما مگه قبال منو دیحس گفتم:ممنون ول

 تکان داد.  یسر

 :_کجا؟ دمیوار پرس   سوال

نزد   ر یام ا   ک یبهمون  فلورا  لحن   ستادی شد و کنار  با  رو به من  خونسرد    یو 
 رفته معروفه؟! ادشی گفت: 

 به خودش فشرد. شتر ی پررنگ قهقه زد و سگش رو ب یبا گفتن "آره" ا فلورا

 فاصله گرفتم.  ی ازشون چند قدم شخندی ن با

 .. انیچرا نم   نای که تا حاال ساکت بود گفت:ا  مامان

  د یما باگرفت گفت:حت  یرو برداشت و همونطور که شماره م  شیگوش   ر یام
 باشن. کای نزد نی هم

 ا؟ یکنار گوش مامان گفتم:ک  آروم

 . گهیو دوستش د  ه ی_سا

 !می بود ه یپس ما منتظر سا آهان 



توجه به من    یسه تاشون ب  یرفت مخصوصا وقت   یم داشت سر م  حوصله
 . زدنیحرف م ییزای چ هیداشتن باهم در مورد 

 شد.   دایو دوتا دختر پ  هیسا یربع سر و کله  ه یاز  بعد

 سر و صدا راه انداخته بودن.   ی که معلوم بود دو قلون حساب  دخترا

رو ازشون گرفت و با خاموش کردن پخش، فضا رو مثل قبلش    نیماش   ر یام
 ساکت و آروم کرد. 

 شد.  یبودم که وارد ساختمون م  ینفرات  نی مامان جز اول کنار 

 کم بود.  یل یخ ر یم با ام. فاصلهم ی وارد آسانسور شد  ییتا  سه

 . دینگاهم رو حس کرد به سمتم چرخ  ی نیسنگ   یشدم و وقت ره یخ  بهش

 شد.  ینگاهم رو بشکنم اما نم ی رگیخ  خواستم 

 شدم.  شی جادو  ی چشما مسخ

 نبود. دا یپ  یحس چیاون ه ی چشما یتو

 !ره؟یتونست نگاهش رو بگ  ی چرا اون هم نم  ی..ولکردینگاهم م   ی خال  ی  خال

  ی مامان معن  نکه ی داشت لب زدم:_منظورت از ا  ی که لرز نامحسوس  ییصدا  با
 بود؟ یو دروغ گفت چاسمم 

 !؟یو گفت:چ  دیمامان شن یآروم بود ول  صدام

 .میو به مامان چشم دوخت   م ی سد نگاهمون رو شکست عیسر



 !؟یبا اخم تکرار کرد:_چ  مامان

موها  یدست  ر یام ب  شیشون یپ  یجلو  یبه  و  ه  یزد   ی چی حوصله گفت: 
 اسمش غم  رفتم سرچ کردم اشتباه بود.  یمعن  یگفت  یابا..وقت ب

  یعن ی نباشه،    ی سرچ کن  ینازک کرد و گفت:مگه هرچ   یپشت چشم   مامان
 ست؟ ین

نگاهم    ب یعج یخارج بشه با حس  نکهی متوقف شد و مامان بدون ا  آسانسور 
..تو همه احساسات  ذارهیم  یاسم  هیاحساساتش    یبرا  ی کرد گفت:هرکس

بود دن  شیدخترم!..پ  یمن  به  قول گرفتم  ازش  بودم    ی ایب   ای بابات که 
 !گشتم ی داد بر م  یبذاره، قول نم  ارایو اسمت

 .. دیچی قلبم پ یتو  یب یزد.. درد عج خشکم 

 

 . م ی شد هی و بق ه یخروج از آسانسور منتظر سا با

پاک    نی من رو ح  یبود و اشکا  ییبه در باز سالن روبرو   ر ی مامان و ام  توجه
 . دنید ی کردن نم

 آشکار نکنه.  ن یاز ا شتر ی بغضم گذاشتم تا خودش رو ب یرو  پا

 . م ی و سمت در سالن راه افتاد وستنیبهمون پ  دخترا

نعمت  ییآقا فکر کردم  اومد،  استقبالمون  ا  یول   ه یبه  بود که   ن یمسئول 
 . رهیلباسامون رو ازمون بگ



 از مامان به شالم دست نزدم.   ت یبه تبع یمانتوم رو در آوردم ول   من

 به بودن شالم داشتم.  ی دفعه حس خوب  ن یدونم چرا ا ینم

 بود.  یو صندل ز یکه پر از م  م یشد  یبزرگ ار یسالن بس وارد

 بود.  ینبود، انگار مخصوص مهمون ی منزل شخص هی  نجایا

ما    دنیآخر سالن نشسته بودن و با د  یگوشه    یها  یصندل   یو نفر ر   چند
 بلند شدن. 

 بود جلو اومد.   دهیپوش ی که کت و شلوار طوس  یمرد

 گذاشت.  شی شده اش رو به نما چیبل  یلبش دندونا یرو  لبخند 

 کرد.  یاحوالپرس  ی مامان دست داد و کل با

  دا یمهربون رو بهم کرد و گفت:چقدر خوب که تو پ  ی با نگاه  دیرو که د  من
 .. نمتونیب یو باهم م یشد

گم نشده    ارایلب سالم کردم که جوابم رو داد و مامان با لبخند گفت:  ر یز
 .. ینعمت یبود آقا

 که..   گفتیتون مشاهزاده یابروهاش رو باال برد و گفت:ول  ینعمت 

 سالم کرد.شد و بلند  داشیاز پشت سرمون پ ر ی لحظه ام همون

 .. کردمیمن به حرفش فکر م  یتوجهش رو به اون داد ول  ینعمت 

 بود؟  ر ی از شاهزاده، ام منظورش



 افتاد.  ه ینشستم چشمم به سا یصندل   هی ی از اونا جدا شدم و رو   یوقت

 ن یبزرگش اول   یحلقه ا  یگوشش اومده بود و گوشواره ها  یتا رو   موهاش
 .کردیبود که جلب توجه م  یزیچ

 .. ظشیغل  شیآرا  بعدش

 بود.  دهیپوش یآب  نی ج هی  یدر آخر لباس گشاد و کوتاه بنفشش که رو  و 

مامان    یکه معلوم بود حت   نطور یبودن، ا   دهیدوتا دوقلو زرد  روشن پوش  اون
 . دید  یبار داشت اونا رو م نیاول  یبرا

  ی به دوستا  یمامان گاه نشستن و حواس    ز یم   ه یدور    ینعمت   یو آقا  ر یام  با
 شد.  یگرفت پرت م  یکه سر و صداشون باال م  هیسا

برد نگاه برداشتم و    یفلورا که سگش رو بغل کرده بود و سمت بالکن م  از 
 بود. ی که همه توجهش به نعمت  ر یام  مرخی شدم به ن ره یخ

 کردم.   یلبام نقاش  یرو  یروح یچونه زدم و لبخند ب  ر ی رو ز  دستم 

 داشتم بهش بزنم..  یمهم   یحرفا دم،ید  یمهراوه رو م   دیبا

چشم از طرف اون ها برداشتم و برگشتم    ینگاه   ینی لحظه با حس سنگ  هی
 روبرو شدم.   اهیکه با دوتا چشم س 

 ..د؟یزمزمه کردم:_فر مات 

 بود. خودش



داشت نگاهم    میخب اون مستق  ی داشتم از چشمش پنهان بمونم ول   دوست
 . کردیم

 دوختم.   ز یو نگاهم رو به م  دمیدر هم کش  ابرو 

 . هی و بق  ر ی ام شیبعد متوجه شدم رفته پ  ی قهیدق چند

شد   یدفعه هرچ   نی فرستادم و به خودم قول دادم ا   رون ی رو با فوت ب   نفسم 
 نترسم. 

  ی برام شربت آورد، با تشکر ازش گرفتم و با مزه مزه    ی نقش   ز ی ر  خدمتکار 
 . هیچ دم یفهم ه یاول

م   یاتفاقات   با بودم  گذاشته  سر  پشت  ول   یکه  بشم  معتاد    ی تونستم 
 آور متنفر بودم.  ادیاعت  یزایاز چ  شهی خوشبختانه هم

 دادم.. یموضوع عادت به آدما هم نفرت به خرج م   یرو  کاش

بهم دست    یحس سر زده چطور  نیدونم ا  ینم   ی به حال که داده بودم ول  تا
 عشق بود! دیعادت نبود..شا  دیداد، شا

 کردم و جام رو از خودم فاصله دادم.  ینچ

 فلورا هم تو جمعشون بود.  دم،ی و دوستاش کش  هیرو سمت سا   نگاهم 

 



د  م ی ن   یتو حاال  و  اومد  در  از کم  ها  مهمان  تعداد  اون    گهیساعت،  تحمل 
 برام آسون شد.  طیمح 

 رفت.  شیخوب پ  ینعمت   یوافق با آقات  انگار 

 جدا شدن جز مامان.   ز ی کم کم از م  همه

 رو نداشتم.  ر یام دنیجرات د  دیوجود فر با

 .ادی که به سمتم م  دمیدرو  دیفر خود

مشک  دو  شال  رو   م یطرف  کردم    یرو  وانمود  و  کردم  صاف  هام  شونه 
 . دمشیند

 خوشحالم.  دنت یو گفت:از دوباره د  دیرس  ز ی م به

 تکان دادم.  یجواب فقط سر  یب

سمت   رخشم ی فقط ن  نطور ینشست. ا  یا گه ی و به جهت د  دیرو کش  ی صندل
 من بود. 

 !اره ی بود دوباره اومده بود حرصم رو در ب معلوم

 بود. یداشت و لباساش مشک  یا یخنث  یچهره  شیدفعه پ  مثل

ام   نامحسوس دنبال  نگاه  پ  ر یبا  که  پ  ه یسا  شی گشتم  دخترا    داش یو 
 توجه به من.  یب  زدیکردم..داشت باهاشون حرف م

 :_چه خبر؟ دمیپر بایتقر  دیفر  یصدا با



 . یچی و گفتم:ه  دمیچ یهم پ ی رو تو دستام

 لبش نقش بست. یرو  یشخندیو کوتاهم ن  جواب ساده از 

 بهم دست داد.  یکه حس بد  ینگاهم کرد، جور ره یخ

 قلبم جوانه زده بود.  ی ازش تو ینفرت ناشناخته ا  یبی طور عج به

 . یداشت  شرفتی _پ

 !؟یگفتم:_چ   ز یتند و ت  ی نگاه با

 . رهیچرخوند که روبروم قرار بگ ی رو طور شی صندل

  ی لیخاصش بهم چشم دوخت و گفت:رو کنترل نگاهت خ  ینگاه خاکستر  با
 .یکرد  شرفتیپ

فهمم در    یکردم خونسرد بگم:_نم   یهم فشردم و سع  یمحکم رو  دندونامو
 . یزنیحرف م  یمورد چ

  نیو نگاهش و دور و اطرافم گردوند و گفت:واضح تر از ا   د یتمسخر خند  با
 بگم؟ 

به نگاهم گفت:توهم    رهیخم شد و خ   ز یم   یرو   یاخم نگاهش کردم که کم  با
 .یقول بده صادق باش 

 زدم.  خیبه قلبم هجوم آورد که از شدتش   ی اضطراب

 آره؟ ،یر_دوسش دا



 همونطور نفسم قطع شد.  قایآب فرو رفتم، دق یتو انگار 

 و؟ ی..ک ؟یلکنت لب زدم:_چ با

جد  نگاه  به  رو  تبد  ن یتر   یخندونش  ممکن  سرد   لی حالت  با  و   ی کرد 
 . رُ یگفت:ام 

 ..؟ی گ یبلند شدم و گفتم:چرا چرت م یسرعت از رو صندل به

 !قته یحق  یگفت:ول  ز یآم  تمسخر 

 :_انقدر دور وبر من سبز نشو.. دمیغر

 من خودش چرت و پرته! یبرا قتیدونست حق یکه نم   اون

 .ادینفرت ادامه دادم:_داره ازت بدم م  با

 اش سرد شد و فکش منقبض.  چهره

 ؟ یکنی فرار م ی :_از چدمیدور شدم که صداش و شن ز یم  از 

  اش  ره ی دنبال دستگ  رون یبه ب   رهیتراس رسوندم و خ   ی  شه ی رو به ش  خودم
 گشتم. 

که اگه    یانداختم و در رو محکم بستم، جور  رون یبازش کردم خودم و ب   تا
 . ختیر  ی م  نیساختمان پا  ی ها شه یمحکم تر بود کل ش  ی کم

 کثافت..   ییی  زدم:_عوض  داد

 . کردیم  تمیاذ ای  گرفتیازم آتو م  یاگه کس  دم یرس ی م  یونگ ی اوج د به



 سکو نشستم.   هی ی و با دست گرفتم و رو   سرم

 .. دیفهم اون 

انداختن شک  ش تو دل هر    ی..حتشدیبد م   یلیگفت خ  یم  یبه کس  اگه
 تونست خرابم کنه.  ی م  ،یکس 

  یاحساس  اشتباه   ه ی  د یدونست..نبا  ی م  یزیاحساس چ   ن یاز ا  ی کس  دینبا
 . شدی فاش م

آوردم؛)توهم قول بده    ادیکردم و دوباره حرفاش رو به    یغروچه ا  دندون
 آره؟(  ی..دوسش داریصادق باش 

  ی موندم و جواب محکمتر  یکرده بود..کاش م  زشیسرم ر  ی قلبم رو   انگار 
 دادم. ی بهش م

 کرد!  دای پ ن یقیکه کردم به حدسش    یکار  با

خودش رو    یسگ فلورا چطور  دمیتوجه به اطراف بودم که نفهم  یب  انقدر 
 بهم رسوند.

 . دمشیپام نشست د یپنجه اش رو  یوقت

 و با همون پا هلش دادم.  دمیکش   یبلند  غیزد.. ج  یبرق م  چشماش 

 شروع کرد به واق واق کردن.  هو ی



ازش رد بشم برم   تونستمینم  یحت  کرد،یبود پارس م  ستادهی راه هم ا وسط 
 داخل.

 چشمام جمع شد.  یتو اشک

 تراس نبود.  یجز من و اون سگ تو چکس ی ه

 . دیچک  نیآروم پا آروم  اشکام

و با بغض داد زدم:_چرا همه تون به من    دمیاشکام کش   ی و محکم جا  دستم 
 .. ن؟یدیم  ر یگ

  ی زبون بسته حرف م  ون ی ح  ه یم گرفت..چرا داشتم با  وجود بعض خنده  با
نفس  با  دو   یکم  قیعم   یزدم؟!  و سمتش  ام کاستم  دلشوره  ازم    دمیاز  که 

 بترسه و پا به فرار بذاره، همون لحظه در تراس باز شد. 

 برگشتم و با فلورا مواجه شدم.  عیسر

 زده گفت:_راسو!..راسو! جان ی ه

 بهش پناه برد و فلورا محکم بغلش کرد.  سگ

م  همونطور  نوازشش  بهم گفت:ترسوند   یکه  رو    ترسهی م  ی..وقت شی کرد 
 !کنه ی پارس م

 ترسناکم.  ی لیانگار من خزمزمه کردم:_پس  شخندی ن با

 نگفت و عقب گرد کرد در رو باز گذاشت و رفت.  یزیچ



 رو مشت کردم و وارد سالن شدم. دستام

  شیکنار   یصندل  یبرام دست تکان داد، به طرفش حرکت کردم و رو  مامان
 نشستم. 

 شده؟ی..چ دهی_رنگت پر 

رو  یسوال   با رو  به یکه کرد دستام  و گفتم:اون سگه  م  گونه هام گذاشتم 
 پارس کرد.

 ؟ یرو فشرد و نگران گفت:االن خوب م شونه

 تکان دادم.  یسر

بخورم و خوردنش حالم رو    ی به دستم داد و مجبورم کرد کم  ی شربت  وانیل
 . واقعا جا آورد

  ه یکردم..لو رفتن حسم توسط    یفکر م  م یدگ یرنگ پر   یبه عامل اصل   داشتم 
 !به یغر

 .داشتی نم نیلحظه هم زم  هیسگش رو  فلورا

 .. کنه؟ی اون سگ و بغل م  یمنزجر گفتم:چطور  یلحن با

خوشم    مامان از کارش  بود گفت:منم  دوخته  چشم  بهش  همونطور که 
 . زهیسگش تم ی..ولادینم

 ست؟  ه ی:_دوست سادمی از شربت خوردم و پرس گهید  یا جرئه



 .ر  یتکان داد و گفت:خواهره دوست ام  یبه نشانه منف  یسر

 د؟یخواهر فر  یعن ی گفتم:  جیگ

 :_هان؟.. دیپرت شده بود پرس گهید یکه حواسش به جا  مانما

 ..د؟یتر گفتم:فر بلند

نشسته بود به    یصندل   هی  یرو   کیکه همون نزد  دیمامان جواب بده، فر  تا
 سمتمون برگشت.. 

 بلندم لعنت فرستادم.  یخودم به خاطر صدا به

 رو محکم باز و بسته کردم و رو ازش گرفتم.  چشمام 

 .. فلورا بزرگتر از اونه.گهیمادر د ه یاز  ی_آره خواهرشه، ول 

 دی از فر  خوردی متعجب به فلورا نگاه کردم، اصال بهش نم  دم یرو شن  نیا   یوقت
 اش نه به رفتارش! افهیبزرگتر باشه، نه به ق

 .شدی از روم برداشته نم دینگاه فر ینی سنگ

مهمچ  یول رو کنترل  نگاهم  خودش  قول  به  نم   ینان  و    خواستمیکردم 
 . نمشیبب

 ن؟ ید یبه کجا رس ینعمت  ی:_با آقادمیرو به مامان پرس  دوباره

کار    مامان هنوز  داد:_فعال که  جواب  آروم  بود  ور  اون  به  چشمش  که 
 . م یبرس جهی تا به نت میذاری ..بازم قرار مم یدار



 زن نداره؟  ی..نعمت گم؟ی:_مدمیو پرس  دیکه به ذهنم رس  یا گهی د سوال

 . ست ین ران ی:_داره.. امامان

که داره مامانم به سراغش    یتیبا موقع   دمیراحت شد، راستش ترس   المیخ
 .. رهیصورت بگ  یزی چ  ،یبره و ازدواج 

هم    یدخترا  شیپ  یسواالت تموم شد، حالتم که خوبه..بهتره بر   گهی:_خب د
 سن خودت. 

 حرکت کرد.  ی سمت  هیو خودش بلند شد و  رو گفت  نیا

 یم   دی..چطور بارهیآرامشم و ازم نگ   یتنها باشم و کس   خواستم یفقط م   من
 چند تا دختر که سر و صداشون کل سالن رو پر کرده بود؟  شی رفتم پ

 شده.  یزدم و نگاهم رو دوختم به سقف نور کار  ه یتک  یصندل به

برام مهم شد..چرا    ر یشد که ام   یشد..چ  ینجوری شد که ا  یخودم گفتم؛چ   با
 قلبم رو به تپش بندازه.   دیچرا با   ا یباشم..  شی زمان عروس  دن ینگران رس  دیبا

  ی جواب   چیکه چقدر از خودم سوال داشتم و خودم چقدر خنگ بود و ه   یوا
 براشون نداشت. 

 روبرو شدم.  ر یصورتم با ام ینفر رو  ه ی ه یافتادن سا با

 جذاب تر بود.   ه یزاو  ن یاز ا چقدر 

 رنگ چشماش بخونم!  یآهنگ براآلبوم هی روز   ه یباشه  ادمی



 بود که در ذهنم نقش بست.  یتنها جمله ا نیا

 کرد:_حالت خوبه؟   زمزمه

 ..د؟یحال من و پرس  یوا

 ؟یپر از احساس گفتم:آره..توخوب  یلحن با

 . نینش یجور نی تفاوت به سوالم گفت: لطفا ا یب

به دل من راه    یی چه غوغا  د یدور شد و نفهم  ز ی از م  وان ی برداشتن دوتا ل   با
 داده.

 اراده صاف نشستم.  یرفتنش رو با چشم دنبال کردم و ب ناباور 

 . دیفر یمهم نبود..حت  چکسیو ه   ز ی چ چیه  گهید

 شد. ر ی به قلبم سراز یب ی خوب و عج حس

 خوب بودنش زهر داشت و تلخ بود.   نیکه در ح   یحس

 

 به خودم اومدم. بعد  ی کم

برسونم تا از خوب بودن ظاهرم   یا  نهیشدم و فکر کردم خودم رو به آ   بلند
 مطمئن شم. 

سرجام    جیرو بلد نبودم وسط سالن گ   یی چون جا  ی شلوغ نبود ول  ی لیخ   اونجا
 متوقف شدم و با نگاه اطراف و دوره کردم. 



 انداختم.  ی مشغول بود نگاه شیکه با گوش   دیبه فر یحت

 نگاهش کردم به طرفم برگشت.  ی وقت  ینشسته بود ول  هیکنار سا   ر یام

 رفتم.  س یزدم و سمت سرو  ی مضطرب لبخند 

 وصل بود.   نهیدر خروجش آ  یرو 

 به موهام زدم. یخودم لبخندم رو حذف کردم و دست  دن ید با

 رو به هم فشردم تا رژم دوباره به لب هام رنگ بده.  لبام

  نه یآ   یکه تو  یشخص  دنیآوردم، با درو صاف کردم و سرم رو باال    لباسم
 برد..  ادیقلبم هم تپش منظمش رو از   ستادیکنارم ا 

 صورتم از حرص گر گرفت، برگشتم و پرخاشگر گفتم:بله؟   آنبه

 برم تو؟   تونم ی صورتم گردوند و گفت:م ینگاهش رو تو  ی کم

 اشاره کرد. سی دست به سرو  با

 ؟ یگی کردم و گفتم: به من چه؟چرا به من م  یاخم

 شد.  مون یبگه اما پش یزیکرد و خواست چ  یخنده ا تک

  س ی دستم رو گرفت و در سرو   یازش فاصله گرفتم که ناگهان   ی نفرت کم  با
 رو باز کرد من رو به داخل هل داد و خودشم اومد تو در رو بست. 

 ؟ یعوض ی کنیم   کار یگرد شده نگاهش کردم و با داد گفتم:چ  یچشما با

 جنبه؟  یب  هیشد و گفت:چ لیبه سمتم متما  ظ یغل یاخم  با



 . دمید  یحباب دور خودم م ه یکه مرگ رو شکل   دیتپ یتند م  یبه قدر قلبم 

اتاقک   یتو رو به زور تو  یک ی ی وقت  یکه بفهم   یریقرار بگ تشی تو موقع  دیبا
حواسش بهت نباشه چقدر    رونی از اون ب  یبندازه و کس   ی بهداشت  سی سرو 
 ترسناک باشه!  تونهیم

 

 ؟یدار کارم یچ  ـی بسته شدن راه نفسم رو گرفتم و گفتم:چ یزور جلو به

نم   چند و گفت:خودمم  زد  پلک    نجای ا  کم یفکر کنم..بهتره    یول  دونم ی بار 
 . م یبمون 

در رو فشردم که دستم رو    رهیدر کنارش زدم و دستگ  یسرعت از جلو  به
 . دیگرفت، من رو به در کوب

 زده گفتم:برو عقب..  وحشت 

 رو گرفت.  مدید  یجلو اشک

 _چرا؟ 

 ناراحت بشه؟  ر یام یترس یو اضافه کرد:_م  د یرو پرس نیا

 تکان دادم و گفتم:نه..بذار برم.  یبه نشانه منف  یبغض سر با

 عقب نرفت.  یرو از کنار بازوهام برداشت ول  دستاش

 .ی..کاماًل معلومه ازم متنفریکنیقشنگ نگام م یلیبه چشمام گفت:خ رهیخ



 .دمیبه در چسب  شتر یب

  دید  ر یداشت خنده اش رو پنهان کنه گفت:نترس بابا..ام  یکه سع   یلحن   اب
م چ   ی نیبب   خوامی ور..م  نی ا  امی دارم  العملش  ا   هیعکس  ما    نکهیاز 
 . م ی نجایدوتا..ا 

 زدم و زمزمه کردم:_نه!..  ی پلک  ناباور 

 لباش نقش بست.  یرو  یکج   لبخند

 لکنت گفتم:نـ ـه... با

فکر کنم طرف مقابلم    نکهیدست به عقب هلش دادم و وحشت زده بدون ا  با
 کنه..   ی بد یم فکرادرباره  خوامی گفتم:نم  هیک

 موند. ره یصورتم خ  یقدم عقب رفت و همونطور به اجزا  هی

 کرده بود.  ر یانگار گ  یرو با تمام توان فشار دادم ول  رهیدستگ

 !.. ه؟شی چرا باز نم ن یو داد زدم:_ا دمشیخشونت کش با

 رو فشرد.   رهی شد و دستگ  کیبهم نزد دوباره

پا  بعد باال  بار  چند  سنگ  نیاز  و    ینیکردنش  برداشت  روم  از  رو  نگاهش 
 گفت:قفل شده. 

 

 !..زودباش. نم ی..بازش کن بب ؟یچ  ی عنی دست صورتم و قاب گرفتم و گفتم:  با



 . ختی ر شی شونیپ  ی شد و با خم شدنش موهاش تو خم 

 .نجاستیدر و لمس کرد و گفت:از ا  ن یپا

 شه؟ی گفتم:باز م  عیسر

در و    رونی از ب  دیبرد جواب داد:_با  یو همونطور که موهاش و باال م   ستادیا
 هل بدن. 

 زدم.  هی تک  وار یرفته به د  وا

نکنه خودت عمدا    نمی توئه.. بب  ر ی دست سرم و گرفتم و گفتم:همه ش تقص  با
 که..   یدرو بست 

زد و    وار یشد و دستش و کنار صورتم به د  لی م متماادامه بدم، سمت   نذاشت
 ؟یش یخل م   ینگرفته دار تو ی  ..خوبه منم بگم چون پ  ؟یگفت:که چ

 حرص گفتم:به تو چه هان؟..به توچه؟ با

 !نمی شدنت و بب  ونهید   ادیابروش و باال انداخت و گفت:فکر کن خوشم م   یتا

بدون    یچطور  نی !..فعال ببی ا  یکردم و گفتم:از بس عوض  یغروچه ا  دندون
شدن خودت و جلو  ونه ی..بعدا درونیب   م ی بزن   یلعنت  نیبفهمه از ا  یکس   نکهیا

 . ارمیچشمات م

نفهمه،   یگفت:امکان نداره کس   تیشد و با جد  یخ ی  شی خاکستر  یچشما
هنرمند ازش استفاده    هیمخصوصا اگه   ست، ی ن ی خوب یکلمه    نیدر ضمن ا 

 کنه. 



  ادی زنگ بزن ب  یک ی با دست صورتم و پوشوندم و گفتم:به    دم، یکش   یهوف
 در و باز کنه. یواشکی

 پاهام نشستم.   یزده سر خوردم و رو  ه یتک  وار ید به

 !ستی همرام ن   م ی _گوش

ازش شن   ن یا  تا رو  و گفتم:قصدت هم  دم یجمله  باال گرفتم  و    نیتند سرم 
 !یمن و مامانم و ببر  یآبرو  نای جلو ا یخواست یبود..م 

 ندارم.  یزد و گفت:من به اونا کار  یکفشش به در ضربه آروم   با

 آره؟  یداد زدم:_با من دار یعصب

ن   با براندازم کرد،  سردش  ب   یشخند ینگاه  و  حرفم گفت:چرا    توجه یزد  به 
 !یست ی..براش مهم نومد؟ین

 بدتر بود! نیدردناک خودش از صد تا فحش و توه  یحرفا

 !ستمیکه براش مهم ن  ستی مهم ن:_برام دمیغر

از پشت   ر ی ام یآشنا  ی به در خورد و پشت بندش صدا یلحظه تقه ا  همون 
 توئه؟! نیا  یشد:_ک  دهیدر شن

 . ستادمی و ا دم یحسم و باال کش یزور تن ب  به

پشت در، تو برو    ستمی ا  ی..من م یآروم لب زدم:_ه  تینها   یوار و ب  زمزمه
 دورش کن.  نجایاز ا  رونیب



کرده    ر یدر  گ   نیتکان داد و بلند گفت:منم داداش..ا  یزد و سر  یمرموز  لبخند 
 هل بده باز شه.  هی

 خورد.  یدر تکان محکم  بالفاصله 

 باز شد و خورد تو صورتم.  هو یچسبوندم که   وار یبه د شتر یرو ب  خودم

 !!.. ی :_آ دمینال میکه درش بود   یت یتوجه به موقع  یب

 ه؟ یبا بهت گفت:اون ک  ر یام

 . اراستیهوا زد و خونسرد گفت:  یاز خدا خواسته، سوالش و رو  دیفر

 کردن در.   ر یج  ر یج  ی لحظه سکوت برقرار بود و صدا چند

 و آهسته باز کردم.  چشمام 

فر  ینگاه   نمون ی ب  ر یام که  کرد  بدل  و  لحن  د یرد  طعنه    ی با  پر 
 . شونی که، در قفل شد رو من و ا  ستین  یزیگفت:داش..چ

 !نطور یآروم گفت:که ا ر یام

و نگاه    ر یام   نکه ی رد شدم بدون ا  دیدندون گرفتم و از کنار فر  ر یمحکم ز   و لبم 
 . رون یزدم ب سی کنم از سرو 

  ر یباهم اون تو گ  یبا صداش متوقف شدم:_شما اتفاق  د،ی پام به راهرو رس  تا
 ن؟ یافتاد

 .. گفتم:ما  فیضع  ییو با صدا   دمیچرخ سمتش



 نبود. یگفت:نه اتفاق  دانهیق یو ب   ستادی ا  ر ی ام  یروبرو  دیفر

 !؟یگفت:جد  دیبه فر رهیخ  ندیناخوش آ  ی کدر شد، با لحن  شیآب  یچشما

 مثبت سر تکان داد.  یبه نشانه  دیفر

ند یا  یبا حالت خنث   ر یام تا به حال ازش  و بعد   ده یکه  بودم نگاهم کرد 
 گفت:واسه هردوتون متاسفم. 

 افتاد و ازم رد شد. راه

 !ی لی..خیشعوریب ی ل یرفتم و گفتم:خ د یبغض سمت فر با

 . م ی که بهش برخورد ما باهم باش   یدیخنده نگاهم کرد و گفت:د با

 از اشک پر کرد.  ی رو حاله ا چشمام 

 اون واسه هر دومون متاسفه.  یگفتم:ول   نیغمگ  یلحن با

 رفتم.  ر ی افتادم دنبال ام  راه

 . ارم یسوتفاهم درش ب  نیاز ا  دیبا یدونستم چطور  ینم

 ..ست ی من ن ر یتقص  دی فهم یاگه م دیشا

 .. دیفهم یم  اگه

 شد؟ ی..عاشقت م؟یسرم داد زد:_چ یتو  یکی

برداشتم و    ی دنیجام نوش  ه یکه سر راهم بود    ز یم   ه ی  ی زدم و از رو   یپوزخند
 . ستادمیتراس ا ی  شهی کنار ش



 جرئه رو قورت دادم. نیو آخر دم یحرص همه اش رو سر کش با

 که داشت حالم به هم خورد.  یمزه ا از 

 گرم شد و سرم به شدت درد گرفت.  تنم 

خم شدم سرم    ز یم  ینشستم رو  یصندل  هی  یزدم و رو   یال یخ یو به ب   خودم
 دستام گذاشتم.  یو رو 

 .. دمید  یرو م یقشنگ صورت  یجا  هی  ایرو  ی تو  داشتم 

 . دمیشن  ی صداها رو م یکه همه   یبودم در حال  یداریخواب و ب  ن یب انگار 

 شد.  ی م کی نزد  ز یکه به م   ییقدما  یصدا  یحت

 . دیشالم و لمس کرد و به شونه ام رس یرو  یدست

 ؟ یکنی م  هیگفت:گر   آروم

 سرم اکو شد.  یتو صداش

 رو باال آوردم و سوال وار نگاهش کردم.   نگاهم 

 بدجنس.   ی  خاکستر  هیبود؟..نه   یآب چشماش 

اون موضوع   ی از صندل  یک ی  ی رو   کنارم فراموش کن  ها نشست و گفت: 
 رفته.  ادشی رم یکه ام  ینی بیو..م 

 بود اشاره کرد.  ستادهیکه اون گوشه از سالن ا   ر ی به ام بعد

 و گفتم:چقد..گرمه..  دیچ ی ام به هم پ معده 



 ؟یزد  یدقت نگاهم کرد و گفت:چته؟..چ با

 پرت کردم.  ز ی م  یرو با خشونت از سرم در آوردم و رو   شالم 

 . خوامی زدم گفتم:آب م یکه نفس نفس م   همونطور 

 !یست ین  ار یپلک زد و گفت: هش ی کم

 زدم.   هیخم شدم و سرم و بهش تک ز یم  یرو  دوباره

 صورتم حس کردم.   کیرو نزد یا شهی ش  یدونم چقدر گذشت که خنک ینم

 _آبه؟.. 

 شدم.  دیفر  دیزور سرم و باال گرفتم و منتظر تا به

 ..؟یوضع افتاد  نیبه ا یتکان داد و گفت:چقدر خورد یسر

م یگفتم:  یخستگ با  . ک 

 آب رو برداشتم و با ولع خوردم.  وانیل

 گرفت.  یاهیچشمام س یکه جلو  دیچی معده ام پ  یتو یدرد

با قدما  بلند و    م ی افتاد  ر یکه توش گ  یسی سمت همون سرو   دهیلرز  یشدم 
 رفتم. 

 . ادیدنبالم ن  گهید  دیبودم فر  دوار یام

 . نمشی خواستم کنارم بب ی همون حال افتضاحم نم با



 دونست نقطه ضعفام بودن! یکه ازم م   ییزایتمام چ  چون 

 . ستادمی ا یی روشو یشدم و جلو سیسرو وارد

 شدم.  رهیخ نه یآ  به

 افتاده بود.  یاه ی س یچشمام حلقه ها دور 

پخش بود به عقب    م ی شونی پ  یکه تو  یی کردم و باهاش موها  سیو خ   دستام
 زدم.

که    یبد مزه و تلخ  عی ُعق زدم. ما  یم خم شدم و ناگهان معده  ی درد رو   با
 خورده بودم باال آوردم.

 . ختم یحلقم ر  یگرفتم و چند مشت آب تو  ر یش  ر یو ز   دستام

 م. ولم نکرد. انگار تب داشت   یو داغ جه ی سرگ ی سالم شد ول یکم   ممعده

 مواجه شدم.  د یزدم که با فر  رونیب  سی سرو  از 

 .. یـکنیم  کار یچـ ـ ـنجای گفتم:تـ ـو ا  دهیکش  یلحن با

حرف تعادلم به هم خورد و فرود اومدم که دستام و گرفت و    نیگفتن ا   با
 به چشمام گفت:حالت خوبه؟  ره یخ

 .. یـل  ـیگفتم:خ   یپر از تمسخر  یلحن با

 .. ؟یو فشردم و گفتم:چرا همه جـا بامن   دستاش



  خته یبه هم ر   یو سمت موهام آورد. قسمتا  دیاز دستاش و از دستم کش  یکی
تو   و گفت:چون  زد  و پشت گوشم    شو هیکه جذاب  شب  یا  ونهید   هیشون 

 .. دمیند

 کردم.   یخودم حس م یتو یادیز یشد و انرژ  ی داشت بهتر م یکم  حالم 

م تحملت  لحظه  هی   تونم ی من نم  یلبخند بود گفتم:ول  هیکه شب   یپوزخند  با
 کنم. 

 راهرو قدم برداشتم.  ی تو  محکم 

 . ارمی م ادت یروز    هیذهنت ثبت کن چون   ی حرفت و تو  نی_ا

خودم    یاعتنا به راهم ادامه دادم. وقت   یب  ی ول  دمیو پشت سرم شن   صداش
 مامان شدم.  یاشاره یمتوجه   دم،ید ت یجمع نیو ب 

 د، با عجله به اون سمت قدم برداشتم. هم کنارش بو ر یام

د  مامان بود  دنمیبا  متعجب گفت:کجا  و  خورد  چ ؟یجا  خودت    کار ی..با 
 !؟یکرد

 ه؟ ینجور یا  ارایکرد و ادامه داد:_چرا   ر یبه ام  رو 

خوبه    یل ی..خه؟یبه من انداخت و گفت:چجور  ی نگاه  مین  نه یدست به س   ر یام
 که. 

 شدم،  ک یبهش نزد  یقدم



  ی لباسم رو گرفت و من رو به طرف خودش برگردوند و با نگران  ن یآست  مامان
 ؟یخورد  یزیگفت:نکنه چ

 هم فشرد.   یگفت و چشماش رو محکم رو   یبلند یوا  د،یرو که د  سکوتم 

 . م یزد و خطاب به مامان گفت:بهتره برگرد  یپوزخند ر یام

 گفتم:نههه..کجا!  دهیکش  یلحن با

گفت:مراقبش باش، برم    ر یم و خطاب به ا  د یکش  شیبه روسر  ی دست  مامان 
 . امیکنم ب   یبخاطر شام عذر خواه  ی نعمت یاز آقا

 شده رفتن مامان رو تماشا کردم.   نیسنگ یپلکا با

 ..من دوست دارم باشم. م؟ی بر ی لب زدم:_چرا گفت آروم

 سکوت بهم نگاه کرد.  در 

 ی چشماش م   یرو از تو  یواقعا حس ناراحت   ا یحال خودم بد بود    دونمینم
 خوندم. 

دوسش    ی..فکر نکن ادیبدم م  دیکشدار گفتم: من از فر  یزدم و با لحن  یلبخند
 دارما!

  یاهیشد و چشمام س  شتر یبدنم ب   یتو   ی حرف احساس کرخت   ن یگفتن ا   با
 رفت.



کنه سقوط کردم و با    یحرکت   نکه یقبل از ا   یدراز کردم ول   ر یو سمت ام   دستم 
 . ن یزانو افتادم زم

 ه پشت لباسم چنگ زد و من رو باال برد. با عجله خم شد و ب ر یام

آب  با م  یحس  چیکه ه شی نگاه  بهم چشم دوخت و گفت:   یخوا ی نداشت 
 ؟ یهمه بفهمن تا خرخره خورد

 بازوش گذاشتم و آروم فشردم.  یو رو   دستم 

 زدم:_من که باال آوردم! لب

 تر کردم و وزنم و روش انداختم.  کیتاسف نگاهم کرد، خودم رو بهش نزد  با

 ؟ یسیرو پات وا  ی تونیازم فاصله گرفت و گفت:نم ی کم  متعجب

 !یبتون  دیتکان دادم که گفت:با دی به عنوان تا یسر

رو   پلکام ب   یو  نزد  شتر یهم گذاشتم،  بهش  رو  ادامه    کی خودم  و  کردم 
 اد؟ی..تو خوابت نمادیخوابم م  ی دادم:_ول

 ام رو گرفت و من و برد عقب.  شونه

 !ستمیبا  تونم ی نمشدم و گفتم: لیسمتش متما  دوباره

 ستون فرو رفتم.  یدفعه چنان هلم داد که درست تو  نیا

 به خودم اومدم.  دیچ یسرم پ  یکه تو  یدرد با



و گفت:  ی تو  تی عصبان  با زد  زل  از کسا   ه ی  ادته یچشمام  که    ییبار گفتم 
 متنفرم؟..  ارن یم  ادم یگذشتم و به 

ر اتفاق  دست پشت سرم و دست زدم و سکوت کردم که ادامه داد:_تو، ه  با
 !.. ی ندازیم  ادمی که قبال برام اتفاق افتاده رو دوباره   یبد

 ؟یازم متنفر  ی عنی زمزمه کردم:_  یجی گ  با

 . ستم یکه متنفر ن   نهیزد و گفت: مشکل ا  یشخندین

 .یخداحافظ  یرفت برا ینعمت   یکنارم رد شد و سمت مامان و آقا  از 

  ت یبرف، از نوک انگشتام به تمام وجودم سرا   ی به دونه ها  ه یشب  ییسرما
 کرد. 

ام که براش    یاتفاقات بد  ادآور ی  ی چ  ی عن ی  دم؟ یفهم  ی حرفاش و نم   ی معن  چرا
 ست؟ ی ازم متنفر ن یافتاده، ول 

که انقدر حالم بد بود. با برگشتنشون   دمید   یداشتم سر پا کابوس م  انگار 
 . م یحرکت کرد ی رفتن سمت در خروج یبرا

 پام و نگاه کنم.   یجلو تونستمیمثل مسخ شده ها فقط م   من

اومد..حت   ینعمت  مون  بدرقه  خداحافظ  یبه  وقت   ینتونستم   ی تو   یکنم. 
 ان؟ینم   نایا  هی و متوجه اطرافم شدم آروم به مامان گفتم:سا  م ی نشست  نیماش

 فلورا رفتن.  ن یوقته با ماش  یل یآهسته جواب داد:_خ همونقدر 



 نشدم.   یچ یبرگشتم من چقدر حالم بد بود که متوجه ه   ی سر صندل  متعجب 

 کردم بخوابم.   یخودم جمع شدم و سع یتو

بار به    ن یاول   ی رد و بدل نشد و برا  موننیب   ی حرف  چیبه مقصد ه   دنیرس  تا
 ام." یخودم اعتراف کردم "چقدر دختر بد

♕︎♕︎♕︎ 

 دوباره شماره گرفت.  یقرار یبا ب  مامان

شدم برداشتم    ز یخ  م ی مبل ن  یکردم و از رو   کیزدرو با پا به خودم ن  کنترل
 رو بلندتر کردم.  ونی تلوز یو صدا

 ؟ یکنی اون و خاموش م ارا ی_

 برات غذا بپزم.   نم یبب یبرنامه آشپز  خوامیتک خنده گفتم:م  با

 بود.   یسرشار از نگران صورتش

 و موهاش نامرتب. یاز لبش فرار  لبخند 

..حتما انقدر سرشون شلوغه که  ؟یکردم و گفتم:واقعا چرا انقدر نگران  ینچ
 . نن یرو بب یگوش   کننیوقت نم 

اون ه  یحرص نچ  با از    ی هفته سراغ  هی شد    ی نم  چوقتیکرد و گفت:نه 
 . رهیمادرش نگ

 شدم.  ره یکشان به حرکات دست آشپز خ  ازهیخم



 رکت. برم ش  دی..باشهینم  ینطوریمبل انداخت و گفت:ا   یرو رو  یگوش 

 سمت پله ها رفت. بعد

 و خاموش کردم.   ونی زدم تلوز یحوصلگ  ی ب با

حالم خوب شده بود و در آرامش بودم..حاال    دمشون یچند روز که ند   نیا
 بهم دست داد.  یب ی دوباره حس عج

  ی ظیدود غل   یدیکرد و نبودنش تول  یم   یدرون وجودم آتش سوز  دنشید
 بود.  یبه اسم دلتنگ

  یتو  ی "الو" گفتن آروم  یکه صدا  دمیکش  یقیو بستم و نفس عم  چشمام
 گوشم نشست. 

 اطرافم و نگاه کردم.  متعجب

 شدم و برداشتمش.  لیمتما   یش، سمت گوشدوباره دنیشن  با

 بود، شک نداشتم.  ر یام  یصدا

 رو کنار گوشم نگهداشتم و جواب دادم:الو سالم.  یگوش   یفور

 ور خط سکوت برقرار شد.  اون 

 کنار چند تا شکلک قلب نوشته بود.   ر ی رو نگاه کردم، اسم ام یش گو  صفحه

 رفتم. ن یمبل پا یزده نفسم رو فوت کردم و از رو  جان ی ه

 ن؟ یدی_مامان باهاتون کار داره..چرا جواب نم 



 و بده بهش.   یگوشم نشست:_کجاست االن؟..گوش  یگرفته اش تو  یصدا

 سراغتون.  ادیآماده شه ب خواست ی طرف پله ها رفتم و همونطور گفتم:م به

 و بده بهش.   یگفت:گوش   تند

 . ومدیلحن حرف زدنش اصال خوشم ن  از 

گفتم:واال خجالتم خوب    دیکه به ذهنم رس   یو با فکر  ستادمی پله ها ا  کنار 
 !د یکشت  یرو از نگران  چاره ی..زن ب هیزیچ

 اومد.  نی از پله ها پا مامان

 ی نجوریکه پشت خط به سکوت نشسته بود گفتم: حداقل ا   ر یبه ام   خطاب
 تر نشه!باهاش حرف نزن نگران ی که بامن حرف زد

 . جنابهی رو سمت مامان گرفتم و گفتم:عال یبا پوزخند گوش  بعد

 کرد.  یمونده رو ط یمکث کرد و بعد با عجله پله ها   مامان

 .. ر یرو ازم گرفت و گفت:ام یگوش 

 ؟ یدیچرا جواب تلفنام و نم  ر؟یام ی:_الو؟ خوب بغض ادامه داد با

 گفت:چرا؟..  دهیترس دنشیگفت، با شنبهش ی دونم چ ینم

نامحسوس خودم رو خم کردم    دم،یکش  یداشتم عذاب م  یکه از کنجکاو   من
 . گهیداره م یتا بشنوم چ 

 گفت:االن خوبه؟.. کجاست؟   یناگهان مامان



 ..شتونی همونجا پ امی_چطور نگران نباشم؟..من االن دارم م

 .ریخونه ام  م ی رو قطع کرد و گفت:بدو لباس بپوش بر  تماس

 شده؟..   ی :_چدمیپرس  جیگ

م   همونطور  آشپزخونه  اوضاع    ی چی رفت گفت:ه  یکه سمت    کمیفکر کنم 
 . ششونیبرم پ   دیشکراب شده..با

 ؟ یبرا چ  ام یزدم و گفتم:پس من ب هینرده تک  به

 برم!  تونم ی استرس نم نیباهام..تنها با ا  یایو برگردوند و گفت:ب  سرش

 . دمیگفتم و با عجله سمت اتاقم دو   یباشه ا یفور  دمیو شن   نی ا تا

 . شدیم  دایهنوزم داخلش پ  یرتکرار یغ  یکمد لباس رفتم، لباسا  سراغ

  ه یبا    خوردیتاپ م   رشیبدون دکمه رو که ز   ی  طرح دار سورمه ا  یمانتو
 . دمیپوش   ی شلوار ساده مشک

 سرم گذاشتم.   یرو رو  ی و بستم و شال مشک موهام 

 . دمیچشما و لبام کش یچشم و رژلب برداشتم و رو  خط

 عجله کنم.  خواستی که م  دمیشن ن یمامان رو از پا یصدا

 . رونیرو برداشتم و از اتاق رفتم ب  میگوش 

 . میافتاد، حرکت کرد یبار بود چشمم بهش م  ن یکه اول   ین یماش  با

 رو درست کردم.  م یجلو  یموها میگوش   یسلف نی دورب یتو



از خودم گرفتم به خاطر نم  هی بار که    نیآخر   دیآوردم شا   ی عکس قشنگ 
 شدنم بود!  ر یچندروز قبل از دستگ

بود حالم به    کیبرد، چندبار نزد  ی باال م  یادیسرعت رو ز   ی تو رانندگ  مامان
 هم بخوره. 

 . کردمیبه خودم آرامش وارد م   دن،یفکر رس با

 مکان استرس زا بود.   هیچقدر خنده دار که همون مکان، خودش  و 

 ساختمون متوقف شد. هی   یجلو نیساعت بعد ماش م ی ن با یتقر

 باشه.  یزندگ  یبرا  ی کیش  یجا دیرس یکه کوچه داشت به نظر م   یینما از 

بازش    یزنگ گذاشت. وقت   یدر و دستش و رو   یلوشد رفت ج  ادهیپ   مامان
 رو داخل برد.  نیکردن، با عجله ماش 

بود که بالفاصله بعد    اطشون یاستخر وسط ح   ه یبه خود خونه ندارم،    یکار
 کنارش متوقف شدم و گذاشتم مامان تنها بره اون تو.   نیخروج از ماش

 سطح آب گذاشتم و با لبخند تکون دادم. یشدم دستم و رو  خم 

 و قشنگ کرده بود.   یو رنگ روشن شده آب یچراغا نور 

فرصت    دمید  یرفت. وقت  یساعت رو به شب م   یهنوزم روشن بود ول   هوا
 گرفتم.   یچندتا سلف م ی با گوش  است،یعکس گرفتن مح

 قشنگشون کرده بود..  یلیو ورقشون ورق زدم. آب خ   ستادمی پام ا  رو 



 بردارم.  یو باعث شد نگاهم و از گوش دی چی ر پام پدو یزیچ

طال  هی  دنید  با پر  ییگربه  باال  ابروهام  متما دیرنگ  سمتش  شدم که   لی. 
 ازم دور شد.   دیکرد و دو  ییوی م

 .. ق یآالچ هی  ر یرفتنش و دنبال کردم..رفت ز   متعجب

چ  تازه  افتاد،  اطراف  به  نداشت..حت  ی خونه    از   ی زیچشمم    یمامان کم 
 تر از اونجا بود. یاشراف

 اون ور روشن نبود.  یچراغ چیحرکت کردم..ه  ق یآالچ سمت

خم شده و دستاش و گذاشته    ز ی م  ینفر افتاد که رو   ه یچشمم به    دنم، یرس  با
 کنار سرش. 

 . نمشی کردم بهتر بب  ینگاهش کردم و سع   متعجب

پاهام فرار کرد. دستام و    یالو از البه    دیچ یدوباره به پاهم پ   ه یطال  گربه 
 گفتم:سالم.  یطوالن  ی گذاشتم و خم شدم، با نگاه   ز یم  یرو 

 نشسته بود؟! ییتنها ی تو  نجایچرا ا هی و باال آورد. مادربزرگ سا سرش

 من متعجب شد.  دنیمتقاباًل از د اونم 

 ؟ یسکوت به حرف اومد:_سالم دخترم!..تو با مامانت اومد یا قهیاز دق بعد

 . نیاشاره کرد:_بنش شیروبرو ی تکون دادم که به صندل یسر

 و بهش چشم دوختم.   ی رو صندل نشستم



 افتاده؟  ی:_اتفاق دمیپرس   آروم

که برق اشک درونشون    ییو با چشما   دیکش  شی جو گندم یبه موها یدست
 شد. ره یخ  ز ی بود به م

به نظر    ن یغمگ   یلی دور موهاش عقب رفته بود و چهره ش خ   ی   ده یچ یپ   شال
 . دیرس  یم

 وجودم و فرا گرفت.   یکنجکاو 

 شده بود؟ یچ  یعن ی

 ؟ی..چرا داخل نرفتستی ن  یزینرمش آهسته گفت:چ   یصدا با

 . کردی بحث و عوض م داشت

باشه که وسعت اون   نی ا  تونهیم   شی حرف بزنن معن   خوانینم   یوقت   آدما
 اتفاق از بد بودن گذشته.. 

بود..مال   نجا ی گربه ا  هیبه اطراف جواب دادم:_   ی ظاهر قانع شدم و با نگاه  به
 ه؟ یک

 . ارهیباخودش م  شهی فلوراست.. جک و جونوراش و هم ی_حتما گربه 

 اد. لبخند هم گوشه لبش افت ک  یجمله، خط بار  نیاز گفتن ا بعد

 داخل؟  میباهم بر   شهی به خونه انداختم و گفتم:م ینگاه 

 مکث کرد و جواب داد:_باشه.. ی لحظات



 بلند شد.  یاز رو صندل  آهسته

  کرد یبود، آدم حس م  کشیو کوچ  دی سف  یتو پاها  یصورت   ییجفت دمپا   هی
 ست!دختر بچه هی هنوزم    رزنیپ  نیا

تفاوت که    ن یهم همون دختر کوچولو ها هستن..با ا   رزنا یدر واقع پ   خب
از قبل نگران تر باشن..اونقدر نگران    دیبزرگ شدن و با   ی لیعروسکاشون خ

 . رهیکه کم کم موهاشون دونه برف به خودش بگ

 . م یهم وارد سالن خونه شد  با

 . دیرسیخلوت به نطر م   یلی خاصش، خ  دمانیبزرگ که به خاطر چ  طی مح  هی

کنم چون استرس، حاکم  وجودم    یاب یرو ارز  شی خردل  ی تونستم مبال  فقط
 بود. 

  شتر ی زده بود. عجله ام ب  ه یمامان تک   یافتاد که به شونه    ه یبه سا  چشمم 
 افتاده. یچه اتفاق نکه یدونستن ا  یشد برا

داد بلند    یاز خودش فاصله م  یرو کم  هیما، همونطور که سا  دنیبا د  مامان
 خاله جان؟  یر یم  شی ذاریحالش چرا م نیگفت:با ا 

  افه یو همونطور که ق  ستادمی شد و من سر جام ا  کیبهشون نزد  مادربزرگه
 به اطراف انداختم.   یعالمت سوال شده بود نگاه  هیام شب 



کاناپه نشسته بودن و نگاه هر    هی  یگوشه از سالن رو   هیو فلورا  ر یو ام   دیفر
  گه یمتوجه نگاهشون شدم سرشون و سمت د  دنید  یسه شون بهم بود، وقت

 چرخوندن..  یا

 همچنان چشم ازم بر نداشت. دیفر  یول

. صداشون تازه داشت هیرو فوت کردم و راه افتادم سمت مامان و بق   نفسم 
 . دیبه گوشم رس

 . م ی رو روشن کن  نای ا فی تکل دیبا  گهی ..دیاومد ی:_خوب کردمادربزرگ

  نم یکنه بب   فیتعر   دی اول با  هیگفت: سا   هیکرد و رو به سا   یفیاخم ظر   مامان
 ب یش غ همه  هیسا  گه ی..بهم م زنم یبه پسرم زنگ م  یخبر  یچرا بعد ده روز ب

 !شهیم

  نیصحبتا رو بذار  ن یو خسته گفت:ا  د یبه صورتش کش  ی قرار دست   ی ب  هیسا
 کار دارم.   رونیواسه بعد..من االن ب

 ! ؟یبر یبذار یخوای تو م  شیپ  میمتعجب گفت:ما اومد   مامان

 . گردمیآروم گفت:کارم مهمه خب!..زود برم  هیسا

 !.. چونه؟ی واقعا قصد نداشت بپ  ای داشت، آ  یچه کار یعن ی

 بود.   یگرید ز ی چ  هیمخصوصا من که تصورم از سا   م ی شد جیمون گ   همه

بود.    ت یشخص  ینداشت، صد در صد دچار چندگانگ   یا  گه یمشکلش د  اگه
 شد.  کیبهمون نزد ر یام یبهم دست داد وقت  ی بی حس عج



 ؟ یشگی هم ی جا یبر یخوای :_مدیجلو اومد و پرس  ه، یبه سا  ره یخ

جز سکوت    یزیچ  ی موند و وقت  هیمنتظر جواب سا  ی جمله، کم  نیگفتن ا   با
 به سرعت از در سالن خارج شد.  د ینشن

، خطاب به مامانم، تو  یداص خدا!..من که    یگوشم زنگ زد:_ا  یمادربزرگ 
نم در  لارمی سر  بگ  نایا  یعروس   الی ..چندبار گفتم  پا  ر یرو  هم    بندشون یبه 

 !یکه نداد  یکن..گوش نداد

 ن ی ا  شدمی م  یبند بشن؟.. پس من چ  یپا  یچ  ی عنی زمزمه کردم:_  باخودم
 وسط؟!

 مبل رو فشردم.   یم دسته عرق کرده  یدستا با

د  فلورا نزد  دمیرو  بهمون  ا   یشد کم  کیکه  مثل  زد  حرف  مامان    نکه یبا 
 و حواسم بهش هست.  برمشی گفت؛_با خودم م

رو   ه یشد. فلورا دست سا  رهیخ  ینداد و فقط مات به گوشه ا  ینظر  مامان 
 سمت در رفتن.   گهیگرفت و باهمد 

 کرد.هم بالفاصله دنبالشون حرکت   دیفر

 بپوشه.  دادیم  ه یو به سا  داشتیچوب بر م ی رو  یاز لباسا فلورا

و رفتنشون، مامان آهسته زمزمه کرد:_سر    یبسته شدن  در ورود  ی صدا  با
عروس   نی هم جشن  م   شونیماه،  بام یر یگیو  شدن    دی ..هرچند  درست  تا 

 .. یول  م ی کردی اوضاع صبر م



  شتر ی استخاره ها فقط فاصله شون ب  ن یدلخور گفت:با ا   ی با لحن   مادربزرگ 
 زودتر...  دی ..جوونا رو با شهیم

 . دمیحرفاش گوش ندادم و ابروهام و در هم کش   هیبق به

 .. کنهیصورتش پرت م  یبود که باد برفا رو تو  یقطب ه یمثل   حالم 

 که اومده بودم برگشتم.   ی شدم و از راه  بلند

بق  ی رفتنم توجه  به ب   ه ینکردن چون  تا  رون یهم  فکر  بودن.  زه فرصت شد 
 بکنم.. 

 خب؛

 ؟ی..پس من چکردنی م ی داشتن عروس اونا

 نبود..شروع کردم به قدم زدن.  اط یتو ح  یکس 

 مهراوه رو گرفتم.   یدر آوردم و شماره  بم ی و از تو ج میگوش 

 از حرص! دیداشت..شا  یف یلرزش خف دستام

بودم    دیاز جواب دادنش نا ام   یبار وقت   نیدوم   یاول جواب نداد و برا  بار 
 . دیچ یگوشم پ  یصداش تو

 _الو؟.. 

 ؟یحس لب زدم:_سالم چطور یب

 ؟ یمکث گفت:خوبم..خودت خوب  با



 .ستادمی استخر ا کنار 

  ستم یخوب ن   نجا ی آرنجم قفل کردم و جواب دادم:_نه..ا  ی کیدور اون    دستم 
 !شه ی تو بمونم..اگه م شیپ   ی چندروز  ه ی خوامی .. میمهر

  ی لحظه ا  مم یتصم   یاز اون متعجب شدم، ول   شتر ی حرفم، خودم ب  دنیشن   از 
 بود.  یو جد

 ؟ یستیمامانت ن شی..فقط مگه پهیچه حرف  نی_ا

 ها..  ی ..خونه باشدمیم  حیآه گفتم:همونجا برات توض  با

 _خونه م!

 رو قطع کردم و کنار استخر نشستم.   تماس

 راه نفسم و ببنده.  خواستیبغض م  انگار 

ن  اج ی به من احت  چکسی ه  نجا ی ا  ی ول   از ی نداشت..خودم بودم که به خودم 
 داشتم. 

زدم و بلند شدم سمت خونه راه افتادم که نگاهم به اون    یپر درد  لبخند 
 و به سمتش کج کردم.  رمی. مس افتاد قیآالچ

متوقف شدم    ز یکنار م   ره،ی اون فرد ام  نکهیاز ا   نان ی ونجا و اطمبه ا   دن یرس  با
 و نگاهش کردم.. 

 کردمش..  یواقع با نگاه به قلبم جار در 



 .. به قلبم پا گذاشت.. ی ک    دونم یکه نم  یهمون وقت  مثل

 . نی گرفته زمزمه کردم:_مراقب مامان باش  یلحن با

زد:_منظورت  لب  یطوالن  ی حضورم شد، سرش و باال گرفت و با مکث متوجه 
 ه؟یچ

 .. رمیزدم و گفتم: من دارم م یپوزخند

 :_کجا؟ دیکرد و پرس   ز ی و ر چشماش 

 .. م ی وقتشه برم دنبال زندگ  گهیروح گفتم: د ی ب ی و با لحن دم یکش  یآه

 االن وقتشه؟  یباعث شد فکر کن  یدوخت:_چ  ز یو به م   نگاهش

 "تو" ساده بود!..  هیجواب،   ینگفتم، وقت  یزی صدا رفتم و چ   یب

رو داشتم که داشتم دوباره    ن یا  دیام  ی نجوریا   دیهم نکردم، شا   یخداحافظ
 .. نمشیبب

 محوطه عبور کردم، در و باز کردم و سرم و برگردوندم.  از 

 به هم گره خورد، بغض گلوم و فشرد.  نگاهمون

 .. گذشتم؟ی ازش م د یبا چرا

زدم..در و بستم    رون یب   یحسم متوقفم کنه، فور  ای اشکم بچکه    نکهی از ا  قبل
 . ابونیو راه افتادم سمت خ

 کردم قدم زدن..   شروع



 هدف راه برم..   یب  نطور یتا صبح هم  شدی م  کاش

 جا بذارم و برم.  ییجا  هی خودم و  شدی م  کاش

 . شدیم  کیهوا داشت تار   یول

 تکون دادم. ی تاکس هی یدستم و برا  سردرگم 

 زدم.  ه یعقب نشستم و بهش تک یصندل  یتوقفش رو  با

 . دیبر  م ی لب گفتم:مستق ر ی ز کردم یم  هیسر باز کرد، همونطور که گر  بغضم 

 تکون داد.  یسر ی الیخ یبا ب  راننده 

 . نهیحال بب نی رو با ا یبود مسافر یبراش عاد دیشا

 متن کردم.   هیشروع به نوشتن   م ی و که راه انداخت با گوش ن یماش

 . خوردیبه دردم م  ندهینوشتم، در آ  یحال بد م  نیکه با ا   یمتن 

 . دیکلفت و بد اخالقش آدرس پرس   یبعد، مرد راننده با صدا قهیدق چند

 دوختم.   شهی ش رون یبهش آدرس دادم و نگاهم رو به ب  یلب ر یز

همون    یدوره زمونه    یمنم تو  خواستی..دلم م شدیپخش م   یم یآهنگ قد  هی
 آهنگ بودم. 

 ت. وجود نداش  یریکه ام   ییجا

بود که زمان رو برگردونه    نیم ا خواسته  نی زمان داشتم اول  ن  یماش  هی  اگه
 به قبل از متولد شدنم.. 



  ینم  ا یمن و به دن  چوقت ی ه  د ی..شارهی درست بگ  م  ی مامانم بلد بود تصم  اگه 
 آورد!

 آدم اشتباه بودم.  هیهر حال من  به

که قبال    ییجا  هیاومدن، هر کدوم    یم  ایآدما از اول به دن  یاصال همه    کاش
 نبودن.. 

که در   گهید  یزایچ  یل یکه نداشتن.. و خ  ییزایتجربه چ   یبرا  انیب   ایدن  به
 حد کاش خواهند موند. 

 شدم و راه افتادم سمت در. ادهیخونه مهراوه متوقف شد. پ ی جلو ن یماش

 !..ی_خانوم پول ما رو نداد

 اد؟ی تم بدوس  نیصبر کن   شهیو شرم زده گفتم:م   برگشتم 

 !م ی ..مگه االف شماریاخم گفت:نخ با

 . دهی پولتون و م  ادی تا صدام صاف بشه:_م  دم یو باال کش  م ی نیب

 و زدم و ادامه دادم:_لطفا.  زنگ

 بدبخت.  خوادیبد اخالق گفت:نم یو با لحن  دیفرمون کوب  یو رو   دستش

 و راه انداخت و رفت..  ن یماش

مهراوه    ی باال، گفتن ها  ای _ب  یوقت   ی بعد از دور شدنش، حت  قهیتا چند دق  ی حت
 از جام تکون نخوردم و رفتن راننده رو تماشا کردم.  دمیشن ی رو م



 کنم..   فیتوص تونستم ی رو نم احساسم 

 کرد!  ر ی قلبم رو خورد و خاکش یدو کلمه ا یبا جمله ا  به یغر  هی

 گونه ام سر خورد.   یاشک، رو  یا گه ید ی قطره

 .دمیو هل دادم و سمت آسانسور دو  در 

  ه یگر  یزدم و هقهقه    هیبهش تک  دمیکش   وار ی شدم. خودم و سمت د  واردش
 ام رو آزاد کردم. 

 دوتا کاسه خون شده بود..  چشمام 

 گرفت.   ی..آدما..از همه چایاز دن دلم 

 بشه..   ینجوریا  خواستم ینم من

 گردن من نبود!   خواستم،ی که نم  ییزایچ

انداختم و سمت در خونه حرکت کردم.   رونی متوقف شد..خودم و ب  آسانسور 
 مهراوه اومد جلو در.

پ  تا و روزم  به حال  ب  یبهش سالم کردم  و  باز گذاشت  رو  در  قرار    یبرد، 
 !.. ارا؟یگفت:

 نگاهش کردم.  ستادمیو در آوردم و ا  کفشام 

 .. با بغض گفت:چت شده؟  دیسرخم و د یچشما  یوقت

 !.. یکرد   هیو جلو آورد و صورتم و قاب گرفت:چقد گر  دستش



نفس کش  دستاش ولع  با  و  د  دم،یو گرفتم  آرامش گفتم:نه   هی گر   گهی با 
 .. کنم ینم

برخالف حرفم فقط اشک بود که از   شدم، یم   ت یکه به داخل هدا  همونطور 
 . دیچک ی خورد و م یچشمام سر م 

♕︎♕︎♕︎ 

که توش احساس آرامش    ییتم جابودم که بعد از مدتها برگش  یدختر  من
 خودمون نبود..  یو اونجا در کمال تعجب خونه   کردم یم

 دوستم بود!  ی خونه

نم  یبه قدر  مهراوه  بود که  فقط به عنوان دوست نگاهش    تونستم یخوب 
 کنم.. 

 من بود.  یکامل کننده   ی مهین اون 

 کردم..   یدختر نبودم، حتما باهاش ازدواج م اگه

 !یدیصداش به خودم اومدم:_چه عجب خند با

  ن یلبم نشسته بود پررنگ کردم و گفتم:داشتم به ا  یاراده رو   یکه ب  یلبخند
 باهات ازدواج کنم.  تونستمی م  شدی که چقدر خوب م  کردمیفکر م 

و گفت:اونجا  ابروهاش انداخت  باال  مغز   ییو  شکوندن  دلتو  ناقص که  تم 
 !؟ یکنیفکرا م  نیکردن از ا 



 کردم.   دنیناراحت بشم شروع به خند  نکهیا یجا

 ..اونم تو رو دوست داره؟ ارای  یشد:_نگفت   ل یگرفت و به سمتم متما  شخنده

 رو قطع کردم.  مخنده

 درموردش حرف نزن! گهی :_ددمیو غر  دمیو در هم کش  ابروهام

  ، یکه کرد  ییفایبا تعر  ی و دور زانوهاش حلقه کرد و زمزمه کرد:_ول  دستاش
 داره..  ییحسا ه یفکر کنم بهت 

 گفتم:واقعا؟  یسوال

درموردش حرف    خوادی..نم الیخ یباال انداخت و با تک خنده گفت:ب  یا  شونه 
 .. م ی بزن

 و کج کردم و گفتم:بهتر.   لبام

  رم ی زبونم و بگ  یو نتونستم جلو  دم یکه تنم بود کش  یلباس  ن یبه پا   یدست
 ازم نگرفته!..ساعت دوازدهه.  یو گفتم:مامانم هنوز سراغ 

 خودم لباش و کج کرد و گفت:بهتر!  مثل

 بدبختم نه؟  یلیشدم و گفتم:مهراوه من خ  رهیبه سقف خ یحوصلگ  ی ب با

 داد:_اوهوم.. جواب 

 تم. ..من بدبخ ین یکه واقع ب   یبه سمتش انداختم و گفتم:مرس ی نگاه مین

 گذار بود.  ر یزد و گفت:تموم شد؟ تاث   یبانمک لبخند 



 خنده بالشتک کنار دستم و سمتش پرت کردم.  با

 از چند لحظه دوباره سکوت حاکم خونه شد.  بعد

 . امی در ب ییاز تنها   خوامی من م  ارایجاش جا به جا شد و گفت: یتو مهراوه 

 ی واکنش  تونستمینم  ی ول  دیرس  یبودم، صداش به گوشم م  رهیسقف خ   به
 نشون بدم. 

 .. م؟ی مخ بزن رون ی ب م ی فردا بر  هیبا توام..نظرت چ ارا ی_

 . ریو گفتم:بس کن..شب بخ  دمیپهلو چرخ  یزور رو  به

 غرق کنم.   نیریش  یایرو  ه یچشمام و ببندم تا بتونم خودم و تو  خواستمی م

  برمت یکه پرت کرده بودم رو سمتم پرت کرد و گفت:فردا م  یکوسن  همون
 .. ی..بلکه عاشق چندنفر بش یه نه تنها عاشق بش ک   ییجا

  دایپ  اب یالت زای چ نی دارم که با ا  ی دونست زخم ی زدم..اون که نم  یپوزخند
 !کنهینم

 خوابم برد..  یچطور دونمینم

خونه    یآفتاب تو  یشدم هوا کامال روشن شده بود و پرتو  دار یب   یوقت  یول
 . دیتاب  یم

سرک  یتو  مهراوه بود.  کش  ی آشپزخونه  من  وقت  دیبه   دارم یب  دید  یو 
 از بس بهت زنگ زدن؟..  د یترک تی گوش  یدونیخانوم..م  ر یگفت:ظهر بخ 



 زنگ زد؟   یرمق گفتم:کو؟..ک یب

اپن اشاره کرد و گفت:مامانت بود فکر کنم..با چندتا شماره بهت زنگ    به
م بعدا تماس  صحبت کن   تونمی پاسخا واسش فرستادم که..نم  ن یزد..منم از ا

 . دیریبگ

 حالت پرواز قرارش دادم. یرسوندم و رو   میو به گوش   خودم

 !.. ستم ی من ن ده یتازه فهم  شب ی پر از حرص گفتم:هه از د  یلحن با

فقط خوش    خوامیبه سمتم گرفت و گفت:امروز م   ییمربا  یلقمه    مهراوه 
 فکر نکن خب؟ یچ ی ..به همیبگذرون 

 سمت اتاق رفتم.  خوردم یلقمه رو ازش گرفتم وهمونطور که م  یاجبار

از استرس    ییراه حل رها  ن یفکر نکنم، ا  یزیگفت..بهتر بود به چ   یم  راست
 بود.  ی و نگران

اتاقش شدم و لباسام و که قبال با خودم آورده بودم و مهراوه نگه شون    وارد
 کمد برداشتم.   یداشته بود رو از تو 

 بردمش.  نهیآ  یم با ذوق برداشتم و جلومورد عالقه ی مانتو دن ید با

تو  مهراوه  اومد  چندساعت  یهم  و  حاضر    د یطول کش  ی اتاق  هردومون  تا 
 . م ی بش

بزرگ    بیو دوتا ج   دیرس  یزانو م   یتا باالرو که    م ی گریکوتاه ج  یمانتو  من
 . دمیمهراوه پوش ی  داشت با شال و شلوار مشک



صورتم نشوندم. مهراوه هم    ی رو   م یکامل اما مال   شیآرا  هیاز مدت ها    بعد
 . دیرو پوش دشیسف  اه،یس  یلباسا

 م؟ ی کجا بر  یسر ظهر میخوا ی !..مک  یبه ساعت انداختم و گفتم:  ینگاه 

 به ساعت داره.  ی و باز کرد و گفت:چه ربط در 

 !گهی د ایو اضافه کرد:_ب دیرو پوش دش یاسپورت سف یشد کفشا خم 

  نی خوب باشه..ا  تونه ی چقدر م  یفکر کردم که آزاد  ن یخروج از اتاق به ا  با
 نداشت.  یخونه مامان حالم با قفس فرق یمدت تو

برداشتم و پا    یداشتن از جاکفش  ییکوچولو   یجفت کفش که پاشنه ها  هی
 کردم. 

 رو.  ادهیتو پ م ی و رفت میاز ساختمون خارج شد  باهم 

 داشت بعد از مدت ها راحت بودن..   یبود و حس فوق العاده ا ز یتم  هوا 

  یحساس خوب به رفتنم ا  گه یطرف دلم تنگ شده بود از طرف د  ه یاز    نکهیا  با
 داشتم. 

 .. کردمی م دای اول خودم و پ دیبا

  رفت یفکرم سمت آروم گرفتن م  ا یگرفتم..  یم   یبهتر  میاون موقع تصم  دیشا
 سمت انتقام!  رفتیم  یحت  ای

 بد به ذهن آدم خطور کنه.  یفکرا ن یا شدی که باعث م  یبه کس  لعنت



 . م ی کن  دیخر میاومدم:_اول بر مهراوه به خودم  یصدا با

 . م ی زد یاومد باهم فقط قدم م  یکارو نداشتم، کاش م   نیا حوصله 

 پاساژ شدم.  هی نگفتم و به اجبار دنبالش وارد  یزیچ

 کردم.   یحرکت نگاه م یب  ز یبه همه چ فقط

 که داشتن!  ییمتایاومد..مخصوصا با ق  یخوشم نم  ازشون

  نه ی آ   یتو اتاق، جلو  رفتی و م داشتیدم دستش بود برم  یمهراوه هرچ   ی ول
 . دیپوشیم

 . م یکرد  داشیر رو فقط صرف خ ی ساعت کی

از همه به فکرم   شتر ی ب  شه ی.. اون هم دهیخر  ییزای چ  هیمنم    یدونستم برا  یم
 بود. 

 . رونیب  م ی رفت د یخر یها  سهی ک  با

 شلوغه.  یل ی در گردش بود گفتم:خ ابون یخ ی که نگاهم تو  نطور ی هم

 ؟ یبست میگفت:بر  یتفاوت  ی ب با

..االن  م؟ی کن  دیوقت برگشت خر  یو جواب دادم:_چرا نذاشت  دمیکش  یهوف
 ؟ی کن یم  کار یچ  نای با ا

 باران.  نی تو ماش ذارمیو گفت:م  ستادیا

 وگرنه...  ی نی اون و بب  یخواست یو به آسمون دوختم و با حرص گفتم:م   نگاهم 



 !گهی نکن د یو گفت:حسود   دیمانتوم و کش  نیآست

 زده بود تو پرم.   ینداشتم باهاش بحث کنم..به قدر کاف حوصله 

 شد.  داشیباران پ نیبود که ماش  دهینرس ابون یبه گوشه خ  پامون 

رها کردم و رو به مهراوه گفتم:من   نی زم   یکه دستم بود و رو   یا  سهیک
 . ایب  یقدم بزنم... دوست داشت خوام ی م

 رفتم.  ابونی از خ  یا گه یحرکت کردم و به سمت د بعد

  ی خوراک یمانتوم بود، کم   بیکه پول تو ج   یمغازه شدم و با مقدار ه ی دوار 
 . دمیو لواشک خر 

 .. شناسهی داره من و م کردم یکرد، حس م   یدار با دقت نگاهم م مغازه

 زدم.  رونی ش بنداشتم حرف بشنوم..به سرعت از مغازه حوصله 

..  نیماش  هیو با نگاه دنبال مهراوه گشتم که چشمم خورد به  و باال گرفتم   سرم
 !دم یراننده ش رو د  یبود، اتفاق  نیاش پا  شهیش

 ..خودش بود.د؟یفر

 که از مهراوه جدا شده بودم.   ییرو برگردوندم و حرکت کردم سمت جا   یفور

. جلو رفتم و سالم  زدنیبودن و حرف م  ستادهی ا  ن یو باران کنار ماش خودش
 کردم. 



اش رو پشت    افهیجوابم و داد..طبق معمول ق  ییبرگشت و با خوش رو   باران
 پنهان کرده بود.  دیسف  سی و کاله گ ی مژه مصنوع

سوال  نوک زدم.  مهراوه  به کفش  و  ظر   یکفشم  اخم  رو    یفینگاهم کرد، 
 خونه؟   یبر یخواینشوندم و گفتم:م   م ی شونیپ

 تکون داد.   یبه نشونه  یسر

 د؟یخوا ی فتم:لواشک مدستم و باز کردم و گ  یتو  لون یرو فوت کردم و نا  نفسم

 دونه برداشت و تشکر کرد.  هی باران 

 س؟ ی پار  ی.. هنوز نرفتارای  ی_مرس 

 لحنش کرده؟..   ی قاط یسی کردم لحجه انگل  یمن بود که حس م   ر ی تقص

روزا    ن یدندون مشغول باز کردن لواشک شدم، در همون حال گفتم:هم  با
 . رمیم

با هم    شتر یب  یاز فرصت برا  دیو رو به باران گفت:ما با  دیکش  یآه  مهراوه
 ؟ یندار ی..تو کارمی بودن استفاده کن

  زم یخارج کرد و سمت مهراوه گرفت و گفت:نه عز   بشیرو از ج  چیسو  باران 
 خوش بگذره.. 

درش نوشته بود   یساختمون راه افتاد که رو  هیسمت    یبا خداحافظ  بعد
 عروس.   کاپیم



 . کردمیم  چاره ی!..داشتم خودم و ب ره یم م دونست ی نم یمهر  ی_وا

 :_چرا؟ دیبا بهت پرس  مهراوه 

... اگه  دمیو اونجا د  ر یچشم به پشت سر اشاره کردم و گفتم:دوست ام  با
 .. شدی بد م یل یخ د ید یمنو م 

 نمش؟ ی بب شه یبه اونجا انداخت و گفت:م  ینگاه 

 . م یزده گفتم:نه ولش کن..بر  حرص

 کنه؟ی م  یزندگ  نجای_ا

 گذرش خورده باشه.   دیدونم..شا یتکون دادم:_نم یسر

 ..ه؟ یفالفل می.. بر ارا ی_

 کردم و گفتم:اون..   ینچ  ینگاه به مغازه فالفل با

 کنه؟   کار ی چ  خوادی..م نتتیو گفت:بذار اصال بب دی و محکم کش   دستم 

 . هیعوض  یل ی..خشی شناسیو فوت کردم و گفتم:تو که نم  نفسم

 !یگفت:درموردش نگفته بود  جیگ

 .وفتهی که چشش بهمون ن  م ی بر  یجور هی ای ..حاال ب گم ی دا م_بع

 . م یگفت و باهم به اون سمت رفت  یا باشه

 لواشکا.. سهی و خم کرده بودم تو ک  سرم



خودم و هر    د یدونستم با  یاون لحظه فقط م   یبود ول   یع ی حرکت ضا  ی لیخ
 طور شده از نگاهش دور نگهدارم. 

 بکشم.  ی و تونستم نفس راحت می دیرس ی به فالفل  یسخت به

  یبود سفارشش و گفت و پسره ب   ستادهی ا  شهی که پشت ش  یبه پسر  مهراوه
 تکون داد. یحرف سر

 انداختم..  ی ش نگاهقرمز مغازه ونیدکوراس  به

 یصندل  یداخل مغازه، رو که    یپونزده ساله ا  با یخورد به دختر تقر  چشمم 
 ..کردیبه پسر نگاه م ره ینشسته بود و خ

 .دیرس  ی بزرگتر به نظر م ی لیپسره رو نگاه کردم..خ  دوباره

 و دوست داشتن؟   گر یاونا هم د یعن ی

 باال انداختم.  ی ا شونه

 !یکه با عشقت ندار  هیفکر به خاطره ها  ایدن  نی تو ا  ز یچ  نیبده..بدتر   یلیخ

 به دستم داد.  یچی ساندو  مهراوه 

 خوردم.  ینم من

بود معماذاشتینم   ر ی ام  یادآوری انگار شده    ی..خودش، حرفاش، کاراش.. 
 .میزندگ  یحل نشدن 

 . م ی ستادی گوشه ا  هی و    م ی قدم زد ی کم



 ..عصر شده بود.شدیداشت خنک م  هوا 

 ده یهم فا  نجا یا  ی ..ولگردهیحوصلمون برم  رونی ب  میا یکردم ب  ی:_فکر م مهراوه
 نداره! یا

  شیاز پ   گه یکه د   نهی زدم و گفتم:اتفاقا من حوصله دارم..حداقلش ا  ی لبخند
 اونا اومدم. 

 نگرانت باشه.  ی لیخ  دیگفت:مامانت با  دو یلبش کش  یو رو   زبونش

 شدم؟  تیمن چقدر اذ  یدون ی..نم؟یکردم و گفتم:تو تو فکر اون   یاخم

  شونشیکرد گفت:پ  ینقطه نگاه م   هی همونطور که به    دو یکش  یقیعم   نفس
 . یهم داشت  یخوب   یروزا

 !گذشتی خوش م شتر ی بد باهاشون ب یو جمع کردم و گفتم:روزا  صورتم 

تو    کردمی گفت:من که فکر م  دو یزده از شالش دست کش  رونیب   یموها  به
 ه؟یمشکلت چ   قایبدونم دق دی..چرا االن نباشناسم یم  ی لیرو خ 

چ  دمیکش  یآه داشتن  ستین  یخاص  ز یو گفتم:مشکلم  دوست  از  ..فقط 
 مثه اونا متنفرم. یی آدما

دم رفتن   نی..بهتره ا یریم  یکرد و گفت:تو دار  نیو آروم باال پا  ابروهاش 
 .. شونی ببخش

 !ره یکه نم   ادمی رم، یلب زدم:_خودم م  آروم



 خونه.  م یو برگرد  م ی راه بر  کم ی ا یرفتم و اضافه کردم:_ب  ابونی خ سمت

 ؟ ین بستن _بدو

 . خوام ی تکون دادم:_من نم یسر

 .می حرکت کرد نیاومد و باهم آروم آروم سمت ماش کنارم

 م؟ یکن   کار ی_امروز قرار بود چ 

 ..!م ینگلیو ادامه داد:_هنوز س دیقهقه خند  به

 تو رو خدا.. ال یخی زدم و گفتم:ب  یلبخند

 نی فرشته ها قبل آوردنت به زم  یدون  ی رو باز کرد و با مکث گفت:م  ن یماش
 نوشتن؟..  تیشون ی رو پ یچ

 گرفتم و جواب دادم:_آره.   یجا ی صندل  یرو 

 باال انداخت:_بگو؟  ییابرو

 .. چارهی کردم:_بدبخت ب  زمزمه

 نوشتن ضد حال!  ر ی_نخ 

 و راه انداخت.   نیرو گفت و ماش  نیا

 هم فشردم.   یزدم و چشمام و محکم رو  هیتک  شهی و به ش  سرم

 به صدا در اومد.  شیو زنگ گوش   میجلو تر رفت  ی کم



 . میر یم  م یش شدم که جواب داد:_جانم باران؟..دارمکالمه  یبرقرار منتظر 

 . ای..باشه بم ی رینداره خودمون م  ی..اشکال م یجا  نی هنوز هم  ای_هان..نه ب

 گه؟ ی م ی وار نگاهش کردم:_چ  سوال

حال باباش خوب    نکهی و الزم داره..مثه ا  ن یرو قطع کرد و گفت:ماش  تماس
 . ستین

بد هم پشت سرش    ی اتفاقا  ه یاتفاق ناراحته بق   ه یآدم از    ی ..چرا وقتهوف
 افته؟ یم

 متوقف شد.  ن یماش

 و در و محکم به هم زدم.  نی پا  دم یحرص پر با

 . دیها رو از عقب برداشت و همون لحظه باران با عجله سر رس  سهی ک  مهراوه

 خش دار مشغول حرف زدن با مهراوه شد.   ییصدا  با

 دونستم باباش مشکل قلب داره.  یم

بابا  یا  لحظه .. با خودم دروغ نداشتم، دلم  دیخودم پر کش  یفکرم سمت 
  ی بامزه ول  یروشن و چهره    یتنگ شده بود..واسه اون لباسا  یل یواسه ش خ

 اخمو.. 

 و کنار جدول نشستم.  دم یکش  یآه



ازمون دور شد، مهراوه به سمتم اومد و گفت:خسته    یک   نیماش   دمینفهم
 ؟یا

 م؟ یتکون دادم:_حاال چطور بر  یشدم و سر بلند

نگاه   پشت و  ن یسرم  قرار  و گفت:فکر کنم  بست  ستی کرد  بدون    ی ن امروز 
 . امیاالن م م،یبر

 دکه.  هیها رو کنار پام گذاشت و حرکت کرد سمت   سهیک

 حوصله دوباره همون جا نشستم.  یب

گذر زمان و    شدیدر رفت و آمد بودن و نگاه کردن بهشون باعث م  نای ماش
 حس نکنم. 

  ی و به خواب م  بستم یشد، چشمام و م   یکه اگه م   یبودم..اونقدر  خسته
 رفتم. 

 سرم و به سمتش گردوندم.  دمیکه شن   یتک بوق  یصدا با

  ی آفتاب  نکی که ع  دیفر  دنی. با ددیکش  نی اش رو پا  شهی ش  اهیس  نیماش   هی
 زده بود جا خوردم.  یمشک 

 ؟ ییناباور گفت:تو   ی موهاش زد و با نگاه  یو رو   نکشیجا خورده بود، ع  اونم 

 . دمیچرخ یا گهیبلند شدم به سمت د  نیهم فشردم و از رو زم  یو رو   لبام

 .. ابون؟ی..تو خی کنیم  کار یچ  نجای_ا



 :_مزاحم نشو آقا! دمیو غر  دمیآسفالت کش  یو محکم رو   پام

و گرفتم و بهش    ر ی !..االن که ام نطور یگفت:مزاحم نشم؟..که ا   یجد ی لحن با
 . م ی  افته من ک  یم  ادتی  دم، یگفتم تو رو د

 برگشتم سمتش.  یدهنم و قورت دادم ناگهان آب

 !ی کنی کارو نم  نیشدم و با داد گفتم:ا کینزد  نشیماش  به

 . کنم یدستش جا به جا کرد و گفت:م یو تو شیگوش 

به    ،یرو رها کرد که افتاد رو صندل   یو چنگ زدم. گوش  شی شدم و گوش   خم 
 جاش دستم و محکم تو دستش گرفت.

  دات یتو پ  رم یگفتم:چطور هرجا من م   یعصب   ی به چشماش همراه با لحن  ره یخ
 !شه؟یم

 به هم وصله..  رمونیو گفت:فکر کن زنج زد   یشخندین

 محترم! یبردار آقا  م ی زدم:_دست از سر من و زندگ داد

 زد و نگاهش و به روبرو دوخت.  ی پلک

انگشت اشاره ام   دم،یدستش از دور مچم باز شد، دستم و عقب کش  ی  حلقه
تو غر  یو  و  دادم  تکون  چ   ی:_درباره  دم یهوا    ی گینم   ی به کس  یزیمن 
 ؟یدیفهم

 . یبمون  ذارمیهم نم   نجایصداش گفت:ا   ی خشم پنهان تو با



 بهت ندارم.  یازی من ن ی_ول 

حاال    ینه..ول   دنتی حرفم با دقت نگاهم کرد و زمزمه کرد:_قبل د  دنیشن  با
 !کنم ی م  تیمن در برابرت احساس مسئول 

من    یفهمی:_چرا نمدمیکوفتم و غر  نی رو فشردم، پام و به زم   شهیدست ش  با
 .. ستم؟ی تنها ن

 !؟یست ی:_تنها ن دیباال پر روهاشاب

 زدم:_نه..برو.  داد

 تمسخر نگاهم کرد و گفت:خاک تو سرت.  با

 . شدمیشدت حرص داشتم خفه م  از 

بگم    ی:_به چه زبون دمیکه کنترل صدام از دستم خارج شده بود غر   یحال  در 
 نمت؟یبب  خوام ی نم

  نشیبه در ماش  یبگه، با پا ضربه ا   یز یکرد و تا خواست چ   یعصب   ی   خنده
 نه؟؟ ای  یشی گفتم:_گم م  غیزدم و با ج 

 ..اونجا چه خبره؟.. ارا؟ی_

سوال  بالفاصله  و  اومد  جلو  برگشتم.  مهراوه  تو  ی وار کمسمت  شد   ی خم 
 نگاه ماجرا رو متوجه شد.  هیو نگاه کرد، انگار با همون  ن یماش

 آقا؟ یستادی گفت:چرا ا   یخونسرد و عصب یلحن با



زد، تمسخر تو نگاهش    یکرد و پوزخند  ز یمهراوه رو با نگاه آنال   یکم   دیفر
 !دیا یتر شد و گفت:به هم م ی واقع

 دور شد. هی در عرض چند ثان نشی با به حرکت انداختن ماش و 

♕︎♕︎♕︎ 

..چرا تاحاال منو موننیخوشگله..چراغاش درست مثل الماس م   یلیخ   نجای_ا
 ؟یاوردین  نجایا

 .دمی جمله سمت مهراوه چرخ  نیگفتن ا  با

 که لبخند رو لبش بود جواب داد:_حاال که آوردمت.  همونطور 

رو شونه ام نشست، سرم و باال گرفتم..باران به سمتم    ی وقت دست  همون
 شد:   لیمتما 

 _مهراوه که گفت به زور آوردتت!

خودته که    ر ی آدامسش حباب درست کرد و با خنده ادامه داد:_پ تقص  با
 ..یحاال از دست داده بودرو تا نجایا

ندارم..اکم   یلبخند  با حوصله  االنم  قراره    ی دوستت ک  نیرنگ گفتم:خب 
 اد؟یب

فهمم چرا    ی ..نمادینشست و رو به من و مهراوه گفت:م   می کنار  یصندل   یرو 
 ؟یانقدر عجله دار



 . شم یابروم و باال دادم و گفتم:دارم خسته م  یتا

اضافه کردم:_ن  تر آروم مهراوه  به  وقت  یم خطاب  از  چرا   هی  م ی اومد  ی دونم 
 به جونم افتاده.  ی استرس

شغال کرده بودن چرخ  یکنار  ز یسمت دوستاش که م   باران و در همون    دیرو ا 
 حال باهاشون مشغول گفتگو شد. 

کنار گوشم گفت:من نگران مغزتم..قشنگ معلومه همه ش به اون    مهراوه
 !یکن یفکر م 

 هم پشت بند حرفش زد. ی با نمک لبخند 

 کرد.   ر ییاون، به وضوح تغ  یآور  ادیضربان قلبم با    تمیبود.. ر  ر ی ام  منظورش

 خبر بودم..  ی چند روز ازش ب قایدونم دق ینم

م یدلتتگ تعداد  از دستم در رفته بود.  ام 

 فرستادم.  رونیبه ب  دهیو لرز ر  نفسم

 !.. کار؟ یچ  خوامیو پشت گوشم زدم و گفتم:نه بابا..اون و فکرشو م  موهام 

کرد.    یاراده احساساتم و لمس م   یدرحال پخش بود و ب  م یمال   یموسق  هی
 بنفش و قشنگ اطراف دادم.  یایبازم نگاهم و به نور کار

 و همه جا بدرخشه.   بنفش باشه   ن یزم  یداشتم تمام کره    از ین   یلحاظ روح  از 

 چونه زدم.  ر ی لبخند دستم و ز با



 که مامان و ترک کردم گذشته بود..   یماه از روز  ه ی یباال

 افتاد..  یچه اتفاق نم یماه چندبار وسوسه شدم برگردم بب   هی  نیا  یتو

دلم خنک بشه..اونم    ی کم  شدی اومد و باعث م  ی ذهنم م یتو  ی زیچ  ه ی  ی ول
ام  یبود که حس م  نیا معماست، منم    هیمن    یبرا  ر ی کردم همونطور که 

 !کنه یبراش معما شدم و هر لحظه بهم فکر م 

 بود! یتلخ  یادیو ز  نیر یتصور ش نیا

 اومدم. رونیاومدن تو، از فکر ب  یکه م   ییدر و دخترا یصدا با

 اعالم سکوت کرد.  شونیک یخوش و بش کردن و بالخره  بلند

 شد.  کیشون ساکت شدن و فضا تار  همه

 منتظر نشستم.  یصندل یو من رو  وستیبهشون پ  مهراوه 

 کردن..   زشیدختر  خرس گنده اومد تو و مثل بچه ها سورپرا هی

 کردن!  یبود م یکارا چ   نی ..آخه ا دنیشروع کردم به خند  آروم

 و فراموش کردم.  امیشب کنار اون دخترا همه بدبخت  اون 

نم  دمیفهم  تازه  جدا  ازشون  مهراوه  واشهی چرا  دخترا..   ی خوب  یقعا 
 دختر لوس بود! هیتو ذهنم   شه یباران که هم  یبودن..حت

 شدم.. ی به زور سر پا بند م ی از خستگ دیرفتنمون که رس وقت

 سمت در.  میباز رفت مهین  یچشما با



 . م یکل شب اختصاص داره بودن ترک کرد   یو که برا ک یرستوران ش  اون 

شستن تو خونه و چرت زدن  کردم امشبمون از ن   یبه مهراوه گفتم:فکر نم  رو 
 ..واقعا خوب بود. رو کاناپه بهتر باشه

حرفم و گوش کن    گه یجواب داد:_پس د   داشت یکه آروم قدم بر م  همونطور 
 .. ایب گمی و هرجا م

 . دمیکش  یا ازهیتکون دادم و خم یسر

مهراوه    م، ی بود  دهی نرس   میکه قرار بود باهاش به خونه بر   ینیبه ماش   هنوز 
 . دمیراه و دو هیاومد و نتونستم صبر کنم بق  یآروم راه م یلیخ

رو   در  و  کردم  باز  و  راننده    یصندل   ی عقب  به  رو  و  نشستم 
 .ادی دوستمم ب نی گفتم:سالم..صبرکن

 جواب داد:_سالم.   آروم

 زدم..  ه یتک یصندل ی و به پشت  سرم

 داد مهراوه؟..  یانقدر لفتش م  چرا

افتم و تا    ی :فقط برسم خونه.. مباخودم گفتم   ی و بستم و با خستگ  چشمام 
 . شم ی م هوشیخود فردا ظهر ب

 . دم یکش  یقیو نفس عم دم یچی هم پ  یو تو  انگشتام



  می شگیمطمئنًا وقت خواب هم   ی همراهم نبود ساعت و چک کنم ول  میگوش 
 نبود. 

 .. گشتیبا مهراوه برم  دنید لمیموندن و ف دار یب  روقتیبه د  م ی خستگ لیدل

 نگاه کردم.  رون ی به ب  شه یو باز کردم و از تو ش  چشمام 

 اومدن.  یم  ن یکه به سمت ماش  دمیدو نفر و د ی کیتار   تو

 !نیپا  ای گوشم رو پر کرد:_ب  ییآشنا  یباز شد و صدا  یکنار  در 

 چهره ش رو جستجو کردم.  یک یتار یگره خورده تو  یابروها با

 .. دیآروم خطاب بهش گفت:آروم باش مهراوه 

 !ن یپا ای د گفت:_با تو ام..ببا دا دوباره

 چشمم و باعث شد پلکام و به هم بفشارم.  ی نور انداخت تو بالفاصله 

 . نی پا  دمیگذاشتم و خودم و کش   یصندل   یو رو   دستم 

 . ستادمیروبروش ا  دیترد  ی و بستم و با کم  نیماش  در 

ب   تا نم  ی تو  یمحکم  یلیس  امیبه خودم  و گفت:خجالت  نشوند    ی صورتم 
 ارا؟ ی یکش 

درونش شعله ور بود باز کردم و    تی که نفرت و عصبان  ی و با نگاه  چشمام 
 خجالت بکشم؟ یگفتم:چرا؟..واسه چ

 شدم.  رهیچشماش خ ر ی ز ینور کم سو به حلقه  یتو



 !یتنهام گذاشت نکهیلب زد:_واسه ا  ی خستگ با

 دور و برت بود..  ادیزگفتم:من تنهات نذاشتم..اونجا آدم   عیسر

 . م ی بر  دی_حرف نزن..زود باش با

کاف  یپوزخند اندازه  به  گفتم:ما  وار  زمزمه  و  رو    گهیهمد   یزدم 
 برم دنبال هدفم.  د ی..متاسفم بام یدید

گرفته گفت:بس   یگلوش فشرد و با لحن   ی نگاهم کرد، دستش و رو   ثابت
 .. م یبر  ایکن ب 

 کردم بود.  یکه فکرش و م  یبدتر از اون   یلیخ  حالش

 .یبخون  ی تونست ی چشماش م  یتو  یرو به راحت یق یعم درد

 ؟ یکن  ی کارا رو م  نیاز بغض..چرا باهام ا  شمی ..دارم خفه م ارا ی_

خفه شده    نیسرم آورد   ییکردم و گفتم:منم هر وقت بال  یعصب  یخنده    تک
 نگفتم! ی چی بودم که ه

  ی من ک  ؟یکنیم  ینجور یزد گفت:چرا ا  یرو جار م   هیکه بغض و گر  یلحن   با
 بال سرت آوردم؟ 

 نتونستم حرف بزنم.  گه یکرد و د  دایبه قلبم راه پ  شیناراحت 

 .. د؟ینی تو رستوران بش  شهیپر از خواهش رو بهم گفت:نم   یبا نگاه  مهراوه 

 زد جلو افتاد و مجبور شدم باهاش برم.   یکه لنگ م  ییبا قدما  مامان



به همون رنگ اما روشن    ی تنش و شال  ی خاکستر  یساده    ینخ   یمانتو  هی
 سرش گذاشته بود.  یتر، آزاد رو 

 ..شناسهی سر از پا نم یبود از خستگ  معلوم

 براش سوخت..من که مثل خودش نبودم! دلم 

 . م ینشست  یک یو ش  یصورت یایرو صندل  ز یم  هی  دور 

 بهونه سفارش، ازمون دور شد.به  مهراوه 

 خونه تون..   امیآلود گفتم:من نم  ظی به مامان غ رو 

  یو باز کرد چند تا دستمال کاغذ  فشیک   هویحرکت موند و    یلحظه ب   چند
 . هیآورد و شروع کرد هق هق به گر رونیب

 تر شد! دی شد ش هینگاهش کردم که گر مبهوت 

 و تموم کنه.   شهیو منتظر موندم گر  دمیکش  ز ی م  یو رو   دستم 

از ک  پشت دستمال  هم  م  فشیسر  ب  یدر  آب  همونطور که  و  و    ین یآورد 
 زد.  یکرد هق م  یچشماش و پاک م 

 شده؟  یچ  یبگ  شهی :_مدمیپرس  ز یت  یهم فشردم و با نگاه یو رو  چشمام 

م  یسر قورت  و  بغضش  که  همونطور  و  داد  گفت:  ی تکون    ارا یداد 
 شدم.  چارهی مادر..ب

 به قلبم چنگ زد. ی رست



 شده بود.. یچ  یعن ی

 افتاده؟  یاتفاق ر یزدم:_واسه ام  لب

از سر گرفت. نم اشکتکون داد و دوباره هقهقه  یسر به چشمام    ی ش رو 
 ببلعتم! نی خواست زم ی زد..دلم م  شین

بب  دمی کش  یق یعم  نفس درد گفتم:بگو  با  ندارم    ی..چنم ی و  خبر  من  شده 
 مامان؟ 

 کردن..   هیشروع کرد به گر دوباره

 .. دیکش  ی از پشت موهام و داشت م  یک ی انگار 

 شده بودم! یروان  یجی شدت اضطراب و گ از 

 شده؟؟  ی و با تشر گفتم:چ دم یکوب  ز ی م  یو رو   دستم 

خش دار گفت:االن از    ییو با صدا   دی چشمش کش  یرو محکم رو   دستمال
 . گشتم یبرم مارستانیب

 چند لحظه کوبشش و از دست داد.. یاز وحشت برا  قلبم 

 . استی کردم همونجا آخر دن  حس

 _مامان.. 

 رو کردن!  ر ی پسرم و ز یطوفان زندگ  هی ن یپر درد گفت:ع  یلحن با

 چخبر بود اونجا؟؟  یبگ  شه یگفتم:م   غی ج با



 گم و گورش کردن..   ییجا ه یزد:_دوستاش بردن  هق

 .. ؟یگی م  یو دار  یبلند شدم و داد زدم:_مامان ک ی صندل  یرو  از 

 ..در رفته! بچه هم مونده رو دستمون. هیو باال گرفت و گفت:سا  سرش

رو   خی رسوندم  صورتم  به  و  دادم  تکون  و  دستم  زور  م  گونه  یزدم..به 
 گذاشتم.. 

 ..بچه؟!؟ی_چ

  هیبچه دار بود..تازه    ه ی..سا هیسا   یرفت   ی که تو م  یهقهقه گفت: موقع  با
از وقتش دن هفته ست بچه   ششی پ  یصبح   ن یآورده.. هم  ایش و زود تر 

 بودم.. 

 رفته!!  یچ یرفته..برا ی داد:_معلوم نشد از چه راه رونی و با آه ب  نفسش

 نشستم.  ن یزم  یو رو   نیشدم پا   دهیاراده کش  یپلک بزنم، ب  نکهیا بدون 

 !ارا؟ یخودش و بهم رسوند و صدام زد:_ مهراوه 

 شدم..  رهینگرانش خ یچشما به

 ارا؟ ی  ی_خوب 

 و گرفتم و کنار گوشش آروم لب زدم:_دوباره شروع شد.   دستش

♕︎♕︎♕︎ 

 . م ی نشست  نیماش   یو تو  م یزد رون یرستوران ب از 



کردم و به مامان که از سر درد چشماش بسته    یسرسر  یمهراوه خداحافظ  با
 شدم.   رهی بود خ

حس کرد، زمزمه وار گفت:تو    د ید  یمن و نم  نکه یو با ا  م ی نگاه سوال ینی سنگ
 بکنم! دیبا  کار ی چ نم یبب  ی خاله ماه شی پ رم یخودمم م  ر،یخونه ام یریم

 ؟ یعنیاونجاست   ه یگفتم:سا  آروم

دونه    ی کنه، اونم نم   یسکته م   شیداره از نگران  ی کرد و گفت:خاله ماه   ینچ
 . کنم یم  داشی..من پ یکجاست ول

 . دمیکش   یق یروبرو چشم دوختم و نفس عم  به

 کرد.  تیهدا  ر،ی ام یخونه  ر یرو به مس   نیماش راننده 

 من بود!..  شهی حال چند وقته پ  ه ی شب ر یحال ام  االن

 شدم؟  یخوشحال م  تشیوضع  نی از ا دیبا

 بودم..  بی حس عج هیدونم فقط پر از   ی ..نمنه

م   ییجورا  هی ول   یحس  شده  خنک  دلم  نبود،    یهمه    نیا  یکردم  ماجرا 
احساسم    دن یبه ثمر رس   یاومده برا  شی پ  تشیگرفتم حاال که موقع  م ی تصم

 تالش کنم!

 شد یم  یجور  هیفکر حالم  ن یا با



تپش   ی کردم تا رو   یدادم و دستام و مشت م یآب دهنم و قورت م  مرتب 
دادن    ی م  ت یاهم  ز ی چ  ه یاحساسات من فقط به    ی مثبت بذاره ول   ر یقلبم تاث
 بود! ر یام  یدوباره  دن یو اون د

 .. گذشتیم  ی لیخ دارمون ید نی آخر از 

 آسمون دلتنگش باشم.  ی داشتم اندازه  حق

انتخاب کرده بود که   شندهیآ   یبرا  یجد   یرو به قدر  هی سا  ؟یاون چ  یول
 باهاش "بابا" شد!

 ..دمیکش  نیماش  ی شهی ش یو رو  ناخنم

 بشه.  یو متنظر موندم مسافت ط دم یروش کش یسر و ته  یب  یشکال

 .دمی نفسم رو فوت کردم و شالم رو جلو کش  ن یتوقف ماش با

کرد با پستونک     هی رو سمتم گرفت و گفت:بچه اگه گر  ی دیدسته کل  مامان 
 بده.  ر یبهش ش فشیک   یتو

 سرم آوار شد..   یذهنم ساخته بودم رو  یکه تو  یکاخ  یلحظه همه  هی

 بچه داره؟! ه یکه   یمرد یرفتم خونه  ی م  داشتم 

 .. :(شدیظالمانه م  یلی در حق من، خ نیا

 شدم و در و بستم.  اده یرو گرفتم، پ  دایزور کل  به

 قفلش انداختم.  ی رو تو  دیسمت در حرکت کردم و کل  یاجبار



 حرکت کرد.  نیکه باز شد ماش  نی هم

 . اطیپا گذاشتم به ح د یترد با

انداختم و دوباره نگاهم و    ی از همه به آسمون روشن و پر ستاره نگاه  اول
 که با استفاده از چراغ راه رو روشن کرده بود دادم.   ییبه سنگ فرشا 

 زدم. هیو پشت سرم بستم و بهش تک  در 

 و فکر کردم..   دمیکش   یقینفس عم ر یگلوگ   یبغض با

 ..ه؟یدرست م ی تصم نیا

 قطعا اشتباه نبود.. خب

 !نجا یه مامان خودش من و آورد انباش  ی هرچ

 . خودم و آروم کردم و جلو رفتم   یفکر کم ن یا با

 کردم..  یفکر م  ر ی به عکس العمل ام داشتم یکه بر م   یهر قدم  با

 گرفت؟..   یم  یچه حس دنم یاز د یعن ی

 شد؟ی ..مشدیکه نم   ناراحت

المپ از داخل روشن   ه یش رسوندم.  خونه  یو خودم و به ورود  دم یکش   یآه
 بود. 

 کردم.  نیدر و باال پا   یرهیمکث دستگ  با

 چشمم خورد.  یباز شد و نور تو  در 



 خلوت  خلوت بود.  خونه

که روش    ر یام   دنی به کاناپه و د  دنیدر و بستم و جلو تر رفتم. با رس   آروم 
 چند لحظه رفت..  یبود، نبضم برا ده یدراز کش 

 خواب بود. خداروشکر 

  ی مشک  شرت ی ت  ه یتنش  ی کنار کاناپه. تو  ستادمیت دادم و ا دهنم و قور  آب
 کوتاه بود..   نیآست

  هی بود وسوسه م کرد کنارشون بزنم و    خته ی ر  شیشون ی پ  یکه رو   ییموها
 صورتش و نگاه کنم..   ر یدل س

بردم و آروم موهاش    شیشونی شدم سمتش و با بغض دستم و سمت پ خم 
 و باال زدم. 

 و خسته بود!  نیچقدر غمگ  صورتش

 موهاش مشت شد.   نیب  دستم 

 شدم.  ره یکم بهش خ   یزانو زدم و با جرات از فاصله  ن یزم   یحرص رو  با

 محکم بغلش کنم!  نکهی شد نترسم..از ا  یم  کاش

 و بلند شدم.. دم یعقب کش یو فور  دستم 

 آورد.  یمغزم رو درد م  یفکر موذ هی

 .زدی سرم م  یتلخ رو تو  قتیکه حق  یکرف



 به اطراف انداختم..  ینگاه 

 بچه کجا بود؟ یعن ی

 .دمیبه آشپزخونه هم کش ی اتاقا قدم برداشتم و سرک سمت

 روح و سرد بود! یب  یه یبه طرز فج خونشون 

که با    یبه داخلش انداختم.. اتاق تک نفره ا  ی اتاق رو باز کردم و نگاه  در 
شده بود باعث شد در و ببندم و سمت اتاق    نیتز   دی_سفی کالباس   یرنگ بند

 حرکت کنم.  یبعد

 تخت خواب دونفره بود. ه ی یاونجا، رو  بچه

 اومد اتاق اون دوتا باشه..   یکه بهش م   یاتاق

 کردم. زدم و سمت تخت حرکت   ایداشتم اما دلم و به در  یبد یحال

شده    دهیچی پتو پ  هی   یکه تو  ی کیکوچ   ی لبه ش نشستم و به بچه    یرو   آروم
 بود نگاه کردم. 

 بود؟!.. ر ی ام یبچه  نیا

 پتو رو از صورتش کنار زدم..   آروم

تونست قلبم و محکم    یو صورت  فیلط  یکوچولو با پوست  یبچه    هی  دنید
نگاه انگار تونست احساسم و    هیبا    یدونستم ول   ی و نم  تشیبفشاره. جنس 

 زنده کنه. 



 فاصله گرفتم.  ینگاهش کردن، ازش کم  ره یاز چند لحظه خ  بعد

  ی نبود برا  یکار  چی کردم؟ در واقع ه   ی م   کار یچ   دیکه خواب بودن، پس با  نایا
 انجام دادن!

احت  ینگاه   با با  و  به جا شدم  اتاق، آروم جا  اطراف   کنار بچه دراز    اطی به 
 . دمیکش

 . نمشیسرم گذاشتم تا خوب بب  ر ی و دستم و ز   دمیپهلو سمتش چرخ به

 ..   دیکش  یم  یآروم  یها نفس

ساعدم گذاشتم و چشمام    ینگاهش کردم که خسته شدم.. سرم و رو   انقدر 
 و بستم. 

 خودش و به چشمام دعوت کرد.. خواب 

 م حس کردم.. شونه یرو رو   یبودم که دست دار یب  وز هن 

 شد. شتر یچشمام و باز کردم که فشار دستش ب  جیو گ   متعجب

نفر با گرفتن بازوم، محکم برم گردوند سمت   هیسرم و باال گرفتم که    دهیترس
 خودش.. 

 .. م یشد  رهیدو به هم خ  هر 

  ن، یر یش  ی ایرو   هی کم مثل   یفاصله    ن یا  ی تو ر ی ام  ی  ره یو ت  ییایدر  ی چشما
 باور کردنش برام ساده نبود!



 قشنگش قلبم و نوازش کرد..  ی زد و مژه ها پلک

 !!؟ یکن  ی م  کار ی چ نجای _تو ا

 عقب تر؟ ی بر شهی و لب زدم:_م دم یاراده کش یب  یا ازهیخم

 عقب رفت.  یبود کم  یکه هنوزم شاک   ینگاه با

شده    ده یکش  یآلودگ  که بر اثر خواب   یتخت نشستم و با لحن  یزور رو   به
 ..دختر کوچولو باشم. نی بود گفتم:من با مامان اومدم مراقب ا

تخت کنار دست من گذاشت و همونطور    یزد و دستش و رو   یشخندین
 زد. ه یبهش تک ستاده، یا

 پسره!  هیدختر کوچولو  ن یحس جواب داد:_ا یب  یلحن با

 .. دیباال پر  ابروهام

 هم معلوم شد..  تشی جنس

 بودم؟! دهی چرا من نفهم  یول

بچه    ینگاه  کردم    ی به  گفتم:فکر  و  انداختم  خواب  در  غرق  و  آروم 
 دختره!!..چقدر ملوسه!

 مزه! ی گفت چقدر ب  ینگاهم کرد که انگار داشت با نگاهش م یجور

 کجاست؟   الی توجه به حرفام گفت:مامان ل  یبغل زد و ب ر ی و ز  دستاش

 .یته خونه خاله ماه جواب دادم:_رف  آروم



 نشست و گفت:چرا؟ شی شونی پ  یرو   یاخم

و گفتم:رفته    دمیاز شالم کش  رونیب  یبه موها   یو فوت کردم و دست  نفسم 
 کجاست!  هیسا ننی..که بب رهیجلسه بگ

 .. یام باخبر یکرد و گفت:هه از همه چ  یعصب  ی خنده

 . نجایاومدم ا  یتک خنده گفتم:اگه خبر نداشتم که نم با

 دادم. ی خودم و لو م دی زدم.. نبا  شی لبم و از درون ن بالفاصله 

 !.. خوادی باال انداخت و گفت:پسر من مامان نم ییابرو

 مامانش بشم.  ومدمی و گفتم:من که ن  دمیکش   یداغ شد، نفس تند صورتم 

متما  ی لحن  با سمتم  به  و گفت:م  ل یمتعجب  م شد  مامانشم    ی خواستی گه 
 !؟یباش

 .. دمیبه شالم کش یدهنم و قورت دادم و دست  آب

 مراقبش باشم..  خوام ی گفته؟ من فقط م   یگفتم:نه..ک  دهیلرز ییصدا  با

 ..خوندی که انگار درونم و م  یبه چشمام نگاه کرد، جور ره یخ

 گرفتم.   شرتشی ت  یطراح یصداش چشمم و از رو  با

 _چرا؟ 

از درون ه  یسر و همونطور که  دادم  پرس  جانی تکون  بودم    ی _چدم؛ یزده 
 چرا؟



  ی و فوت کرد و با حرص گفت:چرا برات مهم بود و..از کار خودت زد  نفسش
 بچه مال منه! ن ی..ا؟یبرگشت 

 دونم.   یدوختم و گفتم:نم نیو به پا   نگاهم 

  ی م گذاشت و سرم و با خشونت باال گرفت و نگاه آبچونه  ر ی و ز  دستش
 . ختی چشمام ر یو تو  شیحش و 

 .. یکرده باش  یفقط مهربون دوارمی_ام

م  تو پرستار بچه  خوامی .. من نمیبر  دی مکث ادامه داد:_کال در هر صورت با   با
 !ی بش

 اونم عقب رفت. ستادنم یو با ا   ستادمی شدم که ا ی عصب یقدر به

اومدم، به تو    هیفشردم گفتم:من بخاطر سا  یهم م  یکه رو   ییدندونا  نیب  از 
 نداره! یربط چیه

و باال انداخت و مثل خودم تند تند گفت:عه جالب شد..تو از من    ابروهاش
 هوم؟..   یو بخاطر زنم اومد  یمتنفر

 زد و سمت در حرکت کرد. یسکوتم، پوزخند یتو دید  یوقت

 و بعد از خروجش بست.  در 

سر خوردم    شدم و  مون یدنبالش برم و دعوا رو کش بدم اما زود پش   خواستم 
 کنار تخت نشستم. 



 خون و حس کردم.  یدندون فشردم تا شور ر یو ز   لبم 

تمام فصل ها   عشق بود..مثل  سخت هم به من    یزایچ  م،ی زندگ  یسخت 
 اومد.  ی م  یلیخ

همه حس بد خالصم    نیکه بتونه از ا  یکار  هی..کردمیم  ی کار  هی  دیبا  یول
 کنه.. 

 در اشتباه بوده.  شهی فهموندم در موردم هم یبهش م  ی طور هی  دیبا

 ؟یچه جور  یول

 هر لحظه ممکن بود برگرده!  هیسا

 ..دم یموهام فرو کردم و محکم کش  ی شال تو ر ی و از ز  دستام

نم   یفکر  چیه وقتدیرس  یبه ذهنم  اگه من همون دخترم که  ته خط    ی. 
 کنم.   یکار  هی  دیدفعه هم با ن یا  نداخت،یخودش و از خط م شد یم

 هم گره زدم. ی آوردم و تو ن یو پا  دستام

 .. دمیگوش م  یقیموس  هیو بستم و فرض کردم دارم به   چشمام 

 .. رمی تونستم آروم بگ  یتا حدود   ینجوریا

 شده بودم. دا یبه خودم اومدم که با سر درد از خواب ب  یوقت

 گرفتم.   شی و در پ رون ی راه ب  ،ی اتاق  خال دنیشدم و با د بلند

 بود. ستادهی ا شه یپشت به من کنار ش ر یام



به    یاومد. دست  ادمی  ز یکاناپه، تازه همه چ  یبچه رو   دنی تر رفتم و با د  جلو
 و آب دهنم و قورت دادم.  دمیکش  م ی شونیپ

 _سالم. 

 نگاهم کرد.  ی مکث به سمتم برگشت و کم با

 د؟یبر ی م  فی..تشر نیسی _سالم خانوم  موز 

 شوخ نبود! ی از لحن یش اثر چهره یحرفش جا خوردم، تو از 

 که برم.   ومدمی :من نگفتم 

 برو.  گمی گفت:من م  دیکه روبروم رس  نیسمتم قدم برداشت و هم  به

قابل    ر یگفتم:انقدر غ  شیآب   ی  رهیت  یها   له یزدم و با دوختن نگاهم به ت  ی پلک
 تحملم؟.. 

 . یکه فکرش و کن  یزیاز اون چ شتر یتک خنده گفت:ب  با

 و مشت کردم.  دستام

 ..ارمیب ن یبزنم فکش و پا خواست یم  دلم 

  ده یم  تی بهت اهم  یکه واقع   یک یچون    اقتهیل  ی ب  ه یکه عاشقشم    یوجود  با
 بره!  یو نذار  یدرون خودت حبس کن  دیرو فقط با 

 نتونستم ازش خواهش کنم..  شتر یچشمام ب با

 داد. یکه اصال بهم اجازه حرف زدن نم   غرورم



 بلند شد.  شیزنگ گوش یو برم که صدا گرد کنم  عقب  خواستم 

به    ی سرش برداشت و با نگاه  ی رو از باال  ی بچه حرکت کرد و گوش   سمت
 نگم.  یزیصفحه اشاره کرد چ

 داد:_الو..  جواب 

 ..ی _سالم جناب نعمت

 که اونجا هست!  دی..فررمیدرگ  یلی..خ تونم یپنجره رفت..:_اآلن؟..نم سمت

 رسونم.  یخب باشه..خودم و م  یل یبه من گفت:خ  ینگاه   م ی با ن برگشت

 شلوارش گذاشت و سمتم اومد.   بیج  یرو تو  یتماس و قطع کرد گوش   ی وقت

 برم. دیدارم با یبه روبروم گفت: بمون..کار فور دنیرس با

 . باشه. یکن یزدم و گفتم:حاال که خواهش م  یپوزخند

دادم:_بچه رو    بچه حرکت رفتم و خم شدم کنار کاناپه نشستم، ادامه  سمت
  یرو نم  نایباشه، واقعا ا  کشینزد   دیهم نبا  ی..گوش ذارنیخطرناک نم   یجاها
 ؟ یدون

 گفتن نداشت.   یبرا یزینگفت، درواقع چ  یزیزده نگاهم کرد و چ  حرص

 لبم نشست.  یدلم خنک شد و لبخند رو  ی کم

 اتاق نگاهم و دوباره به بچه دادم..  یرفت تو  یوقت

 اسم نداشت؟..  چرا



 بود.  یو باز کرد، برخالف تصورم رنگشون مشک  چشماش 

 لبخند گفتم:سالم کوچولو! با

 کرد.  هیگر  یقرار ی ب با

 .ستادم یبغلش کردم و سر پا ا  دلسوزانه 

 !کردمی بچه بغل م هی میزندگ   یبار تو نیسبک بود..اول یلیخ

اتاق  سمت ام   یدر  و گفتم:ش  ر یکه  حرکت کردم  بود  بچه    ر ی ش  شه یرفته 
 کجاست؟ 

 کنه؟ یم  ه یو گفت:گر  دیبا صدام سمتم چرخ د، یپوش   یو م  رهنشیپ داشت

 تکون دادم.  یسر

 باشه.. دیبراش درست کرد، تو آشپزخونه با  ر ی ش الی _مامان ل

 بود؟ نجای گفتم:مگه مامان ا  جیگ

 کنم.   دارتیو بست و جواب داد:_آره..نذاشت ب  نشی سر آست یها  دکمه

همراهم بردم.    اط یمشغول، سمت آشپزخونه رفتم و بچه رو با احت   یفکر  با
 وسط آشپزخونه پستونکش و برداشتم و به اتاق برگشتم.  ز یم  یاز رو 

 رفتن بود.   یآماده  ر یام

 ر یبهش ش   کنم یم   یتخت گذاشتم و با پستونک سع   یبچه رو رو   دید   یوقت
 لو اومد. بدم ج



 قلبم دوباره تند شد.  ضربان

 ش کامل نشده، حواست باشه..  هیر  شم ینطور ی_نپره تو گلوش..هم 

 .. ؟یپستونک و از بچه فاصله دادم و گفتم:چ  دهیترس

 !ه یگفت:چ  متعجب

 . ترسم ی هم فشردم و گفتم:م  یو رو   لبام

 کردن..   هیلحظه بچه شروع کرد به گر همون

  تونمی عجله داره..من نم  یمچش انداخت و گفت:نعمت  یبه ساعت رو  ینگاه 
 بهش بده..  اطی..خودت با احتسم ی وا

کار و   هی  نیحداقل ا  یهمه تقال کرد  نی در رفت و اضافه کرد:_تو که ا  سمت
 . امیانجام بده تا ب

  ی بسته شدن در خونه هم تو  یاتاق خارج شد و بعد از چند لحظه صدا  از 
 .. دیچی گوشم پ

 کردم.  کیبچه برگشتم و پستونک و آروم به لباش نزد سمت

 من بود..  هیشب  چقدر 

 !شی زندگ  ی .. حتسرنوشتش

 نوزاد بودم مامانم تنهام گذاشت..  یوقت  منم 



مثل من اومد    یمهربون  یبچه خوش شانس تره که فرشته    ن یخب ا  البته
 ازش مواظبت کنه!

 خوردن کرد.   ر یش  رو تکون دادم و بچه شروع به   شهیزدم و آروم ش  یلبخند

 بعد چشماش و بست.  قهیدق چند

 رفتم.  رونیو کنار گذاشتم و از اتاق ب   پستونک

 .دمی کش  یزدم و آه هی کنار در تک  وار ید به

 کشوند..   نجایمن و به ا  یزیچ چه

 خودم بودم.  یاهایدنبال اهداف و رو دیبا االن

 برگشتم؟  م ی خودم به سلول زندگ یبا پا چرا

 کردم؟یم  بی و غر بی آدم  عج ه یخودم و هم بند   د یبا چرا

 عشق بود؟  نایا ی  همه

 نبود! یخوب ز ی عشق چ  واقعا

 کردم.   یو وارس   ز ی و بر خونه رو راه رفتم و همه چ  دور 

خونه   ن یاون از ا  ست،ی خوب ن  ه یمن و سا  ی  قه یسل  دم یفهم  ی با دقت م  حاال
 کرد، یروحش م  یب زدیکه م   یخلوت دمان یدرندشت با چ ی

 !م ی که هردومون دوست داشت  یاز فرد اونم 

 چرا رفت؟ هی واقعا سا  یول



 نبود؟..  ر یعاشق ام  ی به اندازه کاف مگه

 چقدر عاشقم!..  ره ی م  ادمیوقتا   ی_بعضگفت؛یم  یآوردم وقت  ادی به

 ..کاش!رفتیم  ادمیمنم    کاش

 زنگ در بلند شد.  یو باز کردم که صدا  خچالیآشپزخونه شدم و در   وارد

 تم و ازش دور شدم. و بس  خچالی

 مامان پشت دره.  دمیفهم فون یآ  ی  برداشتن گوش با

  ی به سر و وضعم انداختم. مانتو  ی و باز کردم و برگشتم تو اتاق و نگاه  در 
خ  یتو  دیسف و  مردونه  لباس  مدل  ج   یلیتنم  دوتا  فقط  بود  با    بیساده 

 هاش داشت. نه یس ی رو  یدوخت مشک 

 بودم.  چوندهی پام بود و شال و دور گردنم پ ی مشک شلوار 

 گوشه.   هیدر آوردم و انداختم   یو فور  شالم 

بستمشون صاف   ینم   گهیدست موهام و که نسبتا کوتاه کرده بودم و د   با
 کردم. 

 به بچه از اتاق خارج شدم.  ی نگاه م ی جلو پشت گوشم زدمشون و با ن از 

 اومد داخل و در و بست.  مامان



رو   یوت  د یخر  یها  سهیک و  من    یدستش  سمت  و  گذاشت  اپن 
  کارت یچ   نیتو..بروبب   ومدیهرکار کردم ن   رونهی..دوستت ب ارا؟ ی  ی:_خوبدیچرخ
 داره. 

 و باال انداختم و گفتم:مهراوه؟   ابروهام

 تکون داد و وارد آشپزخونه شد.  یسر

 . رونیو از خونه زدم ب  دمی اتاق برگشتم، شالم و برداشتم پوش به

و نگاه    نیبود زم   ستاده یچشمم به مهراوه خورد که ا   طا یبا باز کردن در ح 
 . کردیم

دو   ی صدا  با سمتم  به  و  گرفت  باال  و  سرش    کار ی چ  یدار  ارا ی:_دیدر 
 پلک رو هم نذاشتم! ی از نگران شبی ..د؟یکنیم

  می به دور و بر انداختم و گفتم:بر  ی و چشماش قرمز بود، نگاه  گفت یم  راست
 تو. 

 خوبه.  نجایتکون داد و گفت:هم  یبه عالمت منف  یسر

  یدرست حساب   یسر   نیبخدا..اومدم ا   ستی ن  یزیو گفتم:چ   دمیکش  یهوف
 باهاش حرفامو بزنم. 

 اون بچه داره!! ؟یبهش بگ  یو گرد کرد و گفت:چ  چشماش 

  ،ی فهم  ی چشماش گردوندم و گفتم:خب تو که حس من و نم   ی و تو  نگاهم
 بهت بگم! یچ



..واسه  ؟یکنیم  یخودت و زندون  یم..تو دارت متاسفگفت:واقعا واسه  ر یمتح
  ارا ی.. یتوش ندار  ینقش   چیخودش و داره و تو ه   یکه زندگ   یواسه کس  ؟یک

به حالت نداره فقط    یا  ده یفا  چیه   نجا ی باشه..موندنت ا  ادت یحرفم و خوب  
 !یکنیم  تیخودت و اذ

لحن  عقب با  و  دار  یجد  یرفت  وقت  امشب  داد:_تا   یبرگرد  یادامه 
نبر  ی اسم  یحت   گهید  ی ومدی ..نیایب من  غریاز  اولش  از  کن    بهی ..فکر 

 ..خدافظ. م ی بود

  حیبهت توض  ا یگفتم:حاال قهر نکن ب  یته چاه   ییو به کمر زدم و با صدا  دستم 
 .. دمیم

 نشست و حرکت کرد.  نیماش   یدور شد و تو  یحرف  چیه  یزد و ب   یپوزخند

 واقعا رفت؟  یعن یرفتنش زل زدم.. به

م  من شب  تا  برم،    تونستم یچطور  ا  یعنی دنبالش  طرح   شنهادیپ   نیبا 
 نداشته باشمش؟! گه ید خواست ی م

  ی و با خودم فکر کردم چجور  یشدم و رفتم سمت در اصل  اطیوارد ح  یاجبار
 کردم؟یم  هشیتوج  دیبا

 پام زدم و رفتم تو.  یبه سنگ جلو یاعصاب لگد یب

 ؟یگفت:صبحونه خورد   دنم ید با مامان

 داشت؟  کارتی:_دوستت چ دیندادم که پرس ی جواب



 .یچ یلب زدم:_ه  آروم

 نشون ندادم..  یاتاق رفتم و به نگاه متعجبش توجه سمت

 !کردیدرکم م شتر یب  دیبودم..اون با  یقهر مهراوه عصب  از 

د  سردرگم و  م   وار ی در  نگاه  متعجب    کردمیو  و  باز کرد  و  در  مامان  که 
 .. شهی م دار یتو؟..االن پسرم ب نی ا یگفت:اومد

 ؟ی:_مامان تو واقعا دوستش داردمیربط پرس ی و تنگ کردم و ب چشمام 

 پسرمه!  یمتعجب گفت:البته که آره..بچه   یلحن با

 !ستین تی که پسر واقع  ر یو از تو گاز گرفتم و با مکث گفتم:ام  لبم 

 شد..  شیحرص زده گفت:باز حسود  و فوت کرد و   نفسش

حسادت    یرفتم گفتم:من ک   یو همونطور که سمتش م  دمیتمسخر خند  با
 کردم؟.. 

 جوجه! نی االن، به ا نیابرو به بچه اشاره کرد و جواب داد:_هم  با

 تلخ و از صورتم کنار بزنم،   یاون خنده   تونستم ی نم انگار 

لحن گفتم:ا  با بدتره..   چارهیب   نیهمون  خودم  از  حتکه  اسمم    هی  یتازه 
 بکنم؟  یحسود شی نداره..به چ

م  ی  گره آشپزخونه  سمت  که  همونطور  و  کرد  شل  و  رفت    یشالش 
 !نی ..اتفاقا اسم هم داره..آقا الو ستین  چارهیب  چم یه  ر یگفت:نخ 



 .. ن؟ی و باال انداختم و زمزمه کردم:_الو   ابروهام

 نداشت.    یفرق تیهر دو جنس  یاز اون اسم ها بود که برا نیا

 ه؟یآشپزخونه نشستم و گفتم:انتخاب ک   یصندل ن یاول یرو 

پ  ی  سهیک با  همونطور که  و  باز کرد  رو  م  یتو   مانه ی برنج    خت ی ر  ی آب 
 .. ریگفت:ام 

پرس  چشمام  و  تنگ کردم  م..راستدمیو  سا   ی رفت   ی :_ا  ..کجاست  ه؟یدنبال 
 بالخره؟ 

چند نفر سپردم  بازم به    یگفت:از شهر خارج شده..ول   یو با ناراحت  دیکش   یآه
 خبر کنم.  س ینداشت مجبورم پل  دهیردش و بزنن..اگه فا

به نظرت چرا؟..خودت وقت  دل  یرفت  ی _مامان  اون   یعنی ..یو داشت  لیاون 
 چرا رفت؟ 

غل  با غر  یظ یاخم  و  م دینگاهم کرد  چه  د  ی:_من   ی برا  ی ا  ونهیدونم..هر 
 خودش کنه! ل یبودن رو دل ونهی داره، چه بسا همون د لیکاراش دل

دوست   گروی.. اونا همدشم ی و چرخوندم و با حرص گفتم:متوجه نم  چشمام 
حت و  ازدواج کردن  داشتن..ول   ی داشتن  موقع  یبچه  م  یچرا  بچه    ادی که 

چرا    یبود  طشیکرده؟..تو که در شرا  یونگ ی .. چون درهیم   کنهیمادرش ول م
 !؟یگ یو م  نیا



و گفت:  دیکش  ی هوف قابلمه  تو  انداخت  رو  مالقه  د  دی شا و    یونگ ی خودمم 
 !ی امروز من و سردرگم تر کن یکردم..ولش کن، انگار تو دوست دار

 ن یروشن شدن ا یبرا  گشتم یقاطعانه م  لیدل هیخودم نبود که دنبال  دست
 دست خودم نبود! م ی . بهتره بگم خودخواهفی تکل

فقط ذهنم درگ برگشتم هم   ر ی_من  و  ندارم سوال    نیشده..نرفتم  جا، حق 
 بپرسم؟

  ر ی رو فقط ام  ییزایچ   هی.. ارایو محکم بست و با باز کردنشون گفت:   چشماش
 ..گهی به منم نم دونهیم

 ؟ یگفتم:چ   جیگ

شد و    ل یکه کنارم بود متما   یزیرو گذاشت تا سرخ بشن، سمت م  ازا ی پ  ی رو 
.تو  !.گرده ی نم  هیکه دنبال سا  دونهیم  یزی چ  هیحتما    ر ی شمرده شمرده گفت:ام

 ؟یازش بپرس  ی تونیم

باشه    یچشماش جا به جا کردم و با پوزخند گفتم:خب..هرچ  ی و تو نگاهم
 گه؟ ی به من م ادیبه تو نگفته، م 

 ست ی :_قرار ندیسنگ اپن کش  یرو   یفکر  یریکرد و دستش و با درگ   ینچ
  ی وادارش کن  یجور هی  یکن  یسع یقراره خودش بگه.. وقت یبپرس میمستق 

 حرف بزنه!

 .. امیلب زدم:_فکر نکنم از پسش برب دیترد  پر 



و گفت:کار  یسر  یفور داد  ام  یتکون  م   ر ینداره..من  بهم    شناسم یو  اگه 
دهنت قرصه، بهت    یبدتر بشه..اگه تو وانمود کن   ن یحالم از ا  خوادی نم  گه ینم

 .. کنهیاعتماد م 

 نگاهم کرد.. منتظرانه

 چشم دوختم.  ز ی بار پلک زدم و به م چند

 ..شه یم  ی چ نم ی.. بب رمیقرار بگ طشیتو شرا  دیگفتم:با  آروم

  ی چجور  ی حرف بزنم..ول  ر ی با ام  شتر یذوق داشتم که قرار بود ب   نی دلم از ا  ی تو
 اومد؟ :| یازمن خوشش نم   یوقت

♕︎♕︎♕︎ 

 ره یخ  ن یرو زم  یو به موکت ساده    دمیحوصله ناخنام و به دندون کش  یب
 شدم.

  یم   می جلو  یموادش به دندونا  نکه یثل زهر بود، بدتر ا الک درست م  ی  مزه 
 . دیچسب

تنم    یتو  یزبونم بود تف کردم و با چندش دستم و با هود  یالک رو   ی هرچ
 پاک کردم. 

 شون. به لباسام انداختم، مامان بعد از ناهار رفت خونه برام آورد ینگاه 

 . رهیت  ن یروشن و شلوار ج  یلیخ  ی صورت  یهود هی



تخت بلند شدم، اتاق مهمان در   یدست موهام و عقب زدم و کالفه از رو  با
 من بود البته..فعال!  ار یاخت

خبر  مامان اگه  بود  م  یگفته  جمع  مون  همه    یخونه    میر یم  می کنینشد 
 خودش!

 شدم. رونی ب یو مشغول تماشا  دمیو سمت پنجره کش  خودم

ز   اطشون یح استخر  اون  آالچ   با یبا  لبخند  یقیو  رو   کم  یکه..  لبم    ی رنگ 
 نشست.. 

 ! شم ینم   دنشیهرگز موفق به د  گهید  ی اون روز بعد از خداحافظ  کردمی م  فکر 

 . گرفتی داشت کم کم به خودش رنگ شب م هوا 

 ی خلوت تر به نظر م  شهیاز هم  اط یهم بود و ح   ر یو دلگ   یز یسرما پا  احتماال 
 بخوابم.  تیوضع   ن ی با ا  تونستمیخواب بود.. من نم   نی الو   شی. مامان پ دیرس

ب  دمی کش   یقیعم   نفس پنجره  از  و  دستم  ها  رون یو  زر  باهاش  و    یبردم 
 گلدون و نوازش کردم.   یتو  ینارنج 

 نداشتن..  ی عی طب یشده بودن و بو خشک

 بهشون آب نداده.  یوقته کس   یلیبود خ  معلوم

ناراحت    دیداشته باشم! با   ی خونه چه حس  نیا   تیاز وضع   دیدونستم با   ینم
 خودم؟   یخوشحال برا ای  نیالو ی برا شدمیم



نظرش    د، یکه با  ینداشت، اون کس   یدر هر صورت وضع من خوشحال   البته
 راجع به من افتضاح بود!

 کرد من به خاطر خودش نرفتم.   یتصور نم  ی حت اون 

 و دور آرنجام حلقه کردم.  دمی و عقب کش  دستم 

م  یلیخ االن   یلم یف  یکم یماجرامون    خواستی دلم  و  باشه  عاشقانه  باشه، 
 .. م ی واسه خودمون قدم بزن  م ی بر ادی ب ز یهمه چ  الیخ یب

داشتن.. سر     یسر  آزاد  یری.. من با اون همه درگ کردمیفکرش و نم   خودمم 
رو   نکه یا خود   اذ  هیبشم    ک ینزد  اهام یبه  رو  همه  کردم..    یم   تیعمر 

 مخصوصا بابام و!

باهام نداره حاضر   ینسبت  چیه همرد ک  هی به دست آوردن قلب   یحاال برا و 
 و بزنم.   ز ی همه چ  دیبودم ق

 و جمع کردم.   ختی چشمم ر ر یکه ز  یزدم و با انگشت نم اشک یپوزخند

 داشتم! ی بیو عج   یخسته بودم و چه راه طوالن چقدر 

 آوردم..  ی چقدرم دووم م و 

  ی ..جورگردمیبه صحنه برم   یکه نشه حداقل قو  یماجرا هرچ  ن یته ا  ی ول
 . امی کنار ب  یبا نشدن، به راحت  ی که بتونم حت

اومد تو، حالم مثل زلزله    یم   ر ی شد و ام  یکه داشت باز م   اطی در ح  دنید  با
 و رو شد!  ر یز



 یخودم و مرتب کردم و دست رو  شهی ش یبغضم و قورت دادم و تو عیسر
 . انیدر ب ی ختگیتا از به هم ر  دم یابروهام کش

 و آشپزخونه. ت  ستادمیو ا   رونیاتاق رفتم ب  از 

 !ستمی همونطور با ستعیضا  ی لیخ  دمیبه خودم اومدم د هو ی

 شدم..  ی زیمشغول گشتن دنبال چ  یو باز کردم و الک  نتی کاب  در 

تو  یصدا در  شدن  نگاه   یباز  نامحسوس  نشست.  ور    یگوشم  اون  به 
 انداختم. خسته در و بست و رفت افتاد رو کاناپه. 

 زدم.  هیرو بستم و سمت اپن رفتم بهش تک  نتا ی کاب  ج،یگ

 د؟ یخواب یزود   نیبه هم یعن ی

م  یب  داشتم نگاهش  چشمش    یکیکه    کردمی حرکت  رو  از  و  دستاش  از 
 و خارج کرد.   شی شلوارش فرو برد و گوش بی ج یبرداشت و تو

 کاناپه نشست.   یه ش رو به صحف ی نگاه با

ه   همون  با  افتاد که  به من  د   جانیلحظه چشمش  و سمت    ی ا  گه یسرم 
 چرخوندم. 

مشخص بود،    راه رفتنشم  یکه تو  یتی توجه از جاش بلند شد و با عصبان یب
 گرفت.   شیراه اتاق و در پ 

 ..؟یاومد ر یشده بود گفت:ام  دار یکه انگار از سر و صداش ب  مامان



 :_خوابه؟ دیحس پرس یب

خ مامان ب  دونم ی..نمخوابهی م  یلی:_آره  اصال    ترسمی م  کنهینم  یقرار   یچرا 
 باشه! شیزیچ

 باز رسوندم.  مه یخودم و به در ن  آروم

نباش..بخاطر هم  نیبه الو   ره ی کنار تخت نشست و خ  ر یام   ن یگفت:نگران 
 اومدنشه.  ایموضوع  زودتر به دن

ز   د یکش  ی آه  مامان شد  ی لی..خ دوارمی لب گفت:ام   ر یو    هی..من  ؟یخسته 
سر کارش خودم و بگو حتما    اد یب  خواد ی نم  دی..اگه آقافریراست   ذارم یم   یی چا
 . امیم

به اخم    ل یرو تبد   نهی لبش بش  ی که اومد رو   یلبخند  دیاسم فر  دن یبا شن  ر یام
  ی .. نعمتیو ول کن  ن یالو   ی تون ی توهم نم  یول   ادیب   ستی کرد و گفت:قرار ن

 .کنهیو م  نجاش ی فکر ا

م   مامان  در  سمت  همونطور که  و  شد  ا  یبلند  و   نیاومد گفت:کاش  کار 
 . زنم یحرف م  یبکنه..منم باهاش تلفن

 به من، از در خارج شد و سمت آشپزخونه حرکت کرد.   ی نگاه میبا ن   آروم

 ش قرار گرفتم. لبه یتو و در رو نبستم، سمت تخت رفتم و رو   رفتم 

 . خوردیسرم چرخ م   یمامان تو یحرفا



و به زبون آوردم:_چقدر زودتر از   دیکه به ذهنم رس  یبا استرس، فکر همراه
 اومده؟ ای وقتش به دن

از کم   شیآب  نگاه بعد  بهم دوخت،  با مکث جواب  کردن چهره ز ی آنال  یو  م 
 ماه.  کی .. ؟یدونیداد:_نم

 خب؟..  یبچگونه گفتم:واسه چ یو با لحن   دمیکش  نی سر الو  یرو  یدست

صورتم    یش، همونطور که نگاه پر از حرفش توچهره  یتو  یحس   ر ییتغ   بدون 
 !یتو برگرد خواستی م  دیگفت: شا  کردی م  ینی سنگ

 و سکوت کردم.  دم یاراده دستم و عقب کش یب

 زدم؟ یباهاش حرف م شتر یو ب   نشستم یم  ششیپ  شتر ی ب ی چجور من

مامان اگه از حس من باخبر بود بازم اون خواسته رو باهام مطرح    واقعا
 کرد؟ یم

اول   نگاهش به  و  دستش  و  ازم گرفت  نزد   نیو  لباسش  کرد    کیدکمه 
 .. نهیآ  یبلند شد و رفت جلو کردی همونطور که باز م

موهاش فرو برد و با دست   ن یدستش و ب   هیبهش انداختم که    ی نگاه  مین
 دکمه هاش و باز کرد. گهید

 برم.  یاونجور ومدی شدم و گفتم:آره دلش ن بلند

 نه؟ یباال رفته گفت:منظورت الو  یا ابروهاو ب دیحرفم چرخ دنیشن  با



 هم هست؟  یا  گه یقدم به سمتش برداشتم و گفتم:مگه کس د چند

 .. ؟یزنی طعنه م یدار کنمی_چرا حس م

 گفتم؟ یم   ی! حاال چیوا یا

.  رونی بدم از اتاق رفتم ب  یجواب   نکهیو کف دستم فشار دادم و بدون ا  ناخنام
 . دمیرو پشت سرم شن   زشیخنده تمسخر آم  یصدا

 خودم و به آشپزخونه رسوندم. قیچند تا نفس عم دنیکش   با

 بود.  یدرحال دم کردن چا مامان

 نشستم و نفسم و فوت کردم.  ز یکنار م   ،ی صندل  هی  یرو 

هم بعد چند    ر یو بگم و خودم و راحت کنم. ام   ز یتونستم همه چ  ی م  کاش
 عوض شده اومد و کنارمون نشست.  یبا لباسا قهیدق

 . ختی ر  یه مون چاهرس یبرا مامان

  ن یکه به پا   ییها  یی شدم به تهش و چا   ره یخ  وان، ی دست زدن به ل  بدون 
 . کردنی سقوط م

 گفتن.   ینداشتم برا یچ ی زدن و من ه یدر مورد شرکت حرف م  اونا

 رو هم زدم.  یبرداشتم و باهاش چا  ز یم  یاز رو  یقاشق

بدنه    یصدا با  بود..ول  وانیل  یبرخوردش  موندم    یرو مخ خودمم  منتظر 
 مامان بگه نکن.. 



عه!..حداقل دوتا قند داخلش حل    گهی شد و گفت:نکن د  نطورم ی البته هم  که
 کن مامان!

 بهم انداخت و دوباره مکالمه اش با مامان و از سر گرفت.  ی نگاه ر یام

 . دمیرو تلخ تلخ سر کش یچا وانیبه حرف مامان گوش کنم ل نکهیا بدون 

 گلوم شکست و به سرفه افتادم.   یتو ش مزه

 !.. ارا؟یشوکه گفت:  مامان

 شد.  ی و اشک  سیشدت سرفه چشمام خ  از 

 دستش و چند بار پشت شونه هام زد. ر یام

 قلبم! جان ی ه  ای  وفتم یاز سرفه پس ب  دونستم یدفعه نم نیا

و باال گرفتم تا  دستم    داد؟یبشر واکنش نشون م  نیقلب من به وجود ا  چرا
 نزنه..  گهید

 ارا؟ی:_چت شد  مامان

 دونم..  یتکون دادم:_نم   نیبه طرف یسر

 .دمیبلند شدم و سمت اتاق دو بالفاصله 

 .دمیآزاد چندبار نفس کش ی هوا  یرو باز کردم و تو پنجره 

 هام رفته رفته قطع شد.  سرفه

 ... ؟ی_خوب شد



 مامان بود.  یصدا

 جواب دادم:_آره.  بلند

 . دمیپهلو چرخ یو رو   دمیتخت دراز کش   یرو 

 چه مرگم بود.. دونمینم

 . شدمی م  ونهیداشتم د یقرار یاسترس و ب  از 

گلوم نشست و حاال انگار نوبت اون بود تا قصد داشته    یتو   ییچا   یجا  بغض
 م کنه!باشه خفه

 شدم.  زونیو با دست گرفتم و از تخت آو  سرم

 تخت..  ن یو خودم از کمر به بعد پاتخت بود   یرو  پاهام

  کردی که بغض داشت و آهنگ و خراب م  ییگرفته، از همون لحنا   یلحن   با
از همه مهم    دمی..برخوامی جهنمه من ازت معذرت م  ه ی  امونیخوندم:_اگه دن

 .. ادیبعدتم ب ی ک  ین

آوردم که خوندن آرامش    مانیبازم ا   ی نه، ول   ای آهنگ و خوندم    هیبق  دونم ینم
تر  دن  نیبخش  برا  ی حت  استیاتفاق  در پسش    تیمحدود  ی من کل  یاگه 

 داشته باشه. 

 موکت..  یکرد رو   کهی هم فشردم و اشکام چ یو رو  چشمام 



بعد  زندگ   نیا  از  تا    نداختم ی رو م  ارای   یشده    یخط خط  یپوسته ها  م یبه 
 رو به همه نشون بدم.. گه ید ی کیبتونم  

 رو!..  ی واقع  یارای  دیشا

مامان به گوشم    یصداش، حرفا   نیو ب دمیکش  یفرش م یرو رو   یبرق   جارو 
 ..زدی م  نیکه به الو  یی.. حرفادیرس  یم

 !خوند ی براش قصه م داشت

 زدم..  یکج   لبخند

  یبرام قصه نم   یکس   دیرس   یهفت سالم بود و عقلم م   ی وقت  یمن حت   چرا
 گفت؟ 

 !شهی قصه م ه یخودم   یزندگ دونستنیهمه م  انگار 

. کار فرشا تموم شد، دمیآشغاال کش  یمونده    یجمع کردن باق  یرو برا  جارو 
 فقط مونده بود اتاق ها.. 

 رو به کمک مامان برق انداخته بودم.  آشپزخونه

  ی از حس بد  حاکم به خونه شسته بشه و البته برا  یحداقل کم  خواستم ی م
 خودم که موثر بود. 

 .. دمیو ند ر یام

 من خواب بودم رفت.  یوقت



اتاق خواب   هی  یبا فاصله    شبیخود د  نکهی با ا  شدیتنگ م  یل یبراش خ  م دل
 .. م ی بود

 . م ی زدیهرروز باهم حرف م با یتقر  نکهی با ا  شد یتنگ م  دلم 

از حس    دمیترسیم  یل یو خ  دادیبه من نشون نم  یتوجه عاطف  نی کوچکتر  اون
 . مکطرفهی

 مهراوه رو بخاطرش از دست دادم!  من

ا  باورش با  بود.  ترج  نیسخت  پ   ینطوری روزا هم  دادمیم  ه یحال    دایادامه 
 کنه. 

و    ر یکه خودم توش مستقر بودم اتاق مشترک ام  یاز مرتب کردن اتاق   بعد
 رو به مامان واگذار کردم..  هیسا

لباس پرت   یبود و کل  ر یداخلش درگ  یبا آت و آشغاال   کساعتی   قایدق  مامان
 .. دسته گل نیبعد از اتمام کار، خونه شون شد ع  جهی کرد. درنت 

گرم    دمانیو با کمک مامان جا به جا کرده بودم و خونه چ  ل یاز وسا یبعض 
 به خودش گرفت. یتر

 . م ی ناهار ساده درست کرد باهم خورد هی  مامان

م   همونطور  جمع  رو  ظرفا  ادمیپرس  کردم یکه  تم   نی:_مامان..اگه  وم  اتفاقا 
 نجا؟ یبمونم ا   د یبا ی من تا ک ادین  گهی د هیبشن و سا 

 ..یبر یخواینگاهم کرد و گفت:تو کجا م  ی شاک



تا    تونم ی..من که نم گم یم  یو فوت کردم و کالفه گفتم: دارم به طور کل   نفسم
 زمان مشخص کن تا..  هی معطل بشم..حداقل   نجایابد ا

  د ی..فعال فقط بااسهشنیماجرا زمان و مکان نم  ن یو قطع کرد و گفت:ا  حرفم 
 . م ی صبر کن

 . رونی و زدم ب  نکیحرص بشقابا رو انداختم تو س  با

 !شناسم ی صبر نم ت یموقع ن یمنم تو ا دیفهم  ینم  چرا

داشت   یحس خوب  یل یتا حالم عوض بشه. خ  بایسمت اون استخر ز  رفتم 
 قدم زدن کنارآب. 

 !نی خودم و بندازم اون پا دمیترسیکه م  فی..حشدی فکرم رها نم یول

 برم، هم بمونم..  خواستی بودم که هم دلم م ده یرس  میاز زندگ  ییجا  هی

 باغ رفتم.  یانتها  یدرختا سمت

خاکستر  شون یک ی  ر یز از  پر  ظرف  به  و  نگاه   ینشستم  بود  پام    یکه کنار 
 انداختم. 

 خاکسترا شدم..   ی رو  دن یکش   یچوب برداشتم و مشغول نقاش کهیت  هی

 .. دمیکش یو خوب م   ن یغمگ  یشکال  ینداشتم ول   یاستعداد نقاش  نیهمچ   حاال

 نبود..  یعاد ی بود ول  ی عی طب دیدختر تو سن و سال من غم شا هی یبرا

 شاد باشم..  تونستم یم  منم 



 از اطرافم نفهمم.  ی چی بخندم که ه یجور هی

 !شه یخب هرطور من بخوام که نم   یول

 .. چرخهی و م چرخهیم  نطور ی هم ایدن

 !یچرخاش نر ر یز  یحواست و جمع کن  دیبا فقط

ز  یا   لهیوس  دنید  با از  ب   ر یکه  داشته   رونیخاکسترا  برش  متعجب  زد، 
 بودم.  رهیبهش خ قه یچند دق دونمینم

 !شهی موادا استفاده م ی مصرف بعض  یدونستم ازش برا یکه م   ییجا  تا

 بلند شدم.. جیسر جاش و گ  انداختمش

ب   یک   یعن ی و  در  تمام  چرا  بود؟  استفاده کرده  از    نیا  رونیازش  پر  خونه 
 .. همه جاش منبع استرس بود! ینابود

 آب شستم  ی اونجا دور شدم و دستام و تو از 

 گرفتم.   شی به اون سمت، راه خونه رو در پ ی با نگاه دوباره

.  کردی نم  یقرار  یبه قول مامان ب   یبود ول  دار ینشستم. ب   نیشب کنار الو   تا
 و دوست داشتم! ر ی ام  یفقط بچه    دمی آروم و دوست داشتم.. شا   ی ها بچه

 . کردیکوچولوش گرفته بود و ولش نم  یو با دستا  شیباز  اسباب 

 کنم.   یوراج  نی الو  یتا دلم بخواد برا تونستم یتو خونه بودم و م تنها 

 کردم..  فیچندماه برام افتاد تعر  نیکه تو ا   یاتفاقات  ی همه   از 



 خودم سبک شدم.  ی ول  دیفهم ینم  یزیبچه که چ  اون 

 . رونیمرتب کردم و بلند شدم از اتاق رفتم ب  ش نهیس یلبخند پتو رو رو با

 که درست کنم.  زدنی اپن بهم چشمک م یرو  ا یالزان یپاکتا

 درست کردنش و داشتم پس دست به کار شدم.  یبا مهراوه تجربه  قبال

وقت  کساعت ی  قایدق تو  یبعد  رو   و،یماکرو  یگذاشتمشون  و  مبل    یخودم 
 دادم. ی انداختم و به دستام کش و قوس

 و روشن کردم.  ونیتلوز 

حواسم    دنید  نیبهتر بود. گرچه در ح  یکاریاز ب  یل یتخ  لم ی ف  هیکردن به    نگاه
 !لم یخودم بود تا ف ی به زندگ شتر یب

  ای الزان  یبرد، حت   یخوابم م   ونی تلوز   یجلو   گهیاومد خونه داشت د  ر یام   ی وقت
 ها رو آماده کرده و برداشته بودم.. 

اتاق و در پ   می ورودش به خونه، مستق  با   یرک یز   ر ی گرفت و من ز  شیراه 
 آدم حسابم نکرد بهم سالم کنه! یحت  نکهی حرص خوردم از ا

 بلند شدم.  یو تماشا کردم و با حرص خاص  رفتنش

مثل گاو سرش و انداخت   دمیچقدر براش زحمت کش   ن ی خودم گفتم بب  با
 رفت..  ن یپا

 .کردمیتوجه م   یلعنت ن ی من که انقدر به ا  فی ..حفی ح یعن ی



 برداشتم.   یا  ی نارنگ  وهی گره خورده رفتم تو آشپزخونه و از ظرف م  یابروها  با

 .. یضعف نکردنم خوردم و پوستش و انداختم سطل آشغال یبرا

 . گه ید مردمی م  یو من داشتم از گرسنگ   ادیانگار قصد نداشت ب مامان

 آشپزخونه دادم.   رون  یم و به ب توجه  یزیبه هم خوردن چ یصدا  دنیشن  با

 شده؟..  ن یچرا همچ  نجای_ا

 شده؟ ی به داخل جواب دادم:_چ  ینگاه میو به در اتاق رسوندم و با ن   خودم

دست   نایبه ا  ی کرد و گفت:با اجازه ک  وار ی زده به د ه یتک ل یبه وسا  یا اشاره 
 ..نجایا  شونی خیر یو درشون آورد یزد

  یهمه وقت برا  نی ..ضمنًا ا اوردمیرو در ن  نای و به کمر زدم و گفتم:من ا  دستم 
 نداره؟ کیتشکر کوچ  ه یخونه درندشت  نیمرتب کردن ا 

  ن یمرتب کردنه..نصف ا  نم یسر تا پام و برانداز کرد و گفت:ا   ظ یغل   ی اخم  با
  یرفت   وفته، یچشمم بهشون ن   گه یکرده بودم د  یو من تو کمد جاساز لی وسا

 ازت تشکر کنم؟!  یبه اسرار من دست زد

 .. کردی م  م یداشت عصبان  واقعا

 چ یدوختم:_ه  شیا یدر  ی مقابلش، نگاهم و به چشما  ستادنی رفتم و با ا  جلو
ترسناکش در    ختی خونه ت از اون ر   نکهیا   یچقدر خسته شدم برا  یدونیم
 !ی احساس یچقدر تو ب !..ادیب



  ا ی  یمن بد  ادیکارا احساس    نیبا ا  ی خواست یو باال داد و گفت:م   ابروهاش
 ؟یچ

 د؟ یکه در حقت کردم بگم ببخش  یبخاطر لطف  د یمعذرت بخوام ازت؟..با  د ی_با

 . کردمی م یقرار ی قلبم احساس ب تو

 حوصله گفت:آره.  یب  یلحن با

مامان که   چاره ی با نفرت گفتم:ب  می توجه به حس درون  یزدم و ب   یپوزخند
  ن یاز اون کمد تار عنکبوت گرفته استخراج کرد..وگرنه من بودم به ا  لتو یوسا
 مثل قلبت بپوسن!  زدمیهات دست نم قه یعت

 حرفم جا خورد..  دنیشن  با

دختر    ه یشدم    کردیبود، انگار فکر م  ده ینشن   یوقت بود ازم لحن جد  ی لیخ
 . تابع و مظلوم

 شم!قصه ی کور خوند؛ من همون دختره بده  یول

 انداختم.  ینگاه لشیوسا  سمت

  ه یبود و    تار یگ   هیجلد شب   رون  یکه از ب  یزیچ  سه،یعالمه کتاب، چندتا ک   هی
 بزرگ.  یکاله آفتاب 

ب  ادامه سوخت گفت  دلش  ا   شتر یدادم:_مامان  نشن..حاال    هی تجز  نیاز 
 !یکن یاعتراض م 



 اآلن کجاست؟  ال یگفت:مامان ل   یکوبنده و جد  یلحن با

  ادم ی  یکرد  ی..کاردونم یو تو کاسه گردوندم و جواب دادم:_منم نم   چشمام
 زنگ بزنم.   هیبره بهش  

 لحظه..  هیکه صدام زد:_   رونیبا اخم از اتاق رفتم ب  بعد

باشه رو برداشت و    تار یزدم گ  یکه حدس م  یزینگاهش کردم. چ  برگشتم 
 ؟ی واسه تو..اوک  نیاسمتم حرکت کرد:_ 

 نه بگم.  تونستم ی بود که نم یجد یاونقدر نگاهش

 به من؟ شی دی_چرا م

گفت:واسه تشکر و    ششی پ  قهیتوجه به رفتار چند دق  یزد و ب   ی کج  لبخند
 . یبساز دی جد یکای موز نکه یا

و برداشتم و    شیچرم   ف یاز شوق نلرزن، بند ک  کردم یم   ی که سع  ییدستا  با
 و ازش گرفتم.  تار یگ

 .. یآروم گفتم:باشه..م..مرس زدیتند تند م  قلبم 

 همونجا خشکم زده بود. قهی رفت تو اتاق و من تا چند دق  برگشت

 رو خارج کردم. تار یو باز کردم و گ پشیز

 و قشنگ.   دیسف  یبود با تار ها ی مشک تار ی گ  هی



تقر   تار یگ و  ول   با یزدن  بودم  سازش  عاشق  و  بودم  بلد    چوقتیه   یخوب 
 !شدی محسوب م رهی بابام گناه کب ینتونستم بخرم.. چون ساز زدن تو خونه 

 در نشستم و کوکش کردم.  یجلو ن یزم یرو 

  ی نواختم. کم   یجالب  یق یچرخوندن انگشتام و جور کردن چندتا نت، موس  با
 فکر کردم و خوندم: 

 ه ندارمش و.. افتاده ک ادمی_اول  صبحه بازم 

 که بردارمشون..   ادیدلمم نم وارهی عکساش رو د هنو

 و تو سرت بنشون.. ن یا خوامت ی تو رو بازم م ات ی کار  باهمه

 سرشون.. یبر  ینبود که بخوا یجد یبحثامون اونقد آخه

 شون..  دمی و نم  ات ی ادگاریاصال دلمم بشکون.. تو

 نشون..  دمیتنم و نم   یزخما

 .. نزمشو یاشکامو جلو تو نر بذار 

 .. دمشونیهمه رو کش  ییتنها  نیزم   گارهیس  پر  

 ..!رمشونیپذ  یدروغه نم  حرفات

  یتوجه   خوندمشی که براش م  یاون   ف ی ح  ی بود ول  یقشنگ و مود  آهنگ
 .. کردینم



برم که با صداش به خودم اومدم:_خدا  خواستم  تو رو واسه    ییبلند بشم 
 !یا گهی د ز یچ چ یدختر.. نه ه دنیخوندن آفر

 

 لبم نشست و از جام تکون نخوردم.  ی رو  قیعم   یلبخند

معروف شده    یلیخ  گه ی..االن دذاشتم یلب زدم:_اگه دقتم و روش م   آهسته
 بودم. 

 ه؟ یشد:_پس دقتت رو چ  ک ینزد ی کم

 . دونم ی:_نمدمیکش  تار یو رو گ   انگشتام

 نشست. کایهوا کنارم رو همون سرام  یب

 ضربان قلبم دست خودم نبود.  گهید

 . شهی_بازم بخون!..اگه م 

 "تو جون بخواه خب!"

 و بهش نگم.   نی زدم تا ا شی و از داخل ن  لبم 

 حرف دلم بود رو انتخاب کنم.  شتر ی آهنگ که ب هیگرفتم    م ی تصم

 نواختم و صدام و صاف کردم:  یبه آروم   تار یگ  با

 ارزه نرم.. ی اگه بشکنه قلبم با تو م ی _حت

 تنم..   لرزهیبه تو م  دنی ز ذوق رسمن ا   که



 وضع منم...  نهیازت، خب ا  نمی بیخوابه که م  می زندگ

 تره..  یبرات رفتن من عاد  تو

 منم..   ترسهی بودن و نبودن  تو اون که م نیب

 به صدام اوج دادم:_دلم برات تنگه بارونم..  ی کم

 شهر آرومم..  هیبا تو   من

 نداره واسه من..  یتموم   زمستون

 من اومد..بهار   یاومد

 شهر آرومم..   هیبرات تنگه بارونم، من با تو  دلم 

 نداره واسه من...  یتموم   زمستون

 بهار  من اومد! یاراده نگاهش کردم و لب زدم:_اومد یب

که بدون واکنش    کردمیاز تموم شدن آهنگ تا چند لحظه بهش نگاه م  بعد
 ..کردی همونطور نگاهم م

که جلوش   یتخت  اتاق  یش درست رو لحظه اصال برام مهم نبود که بچه  اون
 خوابه..  م ی نشست

 .خواست ینم  ی چی من به جز اون ه قلب  

 مگه نه؟..  کردی انگار داشت بهم توجه م ر یهم که ام حاال

 به آهنگ من گوش داده؟! ر یکنن که ام  دیتموم عالم تا   خواستی دلم م چرا



 د که در باز شد و مامان اومد تو.. گره نگاهمون باز نشده بو  هنوز 

 سرم و به اون ور چرخوندم.  بالفاصله 

 زدم..   خیکه همراهش وارد خونه شد   یکس   دنید با

 کرد؟ یم  کار یچ  نجا ی ..اون اد؟یفر

  م ی تونستیکه هنوز نم  م یاون آهنگ فرو رفته بود  ی انقدر تو خلسه    ر یو ام   من
 . م یبلند بش  نی از رو زم

جان بفرما    دی..عه فرن؟یمتعجب گفت:چرا اونجا نشست   دنمون یبا د  مامان
 .. نیبش

 آورد و جلو اومد. رونیکتش ب   بی دستش و از تو ج دیفر

  یتر به خودش اومد و بلند شد. باهاش دست داد و خشک خال   ع یسر   ر یام
 سالم کرد. 

 . ستادمیبه پام، ا  تار یدادن  گ  هیخودم و جمع کردم و با تک  نی رو زم از 

 نگاه دوختم.  دیخاص فر ی و به چهره  کردم   یف یظر اخم 

ادکلن تلخش مشام    یبود و بو  دهیرس  شیلعنت   یبه موها  شهی از هم  شتر یب
 . زدیآدم و م

 نافذش و به من دوخت و گفت:سالم خانوم خواننده..حال شما خوبه؟  نگاه

 هم فشردم..   یو رو   دندونام



 بودم.. یتو عال  دنیبگم قبل د شدی م  کاش

 مزاحم! یاومد  ینم کاش

  ن ی ممنون اکتفا کردم و خواستم برم تو اتاق که از رو نرفت و گفت:داشت به
 .. م ی خانوم بشنو الی بزن ما و ل یچرا قطعش کرد ن؟یزدی م  تار یگ

 لطفا.  دین یزدم و گفتم:مامان دوست نداره بشنوه..شما هم بش یپوزخند

 خانوم؟  ال یباال انداخت و صدا زد:_ل ییابرو

نگا  مامان اپن  رو  ا   یهاز  چرا  و گفت:جانم..عه  انداخت    ی ستادیسمتمون 
 مادر.. راحت باش خونه خودته.. 

 غش غش بخندم..  خواست ی مامان دلم م  یحرفا از 

 شد؟ی سرش م یناراحت  شعور ی ب ن یا اخه

م  شون ی _ممنون..ا ساز  واقعا    زد،ی داشت  کرد..نکنه  قطعش  ما  خاطر  به 
 د؟یدوست ندار 

من با قاشق    یاراینداشته باشم،  زد و گفت:نه..چرا دوست    یلبخند  مامان
 .دم یچنگالم آهنگ درست کنه گوش م

 خوشحال بشم پکر شدم..  نکهیا یحرف مامان به جا از 

 بخونم! د یمثل فر ی کی یبرا  خواست ینم  دلم 

 . ادهینجاتم داد:_فعال وقت ز ر یام



که فعال مال خودم    ی رفتم تو اتاق  ر،یرو به ام   ز یتشکرآم  ی با لبخند  بالفاصله
 بود. 

 بعد با مرتب کردن خودم از اتاق خارج شدم.  قهیدق چند

سع  شرهیخ   نگاه نشست.  روم  ورودم  ب   یبا  با  تو    یتوجه  یکردم  برم 
با س  هو ی آشپزخونه که   و به دستم دادش؛_بگ  یچا   ی نی مامان   نویا   ر یاومد 

 شام بپزم.  د یببر..با

 درست کردم خودم.  ایان :_الز ستادمی ا هو یگرفتم و    یرو اجبار ی نیس

 :_تو؟ دیمتعجب پرس   مامان

 .. نییتکون دادم که گفت:آفر یسر

 دوباره رفت تو آشپزخونه.  و 

 گرفتم.   دیرو جلو بردم و مقابل فر یچا ی نیس

 برداشت..  یچا  وانیل  هیکرد و   زم ی آنال خت یر ینگاهش که به همم م با

 _دستت درد نکنه خانووم.. 

 گلوم شکست.   یو آب دهنم تو د یباال پر  ابروهام

  ی رو   یخنث  یکه با چهره ا  ر یسرفه هام و گرفتم و سمت ام   یزور جلو  به
 نشسته بود رفتم.  ی ا گهیمبل د 

 به من گفت خانوم؟..   یاون آشغال چرا اونجور  کردمی فکر م همش



 . نیبش نجایبرداشت و بهم گفت گفت:هم  وان ی ل ه ی ر یام

 حرفش ته دلم قنج رفت. از 

 دادم. دیو نگاهم و به فر  نشستم  کنارش 

 نگاهم کرد.  یخاص  ت یپا انداخت و با جذاب  یرو  پا

 به هم.  زمیو بر   ونشی بزنم دکوراس خواست یم  دلم 

 بود..  دم یشن ر یکه از ام   یجمله ا  ر ی هنوز قلبم گ  یول

 " نیبش  نجا ی "هم

 چنگالش گرفت..! یتو  شتر یجمله که اصال عاشقانه نبود قلبم رو ب  ه ی با

چند    نیا   م ی که نشده ما نبود  یمنفورش گفت:خبر  یول  رای گ  یبا صدا  دیفر
 روز؟ 

. دستام و مشت کردم و گذاشتم  پرسهی سوال و از هردومون م   نیکردم ا   حس
 جواب بده.  ر یام

 ،ی کن  یریگیداشته باشه پ   تیکه انقدر اهم  نهی هست..مهم ا  شهی_خبر هم
 . ینکن

 . رمی گی زد:_فکر کن من پ  یلبخند کج دیفر

  یدوختم و گفتم:فکر کن خبرا  شیخاکستر  یاراده نگاهم و تو چشما  یب
 ندارن.  ی بهت ربط نجایا



  عیبا ضا   ییروزا  هینباشه    یشده، هرچ   جیمعلوم بود از طرز حرف زدنم گ   ر یام
 دارم! یرابطه ا  دیمن به شکش انداخته بودم که با فر ی ها یباز

گ   دیفر  خود چگفت:آها  جی هم  تو  به  ربطش  صدر    ه ی..بعد  خودت  که 
 ؟ یخبراش

 نگفتم.  یزیو چ دم یهم ساب  یو رو   دندونام

 اومد و بحث رو تموم کرد.  وه ی با ظرف م مامان

 به امون خدا؟  یاز طرف ما بود شرکت و ول کرد ی..بد دی_خب آقا فر

حرف و   ن یا کنمیلبخندش و حفظ کرد و رو به مامان گفت:خواهش م  دیفر
 .. دینزن

 دیادامه بده، خسته شده بودم با   تونهینم   گهید  یی جا  هی  یهر حال هر آدم   به
 .کردمیشغلم و عوض م

 .. رهیحرفش طعنه به ام   ن یا کردم یم  حس

 !دن؟ی حرفا رس  نیشون به ا  یماورائ  یچرا از اون دوست  ی راست

 من و مهراوه!..  ی مثل دوست درست

.... 

 م و به جمع دادم.لبم نشست و توجه یرو  یمهراوه لبخند تلخ   ادی با



م  بیهمونطور که س  مامان ا کردیخورد  برا یت یوضع  ن یگفت:تو  ما    یکه 
 پسرم؟ یشدی خسته م د یاومده با شیپ

  ل یدل  د یادامه دادن با  ی برا  ی طیجواب داد:_تو هر شرا  ی جد  ی با لحن  دیفر
  ی گشتن خودش کل  لیدنبال اون دل  ی دلگرم کننده وجود داشته باشه..وقت

 دادم؟ یچرا ادامه م گهیکار داشت د

  دونمی..م یکن یم   شلسوفانهی جان چرا ف  دیکرد و گفت:فر  یف یاخم ظر  مامان 
ول ینتونست  دیشا م   ی..  شکست،  ا  خواستم یدلم  ام  تیموقع  نیتو    ر یکنار 
 شم که.. بچه ی نیب ی..میباش

 تند گفت:بسه مامان!  یبا لحن  ر یام

و گفت:راست  ن یب  ینگاه   ی با کنجکاو   دیفر بدل کرد  و  رد    تونم ی م  ی ما 
 .. نمش؟یبب

 اضافه کرد:_بچه رو.  گه ینم یزی چ  یکس   دید  یوقت

 . ارمشی..االن مزد و گفت:خب یلبخند کوتاه  مامان

 گذاشت و بلند شد.  ز ی م  یرو رو  بشقاب 

 برام جذاب تر بود..  دیکت فر  ی قهی  یتماشا

 بره.  ادمیهمه اتفاق   ن یدور پرواز کنم و ا ال یخ ه یبه   تونستم یبا اون م  انگار 

 !دیاومد فر ی_تو از بچه خوشت نم



 تکون داد:_آره..درسته.  یسر  ر یدر جواب ام  دیفر

 ش؟ی نی بب  یباعث شده بخوا ی _پس چ

 نداره..به هرحال عموشم. یکه ضرر  دنشیو گفت:د  دیخند

ت    نایزدم و تو دلم گفتم"ا  یپوزخند ت و م  چه مرگشونه؟ نه به قبال که پ 
 بودن، نه به االن!" 

  ی که پشت سرم دور مبل بود، ب  ر یرو کرد به من و با نگاه به دست ام  دیفر
 گذره؟ یخوبه؟ خوش م  یمقدمه گفت: پرستار

 :_بله؟.. دمیزده پرس  حرص

 زد و همون سوال و تکرار کرد. یشخندین

استخدامتون    یی جا  دیو گفتم:آره، شما هم خواست   دم یو در هم کش  ابروهام 
 کنم.   یم

 استخدام کن.  یمام   نگلیس ه ی شیزد و گفت:پس من و هم پ ه یمبل تک به

 انداختم که نخندم..آخه حرفش به نظرم واقعا بامزه بود!..   نیو پا  سرم

ام  ینگاه  م ین بب  ر ی به  چهره    نمی انداختم  با  که  اومده  خوشش    یاونم 
 مواجه شدم.  شی برافروخته و عصب 

گاه سرش کرد و ادامه    هیزد و دستش و تک   یپوزخند  دیمحو شد، فر  لبخندم 
 واسه من مهمه..از اونا تو دست و بالت هست؟   یلیاخالقش خ  یداد:_ول



 برگشت.   ن ینگفتم که مامان با الو   یزی تکون دادم و چ  یبه نشونه منف   یسر

جورابا  لباس و  بود  کرده  تنش  آدم   یعروسک  ی خوشگل  به  کوچولوش 
 .. زدنیچشمک م

 .. زمیعز  ن یالو  نمینشست و گفت:ا  دی آروم کنار فر مامان

 خانومه.   هیسا هیبه بچه زمزمه کرد:_چقدر شب رهیخ دیفر

ا   دونمینم الو  ن یچرا  شب   ن یو گفت..  م   ه یسا  ه یاصال  انگار   خواست ینبود؛ 
 !اره یب ادمی و به   گاهمیو جا   ارهیحرص من و در ب 

 و دوست داشتم زودتر پاشه بره..   دادمیلب بهش فحش م  ر یز

 !دادیمن و بهم نشون م  ز ی همه چ  نه،یمثل آ  قشنگ

  به یاومد..باهاش غر  ی بدم م  دیکش یبه رخم م   دیخودم از اون "من" که فر  و 
 بودم!

الو   ه ی  بشی تو ج  از  و گذاشت کنار گوش    ن یو گفت:ا   نی جعبه خارج کرد 
 فلوراست، از طرف هردومون..  ی  قهیگوشواره ها سل 

 گفت:گوشواره؟!  دهیباال پر  یبا ابروها مامان

 !ست؟ ی..نکنه بچه دختر ن نم یزد و گفت:بب  یمحدود دفعه لبخند یبرا دیفر

 و گفت:نه!  دیخند مامان

 . دیکش  شی ونش یپ  یو دستش و رو  دی صدا خند  یب دیفر



  یزیبه فلورا هم چ  ه ی..سا م ی دونست  ی..واقعا نمدیچند لحظه گفت:ببخش  بعد  
 ش نگفته بود!.. درباره

 . ن ینداره..ممنون که فکرش بود ی:_اشکال مامان

بمونن   شاهللی گفت:ا  شدیو همونطور که بلند م   دیبه کتش کش   ی دست  دیفر
 که دختره.   یواسه بچه بعد

 من و نگاه کرد و دوباره پوزخند زد. بعد

 خفه ش کنم اون لحظه!..  خواست یم  دلم 

.. هرچند دم در با حرفاش تا  دمیکش   ی بالخره شرش و کند نفس راحت  ی وقت
 کرد.  م ی تونست عصب

خانووم..من    گرده ی برم  هیش رفتم گفت: سا بدرقه  یبه اجبار  مامان برا  ی وقت
  ی که سع  یاون  زهی رقت انگ  یل یعا خواق  یو بدون  یاز االن آماده باش   خوام ی م
 مردم!  یدست بذاره رو زندگ  کنهیم

 شدم که در و محکم پشت سرش بستم.  یعصب  انقدر 

 ه؟ یاز تو اتاق داد زد:_اون چ  مامان

 در و کند از جا! یپسره وحش ن ی:_ادمیدر فاصله گرفتم و غر از 

 . دینفهم یکه خودم اون کار و کرده بودم کس   یدرحال

♕︎♕︎♕︎ 



 شدم..  دار یاز خواب ب  یبی سر درد عج با

 ..دمید  یاون حرفا رو بهم زد شبا کابوس م  دی فر یاز وقت  درست

 خودم آروم بودم.  ی.. روزا رو حداقل براشدمی بازم خسته نم  یول

ل روزش در  چون قراره از چه گفتی..مامان مکردیم  هیامروز بدجور گر نی الو 
 ..کنهیم  ینجوری ا ادیب

  ه یگر  یهمه مدت بالخره صدار  نیکه بعد ا  م ی شد  یخوشحال م  یحت  دیبا
 در اومده! نی الو 

 .. م ی بخور  م ی نداشت یچی تا عصر باال سرش بود، تو خونه هم ه  مامان

 .دی باهاش برو خر  ادی م  ر یگفت ام   مامان

 و هم نه!  خواستی دلم م هم

 م بود.. بخاطر ترس از بدتر شدن عالقه م ی دل دو 

رو قلب    ه یمال خودته، بازم ترس برگشتن سا  ر یام   گفتن یم   ای اگه کل دن  اصال 
 ..کردی م  ینی من سنگ

 .. کردم؟ی م  کار یموقع چ  اون 

 !مردمی م  رسما

 به خودم برسم.  کمی نشستم تا  نهیآ  ی و جلو دم یو شلوارم و پوش  مانتو



  شی هام که مامان از خونه خودش آورد آرا  ی شی و بستم و با لوازم آرا  موهام 
 انجام دادم..  ی و کامل  حیمل

 چشمام بود! یبود غم تو یپنهان نشدن  شی که با آرا  یزیاون چ یول

تو، من رفتم    ادیب  نکه یبدون ا   دیاز راه رس   ر یام  یمنتظر نشستم و وقت   ی کم
 . م ی راه افتاد دیسمت مرکز خر  نی و با ماش اط یح

بود باال   کیباال برد نزد  یو به قدر  نی سرعت ماشافتادم که    یدفعه ا  ادی
 . ارمیب

 رو لبم نشست..   یلبخند

که داشت عاشقش   ی گذشته ا  یاصال همون موقع با اون تعصبش برا  دیشا
 شدم!.. 

 ؟یخندیم  ی_به چ 

 .دمی پر  بای صداش تقر با

 . . . یچ ی_ب..به ه 

 داد. شی زد و حواسش و به رانندگ یکه لبخند کج   دمیخند  دوباره

 شدم و مانتوم و مرتب کردم. اده یو پارک کرد پ  نیماش   یوقت

تقر  می رفت  باهم  فروشگاه،  چ  با ی تو  و    ییزایتمام  داشتم  دوست  خودم  که 
 اومد.  یبود و آروم آروم همراهم م  ی نگاهش تو گوش رمی ام داشتم،یبرم



 . اراده متوقف شدم. ی لواشکا ب یبه قفسه   دنیرس با

 بردارم.   دادیمغزم فرمان م  خواستمی اگه خودمم لواشک نم واقعا

لذت داشت    یادیاومد برداشتم. واقعا ز  یهرکدوم که به نظر خوشمزه تر م   از 
 !شتریب  یعوض  دیاز فحش دادن به فر ی کردن..حت  دیخر

 بد بود..  یل یخ اون 

 . شم ی موفق م  خوامی که م  یزیچ  یدارم تو نه ی نداشت بب چشم

از    خواد ی م  یبدخواه   یو از رو   هیاومد فکر کنم مهراوه هم همونطور  ینم   دلم 
 فکر کنم.  نطور یا  شدیهردوشون باعث م   یواقعا کارا  ی برم ول  ر یام  شیپ

 . رونیب  م یزد دامیبعد از حساب کردن خر بالخره 

ام  یل یخ  متشون یق و  بود  شده  درصدشون    دونستینم  ر یگزاف  شصت 
 مورد عالقمه! ی ایخوردن

 .. شدنی هم حساب م  یآشپز ی برا از یمورد ن  یزایهمونا چ  البته

  یکارگرا  ابونه،یکه اون ور خ  نیسمت ماش   م ی هم قدم شدم و باهم رفت  ر ی ام  با
م برامون  رو  اجناس  فروشگاهم  پس    یهمون  از  واقعا  آوردن..خودمون 

 !میاومد یوزنشون بر نم 

 . دمیو کش   ر یکت ام   نیاراده آست یو ب  آروم

 ه؟ ینگاه کرد و گفت:چ دمیرس  ی ش ممن که تا شونه به



 ؟ یمن باهاتم ناراحت نکه یمضطرب گفتم:از ا   یلبخند با

 !هیچه حرف نیباال انداخت و گفت:نه..ا  ییابرو

 ؟یخوشحال  ین یو با ذوق گفتم:  ستادمیا

 تو؟..  یشد ونهیگفت:د   متعجب

 بدونم.  خوام یبگو م  ی با من  نکهی دندون فشردم و گفتم:حستو از ا ر ی رو ز  لبم 

 به قهقهه شد.  ل یتبد  هویرو لبش نشست و    یلبخند

 شدن.   رهیبه ما خ جیو گ  ستادن یهم ا  کارگرا 

 ؟ یخندی و با لبخند گفتم:چرا م  دمیو کش  نشیآست

که من    دیخند   یهم قشنگ م  ی.. اونقدررهیش بگ خنده  یجلو  تونستینم
 ازش چشم بردارم..  تونستم ینم

 !شدی کاش زمان متوقف م  یبود که ا  ییاز همون جاها اونجا

 .. ریگفتم:ام  غی ج با

من و بخندونه، چه   ینجوریا   تونهیم یک ی  یگفت:وقت   دیخند یکه م   همونطور 
 بهش داشته باشم؟   تونم ی م  یحس

 ؟ یییچ  یعن یذوق گفتم:  با

 انقدر حرف نزن..  ایو گفت:ب  دیو کش  دستم 

 ملکه ام! کردم یدستم و گرفت فکر م یکه اونجا وقت   بخدا



 ملکه بود..  نیمتعلق به هم  ی شگی تاج، هم   نیا  کاش

خ   همونطور  از  م   ابونیکه  بلند    نکهیا  یبرا  میشد یرد  برسه  بهش  صدام 
 !ادیتو ازم بدت م کنمیفکر م یوقت  شم ی گفتم:من واقعا ناراحت م

  گفت اما   یزیچ  م ی شد  کینزد   ن یکه به ماش  نیو محکم فشرد و هم   دستم
 وسط بوقش گم شد..  ر یام  یبه سرعت رد شد و صدا  ونی کام  هی

به چشماش    ره یتر کردم و سرم و باال گرفتم، خ  ک یخودم و بهش نزد  ی کم
 ؟ یگفت  یگفتم:چ

که تاحاال نداشت. شالم و پشت گوشم زد    یگرفت..برق  یبرق خاص   چشماش
 اد؟ی گفته من ازت بدم م  یو گفت:ک

انگشتام گره زد   نیدستش و ب   ی که  انگشتا  دمیکش  نیو وا رفته پا   خودم
 . ادیخوشم م م یل یتخس خ یو ادامه داد:_من از دخترا

 کردم.   یحس نم  یقلب  م نهیتو س  گهید

 مال من نبود، همونجا تمام و کمال دادمش به خودش!..   گهی د قلبم 

صندوق    ی دستم و رها کرد و به کمکشون تو  ر یاومدن و ام  لی با وسا  کارگرا 
 . دشونیچ

ام  با شدن.  دور  ازمون  صندوق، کارگرا  در  و    ر ی بستن  برگشت  سمتم  به 
 ؟ یستادی گفت:چرا اونجا ا 

 نشستم.   یصندل   یلبخند سمت در رفتم و رو  با



 از سمت راننده سوار شد.  خودشم

 آروم حرکت کرد. نگاهم و دوختم به رو به رو..   ن یماش

که ازش    شهیم   یبود؟..نکنه تهش همون   یباز  نا یترس داشتم..نکنه ا   هنوزم
 ترسم؟ یم

 ارا؟ ی_

دوست دارم صدات و   یزنیصدام م  ینجور یا   یبهش گفت وقت  شدی م  کاش
 بغل کنم!

 رفت، یداشت م  دیکه فر  شی جواب نگاهش کردم که گفت:چند روز پ  بدون 
 گفت؟ی م  ی دم در بهت چ

 .. و یاز خود راض  ی  هم حلقه زدم و گفتم:ولش کن اون عوض   یو تو  دستام

 گفت بهت!  یچ  دمی:_پرس ریام

 فکر کردم. ی هم فشردم و کم  یو رو   لبام

 ..کنهیخوب فکر نم  چوقتی وار گفتم:_اون راجع بهم ه  زمزمه

متما   یکم ا   لیسمتش  بدون  و  قبل  نکهیشدم  حرف  جواب  باشم    یمنتظر 
 ؟یست ی باهاش مثل قبل ن گهیتو د کنمی:_چرا حس مدمیپرس

 و به عقب سپردشون.   دیموهاش کش نیب  ی دست ی خستگ با

 مفصله..  انشی_خب اون جر



 .. شنوم ی:_م دمیپرس

بدون که من قبال تو رفتارم با آدما    نقدر یو گفت:نه..هم   د یکش  یقیعم  نفس
 االن هستم.  دینبودم، شا م ی خود واقع

 ؟یپام صاف کردم و آروم لب زدم:_خب چرا عوض شد ی و رو   مانتوم

 . _من عوض نشدم!..خود  خودم شدم

 لباسم خشک شد.  یدستم رو  حرکت

 بود؟ ی واقع  ادیازم خوشش م نکه یا  یعن ی

♕︎♕︎♕︎ 

 دنید  نیکاناپه نشسته بودم و ح   یبود، رو   یهوا سرد و ابر  یاز ظهر  بعد
 . زدمیم  یناخنام و الک مشک  ونیتلوز 

 .شی گفت:آخ  یفر گذاشت و با خستگ  ی رو تو کیک   مامان

 مامان.   دی_خسته نباش

 اومد تو.  ر ی اومد تشکر کنه در باز شد و ام تا

 لبم حک شد:_سالم.  یلبخند رو  ناخودآگاه 

 صحبت کرد.   یبا مامان کل یتکون داد ول  یجوابم سر در 

  میکه تصم   یماه از روز  کی  قای.. اآلن دقضشیضد نق   یرفتارا   نی به ا  لعنت
 البته با اصرار من! گذشت،ی م  م ی دوستانه در کنار هم باش م ی گرفت



و دعوت کنم    ی ش خاله ماهپختم که به بهانه  ک یبراش شرح داد:_ک  مامان 
 ر؟ یام هی..نظرت چ دیبه ذهنم نرس ی زیچ گه ی... واقعا دنهیو بب  ن یالو  ادیب

 

 باال انداخت:خوبه.  یشونه ا ر یام

 .. رهیهم دلگ  یحال معلوم بود از خاله ماه  نیبا ا   یول

 از دست نداده بود! هیش و به سا هنوز عالقه  یعنیبود   ر یکه دلگ   نی هم

سرم رو خم    خواستی متنفر بودم دلم م  کردی که به مغزم خطور م  ییفکرا   از 
 پاها لهشون کنم..   ر ی ز تونم یو تا م   نیزم  زنیکنم فکرام بر

 ..مال من بود!ریفرصت مال من بود..ام نیا

حرکت    ر ی سمت ام  کرد.   یریبه طرف تلفن رفت و شروع به شماره گ  مامان 
هم نموند و ازم دور شد    قهیدق  هی  ی شدم ول   رهیکردم و با لبخند بهش خ

 رفت تو اتاق. 

 .. یی:_لعنت دمیلب غر  ر یز

 آخه.. ی دیچرا جواب نم  ی:_خاله ماه مامان

داره دوباره شماره    دم ید  ی کردم تماس وصل شده، سمتش نگاه کردم ول  فکر 
 . رهیگ یم



رو محکم گذاشت و مانتوش    ی هم زنگ زد و جواب نگرفت. گوش  گه ید  دوبار 
 . دیو برداشت پوش

 نداره..  دهیفا ی نجوری..ا ارمشیبرم خونه ب  دی_با

براش افتاده مامان؟ اون کجا رو داره    یدم در دنبالش رفتم:_نکنه اتفاق   تا
 بره که جواب نده؟ 

 زده گفت:خدا نکنه..  حرص

 تار یبه گ   یریبگ  یباش، نر  نی ظب الو موا   ارای:_ستادی و پا کرد و ا  کفشاش
 ست بذار بخوابه. خسته  ر یزدن..ام 

 لب گفتم؛ باشه.  ر یز

 برام تکون داد و از در دور شد.  یدست

 تو اتاق بود احتماال. ر یو بستم و برگشتم داخل خونه. ام  در 

 ؟یداریبه در زدم:_ب یا تقه

 . و در و باز کردم  دمیگفت که به زور شن   یآروم  هوم 

 . کردی و نگاه م  یابر یبود و اون هوا ستادهی ا رون ی پنجره رو به ب  کنار 

 ر؟ یام یشدم:_خوب  رهیخ مرخشی و به ن  ستادمیرفتم، کنارش ا سمتش

 تکون داد.  یبه عالمت منف  یسر



ا   دم یباال رفته خودم و کش   یابروها  با و گفتم:چرا؟ چت    ستادمیروبروش 
 شده؟ 

  یپشت سرم گرفته شده بود به لباسم دوخت ول   شهیز شو که حاال ا   نگاهش
 مونده بود.   گهیجا د هیانگار حواسش  

 ؟ یریبد بگ بیوا  یتو تاحاال شده از همه چ دونم، ی_نم

ول  م ی که تو زندگ   یاتفاقات   یادآوری  با افتاد، گفتم: نه  در کل   ی تک به تک 
 بد بود خودش.  ی همه چ  شهی هم

 حس و دارم.  نیمنم هم  قای ! دقن یزد و گفت:آفر یکم رنگ   لبخند

 !کرد؟ی هوا احساس گرما م  نیتو ا   ی عنی لباسش باز بود،    ییباال  یدکمه ها  چرا

 افتاده؟..  ی:_تو شرکت اتفاقدمیابروهام اخم نشست و پرس  نیب

 . ستین  زایچ  نی_اونجا هم به زور تحمل کردم..مشکل خودمم بخاطر ا

واسه    یبهتر  یزای انداختم و با لبخند گفتم:تو چ   بود  دار یکه ب  نیبه الو  ینگاه 
  اد یتازه اعت  شه،ی..چرا به پسرت که داره دو ماهش میفکر کردن بهشون دار

 !یکن یتو خونش هم رفع شده فکر نم 

 زد.  هیپنجره تک   وار  یو مثل من به د د یبه موهاش کش یدست

 .. ی برام بخون یزیچ ه ی خوادی..دلم م ستیبرام مهم ن  زا یچ ن ی_االن ا



 تونمیو به تمسخر گفتم:فعال نم   دم یخند  نیخوندن نداشتم، واسه هم   حوصله 
 . خونم یبرات م  ی..کنسرتم که اومدزمیعز

 شد.  لی چرا لبخندش به پوزخند تبد دونمینم

  ی نجوریو گفت:خب ا  دیکش   نی از چند لحظه سکوت نگاهش و سمت الو   بعد
 خودم و فکرام..  مونم ی بازم م

  ی مدل  نی م ابچه  دیچرخوند و ادامه داد:_چرا با   یا  گهیو سمت د  صورتش
 !رمی گ یاز عذاب وجدان سردرد م نمشیبی که م  نی هم  اد،یب ایدن

!..در  ست ی ن  الشیخ   ن یکه ع   گستید  ی ک یو گفتم:مقصر    دم یسمتش چرخ  به
 حالش خوب شده..   گهید  نیضمن الو

داره باورم    گهی..دره ی نم  ادمیبار پلک زد و آروم گفت:خوب هم باشه من    چند
م مامان  کردم بچه  نی..از بس تلقششی برگرده پ  ست ی مامانش قرار ن  شهیم
 !خوادی که..واقعا انگار نم  خوادی نم

 ..؟یدون یموردم خودت و مقصر م  ن ی:_نکنه تو ادمیکش   یهوف

 من مقصر رفتنشم..   دی_آره..شا

کنه..فقط با    یمادر  ن یالو  یکردم:_اون بود که نتونست براو گرد    چشمام 
ول کرد رفت، چرا فکر    دیگشت.. تازه معتادم بود..خودش فهم   یدوستاش م 

 نداره؟   یریتقص یکرد



خودت    ی خسته ش و به نگاهم دوخت و زمزمه کرد:_تو چرا هرچ  یچشما
 ؟ ینیب یو م  یدوست دار

چ   نکهیا   بدون دارم  نب  گم یم  یبدونم  اگه  زدم:_چون    نمشون یلب 
 !نمی بینم  یچ یخودش ه  ر  یکه االن کنارمه و غ  ی!..مثل همونتونم ینم

 نشون نداد. ینه چون عکس العمل  ا یمتوجه منظورم شد  دونمینم

 کردم و دستاش و گرفتم:   لیو سمتش متما  خودم

برعکس سا  م یواسه کس   ه ی_من  م   یهمه چ   دیق  خوامی که    ی ..حت زنم یمو 
 . اهامی رو 

 .. دیو عقب کش  شدستا

 منتظره دستام و دور کمرش حلقه کردم.  ر ی حرکت غ ه ی با

م  همونطور  روگفتیداشت  همون  دنبال  زودتر    یبر  اهات ی:بهتره  چون 
 بهشون .. 

 کار  من، ادامه نداد سکوت کرد..   نیا با

 .. زنم؟یدارم در مورد خودش حرف م د یبود که؛ فهم نیفکرم ا  تمام 

شدم و گفتم:نه..من االن فقط تو رو    کیبهش نزد  ستادم،ی پنجه پام ا  یرو 
 دو... 

 . دیچی خونه پ یزنگ در تو یحرفم و کامل نکرده بودم که صدا  هنوز 



 شدم..مامان بود؟ شوکه

 رو ازش پنهان کنم! افهیق  نیا  تونستم ی ..نمنه

 شمرد و با عجله خودش و از دستم خالص کرد.  متیفرصت و غ  ر یام

 تا در و باز کنه..  رون یو از چشمام گرفت و رفت ب  بشی حس و غر یب  نگاه

 زدم و نفسم و فوت کردم.. ه یتک شهی ش به

 نگفتم؟  چرا

  تونستم ینم  چوقتی ه  گهیکه د   ینجوریگذاشتم..ا   مهی حرفم و نصفه و ن  چرا
 بهش بگم!

و بگو.. اگه    یتو سرم داد زد؛_برو تا هنوز در و باز نکرده بهش همه چ  ی کی
 !مونه یتا آخر عمر تو دلت م  ینگ

کلمه    دنیو تا خواستم صداش بزنم، با شن  رونیاز اتاق رفتم ب  دم،یدو   یفور
 رفت! دن یحباب رو به ترک ه ی ه ی" از زبونش قلبم شبهی"سا ی

 حشت زده شدم؟...چرا انقدر و گهیکلمه بود د  هی ه یسا خب

 یاشک   ی با چشما  یشدم.. دختر   ره یدر خ  رون  یلرزون جلو رفتم و به ب   ی پا  با
 بود!...  ستادهی ا ر ی ام یروبرو 

ک  ناباور  دختر  نداشتم!..اون  اعتماد  چشمام  به  جلو،  رفتم  قدم    ی چند 
 ه؟ یباشه جز خود  سا  تونستیم



 دادم.  ر ی دندون فشردم و نگاهم و به ام ر ی و از درون ز  لبم 

 زمزمه کرد:_تو؟..  خونسرد

 . نیپا  دیاشک از چشمش چک یزد و قطره ا ی پلک  هیسا

 نداشت.  ی شیآرا چیدو طرف صورتش رو قاب گرفته بودن و ه  موهاش

 اومد و گفت:آره عشقم..  ر یزد، سمت ام  یوجود اشکاش لبخند با

همون قدم و به عقب برداشت و    ر یحرفش و کامل نکرده بود که ام   هنوز 
 له شون و حفظ کرد. دوباره فاص

 تو و بچمون! شی..پ شتونی!..من برگشتم پ ر؟یبا بهت لب زد:_ام  هیسا

 . دینگاهش و سمت من کش ده ینشون نم ی عکس العمل ر یام دید  یوقت

 ..!ارایزد و گفت:   یلبخند دنم ید با

 لبخندش پاک شد.  هویدونم چرا  ینم

داشت:_پسرم  به داخل خونه بر   یما رد و بدل کرد و قدم ن یب  ی نگاه  دوباره
 کجاس.. 

 !؟ یایش زد و هلش داد عقب:_کجا مشونه یدستش و به جلو ر یام

..چرا هی:_چ دیو با بغض غر   دیکش  یقی زور تعادلش و حفظ کرد، نفس عم  به
 ..افتادم!یکنی م  ینجوریا

 از در..  رون ی دوباره پسش زد و باهاش رفت ب  ر یام



 .. ؟؟یهمه وقت کجا بود ن ی:_اریام

 ..توروخدا بهم فرصت بده. دمیم ح ی:_بهت توضهیسا

 _خفه شو!..فقط خفه شو.. 

 .. هیعصبان   یلیاز دستش خ ر یام نکهی باخبر بودم از ا من

 منتظر برگشتنش بوده!  شهی که هم  دونستم یو هم م  نیا  یول

م   ه یثان انگار  تعو  خواستن یها  به  و  من  ا   ق یمرگ  د  نیبندازن که    ر ی همه 
 .. گذشتنیم

  ی..رفته بود؟یواسه دادن نداشت  ی حی توض  ی رفت  یادامه داد:_چطور وقت   ر یام
 ؟ یاریواسه من ب یچه بهونه ا  ی فکر کن

با خودت چه فکر  یز یچ  هیسا   نذاشت واقعا  با داد گفت:تو   یکرد یبگه، 
 ؟یگم و گور شد   یرفت

تن  هیسا اشکا   ی با  و  ر  ییلرزون  داشت  ا  یم   زش یکه  زور  به  و    ستادی کرد 
 به خاطر خودتون رفتم..به خاطر بچه مون..رفتم. گفت:م..من..من 

 !.. ی کن  یگفت من رفتم تا تو آروم زندگ  یحرف مامان افتادم که بهم م ادی

 دو نفر! نی داشتن ا یفاز چه

اون    یجلو  شون یک ی  ی  بچه ول   یک یچشم  عبرت نگرفت و کارش و    یبود 
 تکرار کرد!



پر  یداد  ر یام از جا  برو    نی ..هم ؟یگی:_چرا شر م دمیزد که منم  االن گمشو 
 ! یکه بود  ییهمون جا

کوبنده    یبا لحن   ستاد،ی و صاف ا  خت ینگاهش ر  یو تو  تشی تموم عصبان  ه یسا
درصدم    هیبرام کرد ممنونم!..تو    دیکه فر  ییگفت: واقعا ازت به خاطر کارا

 !       یست ی اون ن هیشب

 باعث شد شاخکام فعال تر بشن.       دیاسم فر دن یشن

 ...    دیلب زد:_تو و فر ر یام

  م ی د یخر  یخونه رو م   نیا   یرفته وقت  ادتی!.. ایبه خودت ب   کمی زد:_  غیج   هیسا
 !  نه؟یکه قول داده بود من رو سالم بب  یریپس کو اون ام ؟یگفت   یچ

 کرد.   یبهش نگاه م ی عکس العمل چ یه  یکه ب   یریسکوت و ام هیثان  چند

جسمم در    ی  داخل  یکردم، انگار تمام اعضا   یبدنم احساس انجماد م  درون
 .حال سفت شدن بودن

 کنم!  خیاز تو   شتر یب  شدی گرما باعث م  نیا  یگرمم بود، ول  رونی ب از 

 هم فشردم.   یزدم و دندونام و رو  هی در تک یبه قسمت داخل برگشتم 

 مامان..   دنیبودم،منتظر رس منتظر 

 معجزه..  هی  دمیشا  ای

 کنه!  دارمیبتونه ب  یزیکه چ   ای



 تشکر کنم ازت؟  ی:_توقع که ندار ریام

شروع به حرف زدن کرد:_فکر   ه یسا   یوقت  دمیهم ساب  یرو  شتر یو ب   دندونام 
سوزن    ی بودم بهم خوش بگذره آره؟ تنم پره جا  ییچند روز جا  نی ا  یکرد

د فکر  به  ماهه  ب  دن یشده..دو  اون  تو  آروم کردم  و  خودم    مارستان ی تو 
 .. یکوفت 

:_من دو ماهه  شهی تر م  ک یبهش نزد  ه ینگفت، حس کردم سا  یزیچ   ر یام
 یمواد، درد دور یکشم..به خاطر تو تحمل کردم..دو ماه به جا   ینم یزیچ

 !دم یتو و بچه مون و کش

 کرد.   تیتنم سرا ی رونیدرونم به بخش ب یسرما

 نشستم.  ن یزم یرو 

 هم فشردم.  یدندونام و رو  شتر ی و ب شتر ی زدم و ب  ه یدر تک به

  ی مهمون   یتو باشم نه برا  ی من رفتم که خوب برگردم..برگردم برا  ر ی :_امهیسا
ربات    هیبه    شی ..اونا باعث شدن من از دختر شر و شاد  چند سال پو مواد! 

عاشق تو هم شد به حسش شک داشت.. تا    یکه وقت  ی بشم... ربات  لیتبد
به  نی هم اومد  اومد،  مون  بچه  ن  ادمیمن    االن..  ربات   من  ستم،ی بده 

 عاشقم..عاشق توام!

ام    هی..رکنهیخراب که به زور کار م   ز  یچ  هی..مثل  شدی قطع و وصل م  نفسام
 !دم یها رو بلع ن یا شیسوخته بود از بس دود  آت



 اومد! یسمت من م  شونیتموم شدن دور دود  

 .. زدیگفت، داد نم   ینم یچ یه  ر یام

 برو! گفت یبهش نم   اصال

 بود که بهش داشتم.  یاحساسات یآغاز سقوط همه  یاونجا نقطه  و 

 زور خودم و جمع و جور کردم و بلند شدم.  به

 . دمیدو  نیرفتم تو اتاق و سمت الو میمستق 

 بشه..  دار یتا ب  دمیدست کش فشی لط یگونه ها  یرو 

ش و  خم شدم و گونه  ونهی د  هیو که باز کرد مثل    شیمشک  یبایز   یچشما
 .. دمیبوس

براش    گهیتونستم د یبچه رو بزنم.. چطور م  نی ا  دیتونستم ق  یطور م چ  من
 حرف نزنم. 

نه..در کل    ا ی  مونه ی م  ادشیدونستم    ی بود، نم  ده یهمه حس من و شن   اون 
 نوزاد دو ماهه بود!  هیاون 

 و قورت دادم و از تختش دور شدم.  بغضم 

مدت توش ساکن بودم رفتم و لباسام و جمع کردم    نیکه ا   یبه اتاق  یفور
 .. ختم ی کوله ر  هی یهمه رو تو



"تو برات رفتن  شدی م  یذهنم پل   یخوندم تو  ر ی ام  یکه برا  یک یبند از موز   هی
 منم!"   ترسهی بودن و نبودن تو اون که م  ن یتره، ب یمن عاد

 کوله از دستم افتاد و نشستم رو تخت.   هیسا یصدا  یصدا  دنیشن  با

 مگه نرفته بود؟  نجاست؟یا ارا ی_چرا  

 کوتاه جواب داد:_نه.   ر یام

 و باز کردن و پشت سرشون بستن.   یاتاق کنار در 

قدر   یروتخت  به  م   یتو  یرو  انگار  ش  پاره  کهی ت  خواستمیمشتم فشردم که 
 کنم. 

 باخبر شده بود..  گهیکه بهش داشتم د   ییاز حسا  ر یام

  دیبا   ایرابطه،    هی... حاال من نفر سوم بودم، نفر  سوم   نداشت  یا  دهیفا  یول
 .ادیبا احساسش کنار ب  دیبا  ایخط بخوره 

 نبودم..  ز ی چ ک ی نی منم آدم کنار اومدن با ا  که

به جون  م ی کل زندگ  یکه تو  ییصبر به خرج دادم..از همون صبرا  ی کم  فقط
 . دمیخر

 پرواز کردم.و سمتش   دمیاز جا پر یدر ورود یصدا  دنیشن  با

  ی نی سنگ  یاومد، من نگاهش نکردم ول   رون یهم از اتاق ب  ر یزمان با من ام  هم
 . کردمی نگاهش و حس م 



 باز شد.  در 

آورد   یرو از پا در م   کشیش  یکه داشت کفشا  یمامان و خاله ماه  دنید  با
 وجودم کم شد.   یاز سرما ی کم

 برگشته! هی سا نکهی از ا ه یعکس العملشون چ دونستمینم

نم   یل یخ  البد شوکه  ا  شدنیهم  بودن.  منتظرش  من    نی چون  فقط  وسط 
 انتظار برگشتنش و نداشتم!

 نگاه کرد. ر ی سرش و باال گرفت و سوال وار به من و ام مامان

 ؟یکرد  کار یبا من چ نیهم فشردم تا نگم مامان بب   یو رو   لبام

 م؟!عذاب بکش   نجایا  یآورد یخودم کشوند  یایدن یو از گوشه   من

 و گذاشتم وارد خونه بشن.  دم یکش  وار ی و طرف د  خودم

  ی هم قدم  ر ی کردم. ام  ی بهم انداخت که به زور سالم  ی نینگاه غمگ  ی ماه  خاله
 . یبه سمتش رفت و گفت:سالم خاله ماه

 داد.  ر ی نگاهش و از من گرفت و به ام ی ماه خاله

 ..تی سرد گفت: ننگ به خاله ماه  یکرد و با لحن  یف یظر اخم 

 متعجب نگاهش کرد.  ر یام

به بعد    نیافتادم که بهم گفت؛از ا  یروز   ادی  تیچرا تو اون موقع  دونم ینم
 حرف نزن، حرفات و بخون.. 



 !یدار ی خوب ی گفت صدا  بهم 

قلبم که عاشق چندتا جمله    یهقهقه کنم..برا  تونستم یجاش بود تا م  کاش
 ساده شد! ی

مقدمه گفت:من    ی و ب  ی و با ناراحت  د یکوب  نیو به زم  عصاش   ی ماه  خاله
 روز گرفتارتون کرد. ن یکردم که به ا  یاون دختر کوتاه تیترب  یبرا

 اومد دم در.  ه یشد، سا ده یسمت اتاق کش نگاهم 

 مادربزرگش.  دن یاز د د یدندون کش ر یرو ز لبش

  د ی..غم..استرس. ما ها باخشم..نفرت  د،یشعله کش  ییزای چ  هیوجودم    یتو
 ..م یتنها باش   شهی هم

 .. بان یزوج که فقط خودشون تنها ز   هیمثل   م،ی حداقل کم باش ای

خودم    دم یفهمی.. مثل من که مکنهیو خراب م  شونی زندگ  گهی نفر د  هی  ورود
 . و من.. م یکن یم  ت یاذ گرو یهمد  م ی و دار   م یشد  یادیو حس هام ز 

 نم!بود هم بندم و ترک ک وقتش

د  هم من  احت  گه یبند   وجودم  جا  اج یبه  هم  سلول  اون    یبرا  یی نداشت، 
 موندنم نداشت. 

باعث شد مکث    ر ی سمت اتاق برم و کوله ام رو بردارم که حرف ام  خواستم
 کنم. 



 برگشته! هی..سادیخودتون و سرزنش کن ستی _الزم ن

 !؟یناباور گفت:چ مامان

 نگفت.  یز یاما بهت زده بود و چ  ی ماه خاله

 . ستادی ا ر یو اومد کنار ام   دیخودش و جلوتر کش هیسا

بود    دهیگرفته و پوش  ادیترک اعت   مارستانهیکه از ب   یا  یرو لباس نخ   نگاهم 
 قفل شد.  ی لحظات

 . دمیقفل نگاهم باز شد و وحشت زده سمتش چرخ یسقوط خاله ماه  با

 زد.  غ یو بالفاصله مامان ج  ن یشد، افتاد رو زم هوش یب

 عقب رفتم.  دهیترس

ماه  هیسا خاله  زده  وحشت  و  شد  داد:_مامان    یخم  تکون  رو 
 بزرگ.. جون..مامان

 !ار یو ب  ن یبدو ماش  ؟یسادی گفت:چرا وا  ر ی رو به ام غی با ج مامان

 سرم گذاشتم.  یرو ی و به در اتاق رسوندم و شال  خودم

 چنگ زدم.  نیزم   یم رو از رو و کوله  دمیرو پوش   م ی گری ج یمانتو

د   مامان ماه  دنیبا  خاله  آماده همونطور که  سا  ی من   با کمک  بلند    ه یرو 
 !نیالو شی..بمون پ ؟یا ی ب یخوای گفت:کجا؟..تو کجا م  کردیم

 هست. ششیتکون دادم و گفتم:مامانش پ   نیبه طرف یسر



د و گفت:آره خودم نگاهم کر   ختی ریحرفم همونطور که اشک م  نیبا ا   هیسا
 ..د یتو رو خدا بهم زنگ بزن  یول  مونم یم

 بزرگ.. :_غلط کردم ماماندیادامه نال در 

 نگفت.  یزینگاه کرد و چ  ه یبه سا ظی غل  یبا اخم  مامان

 . نیو نشوندن تو ماش   ار یهوش  مهی ن ه یخاله ماه  قه یاز چند دق بعد

 .نمی عقب کنارش نشست و من مجبور شدم جلو بش  مامان

و به حرکت در    نیبه خودم و کوله و لباسم انداخت و ماش   ینگاه  م ین   ر یام
 آورد. 

 پاهام گذاشتم و به روبرو چشم دوختم.  ی ام رو رو  کوله 

م   هیبار  نیآخر  ن یا   گفتی م  قلبم  فاصله    یتون ی که  کنارش    یصندل   هی  ی با 
 !ندازه یفاصله م نتون ی ب شهی ر همنف  هیبه بعد    ن یچون از ا ین یبش

 زا ی چ  ن یبه ا  گه یکردم د  یفرستادم و سع   رونی شده از بغضم و ب  ن یسنگ  نفس
 فکر نکنم. 

قصه    ی فکر ها تو  نی با ا  د یمن نبا  شد،ی تموم م  یی جا   هیبالخره    یقصه ا  هر 
 . شدمیام تموم م 

 متوقف شد.  مارستان ی ب ی جلو ن یماش

 رو با برانکارد بردن.   یرفت کادر اورژانس رو خبر کرد و اومدن خاله ماه  ر یام



و شمرده کوله ام رو    ن یسنگ   یی همراهش رفتن و منم با قدما   ر یو ام  مامان 
 شونه زدم و دنبالشون رفتم.  یرو 

  ی رو بردن تو  یداد، اونا هم خاله ماه  حیپرستار توض  یبا بغض برا   مامان
 اتاق. هی

روح اورژانس راه    یسالن سرد و ب   یتو   ر یرد و من و ام ک  شونی همراه  مامان
 . م ی رفت  یم

 .خوردی داشت کم کم به هم م حالم 

 روز!..  هی یهمه اتفاق بد تو  نی سخت بود ا  یلیخ

افتاد    یو تا چشمم بهش م   دیکش  یموهاش م  نیهر از گاه دستش و ب   ر یام
 !کنهیداره نگاهم م دمید یم

 . دمیکش  یقیچند قدم فاصله گرفتم و نفس عم  ازش

 . م ی بود ستاده یهمونجا ا   یخاله ماه فی معلوم شدن تکل  تا

که به   یکه با آرامش نسب  م ی برگشتن مامان هر دو سوال وار سمتش رفت  با
عصب  بود گفت:شوک  برگشته  اش  د  یچهره  االن  شکر  به    گهی بود..خدارو 

 !.. ریزنگ به خونه بزن ام   هی..ادیهوش م 

  هیچ   نی..ایستادیا   نجا ینگاهش و سمت من سوق داد و گفت:تو چرا ا  بعد
 دستت؟

 خودمون.  یبرم خونه   خوامی ..ملمنیزدم و گفتم:وسا ینمک   یب لبخند 



 ؟ یما باش شیو باال انداخت:_چرا؟!..مگه قرار بود فقط تا امروز پ   ابروهاش

و تنها نموندن شما اومده بودم   نی تکون دادم و گفتم:من به خاطر الو  یسر
 . گهید

 گرفت.   یم نگاهش و از گوشجمله دنیبا شن ر یام

ادامه دادم:_خاله ماه   یلبخند  با برم    گهی..من دشهی حالش خوب م  یکج 
 مامان؟ 

 پر از اشک شد و بغلم کرد..   هویان مام  یچشما

  شی پ  یکه اومد  ی مدت  نی..ا رمیبم   یو با بغض گفت:اله   ه یکرد به گر  شروع
 کردم!  تتی من، فقط اذ

 من و هم گرفت..  یگلو  یبغض 

 چقدر دوستش دارم..  دمیفهم  یم  تازه 

 اومدن..  نی شروع کرد به پا اشکام

 . یراحت   نیگرفت!..به هم  م یجامون تصم  سرنوشت 

بگ   ی جلو  تونستم ینم برارمیاشکامو  دلم  رفتنم  با  تنگ    ی..  همه 
 ..مخصوصا مامان.. شدیم

ا  نیالو  دنیند رس   نکهی و  ام  یدنیراه  خودش    ر ی به  د  هینداشتم    گهی درد 
 داشت..



 بود..  گهی د ز یچ  هیمامان برام    اما

همه اتفاق و تجربه کنم.. حاال هرچند    نیو ا   امیب   ایبهم فرصت داد تا دن  اون
 بهتر! ی لیخ  یلیبهتر بود..خ یلی تجربه نکردنشون ختلخ، از  

 . ریمامان چشمم خورد به ام یکنار شونه   از 

 دستش خشک شده بود.  یتو  یگوش 

 و با لباس مامان پاک کردم و عقب رفتم و لبخند زدم.  اشکام

خوب    کنم یسرخش و به صورتم دوخت و گفت:من هنوز حس م   یچشما
 ؟ یتنهام بذار یبر ی خوای ..مدمتیند

 صورتم سر خورد.. ی بغضم آب شد و اشکام رو  دوباره

 مامان..   کنم یفراموشت نم چوقتیهق هقه گفتم:مطمئن باش ه  با

 کنارم باش؟   شتر ی و محکم گرفت و گفت:نرو خب، االن نرو حداقل ب  دستام

دوستت   ی لیتکون دادم:_خ  یبه عالمت منف  ی انداختم و سر  ر ی به ام  ینگاه 
 دارم..

 به آغوشش فشرده شدم.  دوباره

 .. شدیچشمام رد م یخاطراتمون از جلو تموم

 سرنوشت..  یو گذاشتم پا  م ی رینبودم، تمام دلگ ر یدلگ گه یزن د نی از ا من



چ  کمی کرده،  درست  دوستم  و  گفتم:کارام  و  رفتم  رفتنم    ی زیعقب  به 
 ..ی و خودت و ناراحت نکن ی آروم باش  شه یهم   کنم ینمونده..ازت خواهش م 

عمر از دور    ه یبعد تو آروم بشم؟..  تونمی لب زد:_آخه چطور..مگه م  ه یگر  با
 بهش ادامه بدم؟  دیعمرم هم با  هیمراقبت بودم بق 

 و محکم باز و بسته کردم.  چشمام 

نم  ن یشد بهش بگم منم هم   ی م  کاش و دارم، منم  بعد شما   تونم یمشکل 
 آروم بشم! ر یمخصوصا ام 

 تم، ازش جدا شدم و بهش قول دادم روز پرواز خبرش کنم. نگف  یول

م  مامان  دستمال  با  و  اشکاش  رو    ارای..  ر؟یگرفت گفت:ام  یهمونطور که 
 . ار یرو ب ن یبره، از همونجا هم برو زنت و الو خوادی برسون هرجا م

 !ست یگفتم:نه، نه الزم ن   عیسر

  ستادی و خودش ا  رونیمامان گوش نکرد و به اجبار هردومون و فرستاد ب  یول
 م کرد. و با نگاهش بدرقه مارستان ی دم در ب

 . م یاز اونجا فاصله گرفت  یو کم   میشد  نیماش  سوار 

 بعد. یگلو خفه کردم و اشکام و نگه داشتم برا  یو تو  بغض

 . دارمونید ن یبود آخر بانهی و غر  م ی زد یحرف نم  چکدومی ه

 کرد.   یم   یها رو نقاش  شهی اومد و ش یم  نیقطره قطره پا  بارون



 . شدیهم حس م نی از تو ماش  سرماش

 حال  بد  خوب نشو..  هیحال بده،    هیدور از اون    ز ی همه چ  گفت؛یداشت م  انگار 

 !یش یهم خوب نم  یباش کشی نزد ی وقت  یبد، که حت  یبه قدر دیشا

 در اومدم و نگاهش کردم.  الیمانتوم از فکر و خ نیشدن آست  دهیکش   با

 .. ؟یریتکون دادم که نگاهش و به روبرو دوخت و گفت:کجا م   یسر مات 

 . دمیکش   یبابا رو بهش دادم و آهسته آه یخونه  آدرس

 دستم برنداشته بود.  یو هنوز از رو   دستش

بهم انداخت و انگار که تازه به خودش    ی نگاه  مینگاهش که کردم ن   معذب
 کرد.   یاومده با برداشتن دستش دوباره جو رو عاد

 بهش پا نذارم..  گهی که قول داده بودم د  ییبابا، جا  یبرم خونه  مخواستی م

 خب رد شدن از خط عادت من بود!   یول

من و به زور    خواستی م  ر یکه ام  یبه روز  گشت،ی زمان به عقب برم  کاش
 مامان ببره..  شیپ

 !شدی نم ینجوری ا ی چیعرضه به خرج داده بودم ه   شتر یب  اگه

دختر با اخالق   ه یمن بودم،  ن یه شد اهر حال هرطور که بود و هرطور ک  به
 تر برگشت   بیرفت و عج  بی عج یها

 تر.. ی قو ییجورا هی



 .. داشتیرو داشت برم  ابونای خ آب

 مواجه شدم.   رهیابر ت  یو که نگاه کردم با کل   آسمون

رو    یب ما  زمزمه کردم:_خونه  دزد  ادتیاراده  اونجا    م ی آورد  یدیرفته؟..از 
ننداز. از گذشته متنفر    ادمیکرد و گفت:گذشته رو    یمامان! تک خنده ا  شیپ

  ه یو بعد از چند لحظه دوباره سکوت و شکستم:_  دمیکش  یبود؟! چرا؟.. آه
 !ادینفر ب  هیبه سر    تونهیکه م   هیب یترک  نی دردناک تر ی بارون  یحال بد و هوا

که فکر کردم    ییخرجم کرد و همونجا  ینگاه   م ی حرفم دوباره ن  دن یبا شن  ر یام
 داره که..  یالکچر ب یبگه گفت:ترک یزیچ  خوادی نم

 زدم و نگاهم و به ناخنام دوختم.  یپوزخند

 !ادیبه نظر ب  کیدرد، ش کردمی_فکر نم

  ی ..حتکهیش   یتو بکش  یگفت:هرچ  دو یموهاش کش  یاز دستاش و تو  یکی
 درد..

 :_چرا؟ دمی فرستادم و پرس ردنیلرزونم و ب  نفس

 من.  شی راز بمونه پ  هیزد و گفت:مثل    یلبخند

که درمورد خود منه    یزیابروهام نشست و زمزمه کردم:_چ  نیب  ی فیظر  اخم 
 . شهیراز حساب نم

 !یکه در موردمن و بهم نگفت  ییزا یهمون لبخند گفت:تو چ با



 

 از کاه! یکوه   یرو تی کبر  هیسوخت، مثل افتادن  قلبم 

 !ی کنی م دای و بهت نگم، اون و تو آهنگام پ  یزیگفتم:من اگه چ  آروم

 خراب نشن.  دوارمیرو متوقف کرد و لب زد:_ام ن یماش

 ا؟ ی_چ

 _شعرات!

 به اطراف انداختم.   یزدم و نگاه  ی پلک

 . م ی. آره تو کوچمون بودگلوم و گرفت.  بغض

 گذاشتم.   سی خ ن یزم یشدم و پام و رو  ادهی پ  آروم

. فکرم حول اون  دمیوابم نشن در ج  یزی :_خداحافظ.  چدمی چرخ   شهی ش  سمت
 باشه!   ده یرو نفهم   یی زای چ  هی وجود    نی بود با ا   د ی..بعدیچرخ  ی که زد م  یحرف

 چون از درون داغ بودم..   کردم یخودم حس نم  یبارون و رو  من

م   یتو   شیآت   هی  انگار  آروم  آروم  داشت  و  بود  شده  روشن    ی وجودم 
 سوزوندم!

 در رفتم، زنگ در و زدم و آروم سرم و برگردوندم.. سمت

 کردم.   یحس م  شهی نگاهش و از پشت ش ی نینرفته بود، سنگ  هنوز 

 فرو کردم..  ی کیاز تار  یهاله ا ی باز شدن در رفتم و خودم رو تو با



 دوباره..  ی و شروع  کطرفهیاز تموم شدن عشق    یا هاله

 ..ک؟یچرا تار  فهمم ینم

سختخونمون وجود  توش کش   ییا ی...با  و   ده یکه  بهشت  حکم  برام  بودم 
 داشت.

 !ستی سبز و خرم ن شهیخونه وطنم بود و درکل وطن آدم هم اون 

 بهتر شد.  یدر آسانسور، حالم کم  یجلو   فهیشر دن ید با

بعد وارد    ی   قهیآغوشش فرو رفتم و چند دق  ی آروم کردن خودم تو  یبرا
 . م یخونه شد 

 زم؟ یعز یبرام شربت پرتقال آورد و کنارم نشست:_خوب  فهیشر

 بابام کجاست؟   تون، ی تکون دادم و گفتم:به خوب یسر

 .ادیم  گه یبخره..االن د ییزایچ  هی:_رفته  د یکش   یق یعم نفس

 .دمیو با اضطراب به دندون کش  ناخنام 

 . دهینشون م یچه عکس العمل   دنم یبابا با د نکه یبودم..نگران ا  نگران 

 . ی:_بهتره لباسات و عوض کنفهیشر

طرف  یسر ب  نیبه  بابام  و گفتم:بذار  دادم  بادیتکون  انداختتم    رونی..اگه 
 برم. نا یبا هم  خوام ی م

 بندازه آخه؟..بابات عاشق توئه! رونت ی ب دیزد:_چرا با  ی آرام بخش لبخند 



 ؟ یزدم و گفتم:جد یپوزخند

 در نذاشت. یبگه صدا یز یجا خورد، تا خواست چ  یلحنم کم  از 

 فه یدستش بود اومد تو و صدا زد:_شر  دیخر   یها  سهیهمونطور که ک   بابا
 جان.. 

گذاشت و ثابت    نی زم   یها رو رو   سهی ک  هو یمن    دنیباال گرفتن سرش و د  با
 شد.  رهیبهم خ 

 استرس از رو مبل بلند شدم و سمتش قدم برداشتم:_سالم بابا.  با

 حرکت بهم چشم دوخت.  یب

 آغوشش انداختم.  یو خودم و توو تند کردم    قدمام

وار شروع به    وانهی خودم و بهش فشردم و د  شتر ی پسم بزنه که ب  خواست
 کردم.   ختنی اشک ر

کنه، خودم    یدلسوز  خواستمی احساسش نکردم، نم  ختنیبرانگ   ی کار و برا  نیا
 سوخت..  ی واسه خودم دلم م ی به اندازه کاف

 فقط دلتنگش بودم.  من

 دست داشت!..  امیبدبخت  یتو قایکه دق  ییبابا  دلتنگ

 نبودن من باعث شد ترک کنه؟! :| یعن ی داد،  ینم  گار ی س یبو

 از اشک گفتم:بابا..  س یرفتم و با صورت خ  عقب



 دوباره هق زدم.  و 

 ؟ ییبابا تو   ارا،ی تک خنده گفت: با

 ام؟  ی گفتم:پس ک  هیگر   نیب  متعجب

 ! ه یا   افهیچه ق  نیبچه..ا  یشد  ی جور  نی و گفت:چرا ا   دیسرم کش  یرو   یدست

 داغونم؟  یل یگفتم:خ  مات

 . دیرو بوس میشون یو پ   دیخند

 داد؟ ینم گار یس یبو  گهی چرا د واقعا

 به روزت آورده!..   ی چ ال یگفت:ل  آروم

رو   دستم  تقص   دمیصورتم کش   یو  بگم  ن  ر یو خواستم    مون یپش  ست،یاون 
 . م یشدم و با هم جلو رفت

 منو فرستاد لباسام و عوض کنم. فهیشر

  دن یرس   یتا آرنج م   ناشی روش بود و آست  یبارب   ه یکه عکس    اهیس  شرت یت   هی
 . دمیپوش یدیو با شلوار سف 

 الغر شدنم بشم..  ی متوجه   تونستم ینم خودم

 . دینگاه فهم  هیحتما شده بودم که بابا با   یول

م  مورد عالقه  یغذا  فهیشر  د،یبار   یشده بود و بارون همچنان م  کیتار  هوا
 کمکش کنم.  ذاشتیو نم   کردیرو طبخ م 



  خواستم یوسط م   ن ی..ا هیسا  یحت  ن،یسمت مامان، الو  دیکش   ی شعله م  فکرم
 و انکار کنم.  ر یام

 اتاقم قدم زدم.  یو تو  دمیکش   یقیغصه نفس عم  با

سر جاشون    لمیوسا  شتر یهنوز ب  ی مرتبش کرده ول  فهیبود بعد من شر  معلوم
 کرد.   یم تمیبود. خاطراتم اذ

شده    بهیغر   ییجورا  هیمامان داشتم، برام    شیکه قبل از رفتن  پ  ییزایچ   تمام
 بود. 

 تخت نشستم و سرم و با دست گرفتم.   یرو 

د  دیبا  فردا م  دن یبه  م   دیرفتم..با  ی مهراوه  خبر  ش  خواسته  دادمی بهش 
 .. ستی ن  دنیراه رس  گهی د ر ی من و ام ن یبرآورده شده و ب 

 .. نکهی از ا غیدر

♕︎ 

 

 زمزمه کردم.   یآروم  یو خداحافظ  دمیو سر کش   ر ی ش وانیل

 به سالمت گفت و من راه افتادم. فهیشر

 انداختم.  یآسانسور به خودم نگاه نه یآ  تو



بود،    یمشک   ن  یج   یمانتو تنم  رنگش  هم    ی شال خاکستر  هیبا شلوار هم 
 پوشوند.  یموهام رو م 

 داشتم.  یبودم احساس خوب  دهینه کابوس ندخو نیا ی امشب تو نکه ی ا از 

تا به   دم یو د  ر یکه ام   یبار  نیبود،درست از اول  یب یحس عج  هیته دلم    یول
 امروز باهام همراه بود!

 مهراوه حرکت کردم.  یآژانس سمت خونه  با

بالخره    نکه یغرورم بشکنه از ا   خواستمی رفتم، نم   ی راه با خودم کلنجار م  یتو
 . رم یخودم و بگ یجلو  تونستمینم  یول دم یبه حرفش رس

 کردم ازم استقبال کرد.   یکه فکرش و نم   یجور دم، یش رسبه خونه  یوقت

 . دیرس  ی و قهر به نظر نم دنمیخوشحال بود از د یلیخ

افتاده..بعد از تموم شدن حرفام    یکردم که چه اتفاق  فیو براش تعر   نشستم
  ی که براش کرد  یهمه کار   ن یزد و گفت:انتقام ا  ی نگاهش کردم که پوزخند
 . ریو بهت محل نداد و بگ

  هی  ینداره.. من االن برا  یریو گفتم:اون که تقص  دمیو در هم کش  ابروهام
 کم کم مهاجرت کنم.   خوامی اومدم باهات حرف بزنم..م  گهیکار د

گفت:اوم باشه، تو فقط چندتا امضاء    ن یختن نگاهش به پازد و با دو   یپلک
 . یهمه چ  هیاوک گهید یرو انجام بد نا ی..ایریبگ  ط یو بل   یبد دیبا



لبخند  ینگران   با که  کردم  گفت:دور  ی نگاهش  و  معجزه    ی زد  خودش 
از جا تکونش بده..تو    تونه ینم   یی که تنها  یبه آدم  کنهیم   لتی..فاصله تبد ارهیم

 من چند ساله تنهام؟   یدونیکه م

 . گفتیراست م   د یحرف..شا نیلبم آورد ا ی رو   یلبخند

 قصد کردم برم خونه..  عصر 

 کنم.   یرو  ادهی شدم تا پ ادهیبارون بند اومده بود، از اول کوچه پ چون 

 . دمیهام کش هیخنک رو به ر   یهوا

 . ارمیخودم ن  یباشم و به رو انجیا ه یثان ه یشده بود دلم بخواد فقط  بارها 

 . روزی نه به شدت د  یداشت ول دن یبار  یهوا  یکم   آسمون

 .. رمیبگ  طی رفتم بل  یم فردا

  می کار زندگ  نیرو ترک کنم و چه تلخ که سخت تر  نجایا  شهی هم  یبود برا  قرار 
 کردم.   یو م

تو کوچه و تک    ین یماش  دن یچی پ  یبودم که با صدا  دهیبه خونه نرس   هنوز 
 مواجه شدم.   ییآشنا نیبوق، برگشتم سمتش و با ماش 

 دادم! صیصاحبش و تشخ  یوقت  خت یفرو ر  قلبم 

مانعم شد و همونجا مثل مجسمه    یچ   دونم ینم  یبجنبم و برم ول  خواستم 
 . ستادمیا



 به خودم اومدم.  ر ی شدن ام ادهی پ با

 ؟ی ایلحظه ب  هی  شهیو گفت:سالم، م  ستادیا  نیدر ماش  کنار 

 تنم نشست از فوران احساساتم.  یتو یلرز

 خودم و بهش رسوندم.  دیقدم برداشتم و با ترد  سمتش

 و لب زدم:_سالم..  ستادم ی فاصله ا با

 . م ی بر یی جا  خوامیزد و گفت:م  ی آروم لبخند 

بودم از مغزم فرمان   جیکه گ  یبا وجود نم،ی بش نیماش یتو  دیکه با   دمیفهم
 نار راننده  نشستم. ک  یصندل  ینگرفتم و رو 

به ظاهر خشک   ی و به راه انداخت با لحن  ن یخودشم نشست و ماش  ی وقت
 شده؟  یزی:_چدمیپرس

 کرد:_نه.   زمزمه

 رو نداشتم.  گهیاتفاق بد د ه یگرفتم، واقعا تحمل   استرس

 شدن و بارون گرفت.  سیها خ شه یدور شدن از کوچه دوباره ش  با

 کردم:_من عجله دارم لطفا زودتر بگو.   ر یرو به ام کالفه

پا  ن یماش  سرعت ن   نیرو  و  برگردوند:_با   م یآورد  و سمتم  حرف    دیرخش 
 . م ی بزن

 ؟ ی:در مورد چگفتم 



 . دیگوشه متوقف کرد و کامل به سمتم چرخ   هی رو  ن یماش

 _در مورد تو. 

 و باال انداختم:_من؟!..   ابروهام

آب   یسر نگاه  دوباره  و  داد  و گفت:تموم    شیتکون  دوخت  چشمام  به  و 
 خوابم نبرد.  شبید

 پوزخند گفتم:خب االن بخواب..  با

 باتو حرف بزنم.  خوام یتکون داد:_نه، م  ی منف  یبه نشونه  یسر

  دوارم یو گفت:ام  دیموهاش کش  نیب   یبهش چشم دوختم که دست   منتظر 
 نباشه. ی که من متوجه شدم واقع  یزیچ

 بود؟  یتند تند به تپش افتاد..منظورش چ  قلبم 

 . ارای  یبر ذارمی و فوت کرد و نگاهش و به روبرو دوخت:_من نم  نفسش

 ؟یچ  ی عنی گفتم:  مات

 ! یبر  رانیاز ا ذارم یکرد و گفت:نم  نگاهم 

گفتم:تو واسه    هیطرف مقابل ک  نکه ی توجه به ا  یو ب   دم یو در هم کش  ابروهام 
 !؟ یکنیم   فیتکل  ن ییمن تع

  م ی به خونه، حق داشت  هینگاهم کرد و گفت:ما قبل از برگشتن سابار    شماتت
 مگه نه؟   میباهم مشورت کن 



قبل از اومدن    ، یگی که م  نطور یگفتم:آره هم   یتکون دادم و با لحن تند  یسر
 !هیسا

 ه؟ یزمزمه کرد:_مشکلت با اون چ شخندی ن با

 پسره! زدی چقدر خودش و به اون راه م یوا

 و گرفتم!  مم ی..من تصم؟ینظرت و بگ  نجای ا ی:_من و آورددم یغر  یعصب

به خاطر خودت    یخوا ی ..تو که نمسایرفت که گفت:وا   رهی سمت دستگ   دستم 
 ؟ یپا بذار  هیرو بق 

 نگاهش کردم عیسر

 ؟ یک  یعن ی  هی گفتم:بق  و 

 زمزمه کرد:_مثال..مامانت.  یداشتم بگه خودم، ول  انتظار 

م رو و نگاهم و به دستام دوختم:  دم یکش  یهوف خودم پا    ی_من با موندنم 
باشه، توهم با مامان حرف    می شروع زندگ  تونه ی برم..رفتن م  دیبا   نی بب  ذارم،یم

 !ادی بزن و کمکش کن با نبودنم کنار ب

 با خودم حرف بزنه؟  یموهاش فرو برد و گفت:ک   یتو یدست  دوباره

 _تموم شد؟.. 

 . نیو باز کردم و رفتم پا در 



به هم بستمش و تا خواستم قدم از قدم بردارم در و باز کرد و داد    محکم 
 تفاوت نشون بده!  یخودتو ب ی ..حاال هیبهم عالقمند  دونمیزد:_من که م

 کرد.  ستیاگه بگم قلبم ا  ستی ن دروغ

 نموند سقوط کنم..  یزیو چ   دیبه صفر رس م ی انرژ  انگار 

  م یعاقالنه تر تصم   کمیقدرت تکملم و هم از دست دادم:_اگه    شیحرف بعد   با
 !م ی شروع کن گه یباهمد  م یتون ی م  ی.. حتیریبگ

 . شدنی از جلوم رد م  یکی  یکی   نای نبود و ماش  یا  ادهیپ  چیه   ابونیگوشه خ  تو

 اومدم؟  ی ..چرا به خودم نمدیکوب  یخودش و به صورتم م بارون

 ..ارا؟یو پشت سرم حس کردم:_  حضورش

 خود به خود مشت شد.  دستام

از    یبودن افکارم گرفتم، گفتم:چ   یکه از قاط  یبرگشتم و با لحجه ا  سمتش
 .. ؟یخوایجونم م 

ناراحت  یتو م   ی چشماش  موج  حرص  سرما    زد، یو  گفت:االن  آروم 
 . م ی حرف بزن نیتو ماش  ای..ب یخوری م

م   دهیچسب  شی شونیپ   ی رو   موهاش دلم  ول   واستخ یبود،  بزنم   ی کنارشون 
 حس بود. یدستم ب 

 برم.  خوامی بهم نسبت بده..م  یهم دار  یا گهید  ز یاگه چ  خواد،ی _نم



 .. گم یم  یو گفت:من جد  دیو از چشمام دزد  نگاهش

من وجود نداشت    ی تو زندگ  یزیچ  گهی د  د،یفهم   نکهی شدم..از ا  یعصبان   چقدر 
 ندونه! ر یکه ام

ا  ی صدا  با مسخره  حس  و  خودت  از  شدم  بهت   یبلند گفتم:خسته  که 
 تموم بشه.  نجایدارم..بسه..بذار هم 

 لحظه نگاهمون در هم گره خورد.. چند

 ؟یزد:_پس حس من چ  لب

برو..    کنمیگفتم:خواهش م   یخنث   یگوشام گذاشتم و با لحن  یو رو   دستام
 . م ی نکن..بذار برم دنبال زندگ یباز نی وارد ا   شتر یمن و ب 

 خودش فشرد. یگوشام برداشت و تو دستا  یو از رو   مدستا

 !می تو زندگ  یایب  خوامی شد و زمزمه کرد:_من م کینزد  بهم 

 از اشکم و باال آوردم.  س یخ  یچشما

 ؟یفرصت و به خودت بد نیا  یخوایادامه داد:_واقعا نم   آروم

 رفت.  شیبهم دست داد و تا عمق وجودم پ  یبد حس

و خودم عقب رفتم، با داد گفتم:خفه    دمیچطور، دستام و عقب کش  دمینفهم
قصد و    ن یاگه باور کنم ا   ی ..حت یکن  ی با احساساتم باز  ی شو!..تو حق ندار

 ؟یدیفهم  ،یندار



 برم که گوشه مانتوم و گرفت و نگهم داشت:_صبر کن..  اومدم 

 و باعث شد مانتوم و ول کنه.   دمیچرخ سمتش

 و سکوت کردم تا حرف بزنه.چشماش دوختم    یو تو  نگاهم 

 قا؟ یدق هیو منم ازت خوشم اومده، مشکل چ  یبا من باش یخوای_تو م 

 و با بغض لب زدم:_تو.   کالفه

 نکردم.  یگفت:مشکل منم؟ من که کار   متعجب

سرخ که با اشک و آبه بارون شسته شده    یی و قورت دادم و با چشما بغضم 
 ی عنی  ؟ینی بی و نم  طتیتو واقعا شرا  ؟یگ یم   ی دار  یمعلومه چ  چیبود گفتم: ه
 ؟ یبا من ازدواج کن  یجدًا حاضر

 به نشونه مثبت تکون داد. یسر

 هردومون سوخت!  ی...دلم براش سوخت، برادیچک  یاز صورتش م  آب

 کنار؟  یذاریم ت یرو از زندگ  هیسا  یعن ی..یلب زدم:_ ده یلرز

 ؟یبه اون دار کار ی و حرص زده گفت:تو چ د یو در هم کش  ابروهاش

 دارم؟! کارشی چ یچ  ینی زده گفتم: بهت

  ی هست هرچ   ادیو خودش با دست باال برد آروم گفت:راه واسه ما ز   موهاش
 !یخودت بخوا

 ؟ ی:_راه؟ چه راه دمیو تنگ زدم و پرس  چشمام 



و  لبخند زد  و  معروفش  حلقه   کج  و  مهر  به  فقط  داد:_ازدواج که  جواب 
 !ست ین

 کرد.   ر ی آخر و زد و قلبم رو خورد و خاکش ر یحرف ت ن یا با

 بار پلک زدم.  چند

 لبم نشست.  یاز سر بهت رو یو واج اطرافم و نگاه کردم و لبخند هاج 

 .. زنهیحرفا رو بهم م نیداره ا  ر یام  شد ینم  باورم 

 داشتم! مانیکه به آدم بودنش ا   یهمون

ت آسونه!..اون  کردن چقدر واسه  ینگاهش کردم و آروم گفتم: نامرد  دوباره
انقدر   یتون ی واقعا چطور م  ،ی با تو بچه شو ول کرد لعنت  یزنت به خاطر زندگ 
 !یراحت ازش رد بش 

 . ستی ن یاسمش نامرد نیگفت:بس کن..ا   یبداخالق با

نامرد  داد هم  ..نکنه؟یچ  یزدم:_پس  و  اون  د  ه یه  پ   گهیجور    اده یروش 
 !؟یکرد

 لحظه آسمون رعد زد و صداش گوشمونو پر کرد.  همون

  ی آشغال   یل ی:_خدمی بگه قدمام و به عقب برداشتم و غر  یزیخواست چ  تا
 .. ریام



ام  یو کم   دمیدو  تو  و گفتم:البته  برگشتم  تر سمتش  ..کاش  یست ی ن  ر یجلو 
کارو    نیزودتر ا  یلی ! کاش هردومون خ یدادیو نشون م  ت یزودتر خود واقع 

 .. م یکرد یم

 !نمت ینب  چوقتی ه  گهید  دوارمیداد ادامه دادم:_ام با

موند و اون   یذهنمون م   ی تو  گهی بود که از همد  یریتصو   نیاون آخر   دیشا
در که هرگز د ه یتو ذهن من شد   قبل نبود! ییبرام به روشنا  گهیآدم ک 

 رد گرفت...اونقدر ازش دور شدم که پاهام ددمیدو 

 کف دستم و زخم کرده بود از بس مشتم و فشار دادم.  ناخنام

 کردم..   هیحالم گر یو خم شدم برا  ستادمی ا جلوتر 

  ی و تو  قتیکه حق  یداشتم، برخورد  وار ید  ه یبا    ی برخورد سخت  کردمیم   حس
 آدم بها دادم؟ نیسرم زده، من چرا انقدر به ا 

 کنار جدول نشستم.   یخستگ با

 سرم.  یرو  دیبار یبود و آسمون هم م  س یپام خ  ر یز

 کردم..  یچرا احساس شکست م  دونمینم

 بود نه من! ر یام دادی حس بهش دست م نیا  دیکه با   یاون

 شدم؟یاون توسط احساساتم شماتت م  یمن به جا چرا

 دادم تا دستام و گرم کنم.  رونیو مشت کردم و نفسم و با ها ب   دستام



پر شده    یگوش نواز  یق یکه با موس  ،یا   شهیحباب محکم  ش  هی داشتم به    از ین
 ..کنهی و دور م  برهیو هرلحظه آدم و باال م 

 از عشق! یو حت   ای آدما..از شلوغ ی..از ذات رذل بعضقتایتموم حق از 

نفس    ی حاال حاال ها احساس تنگ  دیبرام سخت شده بود..شا  دنیکش  نفس
 . کردیولم نم 

نزد  نیماش   هی  یصدا نگاه سردرگمم رو سمتش    می کی درست در  باعث شد 
 سوق بدم. 

 . شدینم  دهی د یزیهاش چ   شهی بود که از پشت ش ی مشک ن یماش هی

 حرکت فقط بهش زل زدم.  یخاموش شدنش ب تا

 فرستادم.  ی م رون یو با بخار ب  نفسام

 شدم.  یم  ر یاشون تبخ خودمم داشتم باه انگار 

  ی برا  تونستمینم   یفکر بودم که حت   ر یدرگ   یبرام گنگ بود و به قدر  ز یچ  همه
 کنم.    یکنجکاو   نیتوقف اون ماش  لیدل  دنیفهم

 بود،  نیفکرم ا  همه

 حرف بزنه؟  ی چرا به خودش اجازه داد با من اونجور ر یام

 شناخت؟ی من و نم  مگه

 و دارم، پس واقعا حق داشتم نبخشمش.   یدونست چه اخالق یم  خودش



م  هر  حرصم  وقاحتش  به  فکر  با  خال   یول   گرفتیلحظه  و  خودم    یچطور 
 کردم؟ یم

 پاره کردن..   یشکستن نه کاغذ برا یظرف و ظروف اطرافم بود برا نه

م  یتو  د یبا  انگار  زندگ   شکستم ی خودم  م   م ی و صفحات  سرگذشت  پاره   یو 
 ..رم ی کردم تا آروم بگ

  ی شهر و رو   ی وارای اون کاغذا بلکه رو تموم در و د   ی ه تنها رو که ن  یسرگذشت
 !.. زدیم برچسب م  ندهی آ  ی  شون یپ

 بود.  ده یفا ی هر دو ب  شی الیو خ   یکارها واقع  نیا  پس

 سرما تنم دون دون شد.  از 

  س یخ  یم که تو لباساو بلند شدم با تن کوفته  دمیکش  رونیو از فکر ب  خودم
 بدتر شده بود حرکت کردم به ناکجا. 

 اسمم متوقف شدم.  دن یبرنداشته بودم که با شن یچند قدم  هنوز 

 حبس شده برگشتم و چشمم خورد به ..  ینفس  با

 !دیخورد به فر چشمم 

که با رنگ چشماش    یبه همون رنگ و پالتو خاکستر نی ج  ، یمشک   شرت یت
 داشت تنش بود. یهمخون 



ا   دنشید  از  دست و پنجه نرم    یبحران   نیبا همچ   یدرست وقت   نجا، یاونم 
 باعث شد شوکه بشم.  کردم یم

 و بست و به سمتم اومد.  نشیماش  در 

 شد.  ره یبهم خ  نشیروبروم و با اون نگاه واقع ب  ستادیا

 ؟ یخوب ، ی_چطور

 از شوک خارج بشم.  یدو کلمه باعث شد کم  نی هم

  ط یشرا  نیتو ا   خواستم ی به عقب گذاشتم. نم  یدهنم و قورت دادم و قدم  آب
 باهاش هم کالم بشم. 

حرفاش و تو    خواستی بود، حاالهم م  ده یرو فهم  ه یبرگشتن سا  یماجرا  قطعا
 سرم بکوبه.. 

  ی  م  من دورتما   یکرد ول   دامیپ  نجاینظر داشت که ا  ر یچطور من و ز  دونم ینم
 . خواستی ازش رو م

 . دادیراستگو.. صداقتش، ترس به دل آدم راه م  یبود ول ونه ید  هی اون 

 !ست یحالت هم خوب ن  نکه یعجله خانوم..مثل ا   نی با ا یری_کجا م

 . دم یشن  یخواب م یصداش و تو انگار 

 همونقدر دور! ک، ینزد  همونقدر 

 رفت. جیدستام و مشت کردم، اومدم بدوئم که سرم گ دوباره



 . نیو تار شد افتادم زم  رهیچشمام ت ی که جلو ییا یدن با

زدم تا    ه یتک  نیدرد گرفت..چشمام و محکم فشردم و دستم و به زم   زانوم 
 بتونم بلند شم. 

 بود..  س یخ  ایبود، کل دن سی خ ن یزم

 توش قدم بردارم.  ی نتونم حت   تا من  ابونی راه انداخته بود تو خ  ای خدا در  انگار 

 .دمی جلو اومد خواست کمکم کنه که خودم و عقب کش  دیفر

 . ستادمیبلند شدم و روبروش ا   ییاون حال بدم به تنها  با

 زده بودم.  خیمثل مرده ها   رونیگرفت و از ب   یتنم گر م درون 

 ؟یدار  کارمی:_چدمیبه چشماش غر ره یخ

 . شهیمهربون بود، برعکس هم  نگاهش

ن   ن یماش  به و گفت:بهتر  ماش  م ی بر  ستی اشاره کرد  سرما    یدار  ن؟ی تو  از 
 . یلرزیم

 ؟یکن یم  ب یدادم و گفتم:تو من و تعق رونیو با ها ب نفسم

 نگفت.  یزیکرد و چ  یخنده ا تک

 .. نمتیبب  خوام ی:_صدبار گفتم، نم دمیو در هم کش  ابروهام

لحن   سرش با  و  کرد  کج  ا   یو  جدکه  بود    شی شگ ی هم  تی ز  شده  کم 
 توام! دن یگفت:چرا؟..من که همش منتظر د



  گن یمزاحم چندبار م   ه یسرم محکم کردم و داد زدم:_به    یو رو   سمی خ  شال
لشت منو با خاک    ی..اون پسره  یدیت رس بره؟..تو که به خواسته  کسان ی پ 

 ؟یخوای م  یچ  گهیکرد، د 

نگاهش    کردی ش رو کنترل مو همونطور که خنده  د یدندون کش  ر ی رو ز  لبش
 انداخت.  گه ید یجا  هیو به 

 !نمیبب چکدومتونویه  خوام ی زدم:_نم غ یو ج   دمیکش  نیزم   یو رو   پام

 بود حرکت کردم.  ستاده ی که ا  یی شالم و رها کردم و برخالف جا  یها  گوشه 

 گرفتم.   ادیآدما  نی رو از ا  یشکستگ یمعن 

 شتر ی ب  یکنم تا مثل خودشون سنگ نشه..ول   مجبور شدم قلبم رو ذوب  بارها
 . دمیدرد کش

 گرفتم احساسات، فقط نفرتش معتبره..  ادیآدما  نی از ا من

 .. رهیگیآسمون باال سرشون پرواز کردن، فقط بالهامو ازم م  یتو و 

 گردن خودم..   ندازنیکردنم رو هم م  سقوط

 که از پروانه ها بودم!  برنیم  ادم یاز  ی حت  تهش

 دوباره اومد کنارم، شروع کرد به بوق زدن.  نیماش  با

  غ یدست رو بوق گذاشته بود که اگه تو حال خودم بودم چندتا ج   یجور
 . دمیکش  یسرش م 



 حالت ممکن  تحمل کردن بودم.  نیتر  یتو اون لحظه در قو  یول

م. شهر  رفت   ی کردم و فقط به روبرو چشم دوخته جلو م  ینگاهش نم   یحت
 . شدیم  کیداشت رفته رفته تار

 توجه بودم.  یبهش ب  یول  کردمیپوستم حس م  یرو نم نم رو بارون

 در آوردم.  گه ید ابون یخ ه یتازه،   یجا ه یرفتم و رفتم که سر از  اونقدر 

 . ستادمیگوشه ا  هی ی خستگ با

رو نگهداشت و    نی که با توقف من ماش   دیو گردوندم و رسوندم به فر  نگاهم 
 شد.  اده یپ

 شهر دنبال من بود؟ نی تو ا  کارایمثل ب  چرا

 بودم؟  کار ی مگه خودم ب  اصال

 جام تکون نخوردم تا حداقل حرفاش و بشنوم و از دستش خالص بشم.  از 

..قبال هم  ره؟یگفت:چرا حرف تو گوش تو نم   یعصب  ی و با لحن  ستادیا   کنارم
 . نیا یکه شد  یگرفت  دیحرفام و نشن

 هم فشردم.   یو رو   مدندونا

 گفتن نداشتم.   یبرا یبا اون بود و حرف حق

هم هست    ییزایچ  هی..برسونمت خونه تون.. نیبرو تو ماش   ایب   ارا،ی_لطفا  
 بهت بگم. 



 . رمیزدم:_من خونه نم لب

 !شه یو به هوا اشاره کرد:_داره شب م  د یکش   یق یعم نفس

 و از گوشام فاصله دادم و گفتم:به درک.. بشه.   سم ی دست شال خ با

 حداقل خودت و گرم کن. ن یبش ای_خب ب 

مثل    یکس   نکهی که نتونم مخالفت کنم..از همه مهمتر ا  یبود، اونقدر   سردم
 اون بهم اصرار کرده بود. 

 لب گفتم و دنبالش راه افتادم.  ر یز ی باشه ا  ناچار 

رفت، سرما تا تونست مغزم رو آزار    جیدوباره سرم گ  نیماش  ینشستن تو  با
 تونست باهام سازگار تر باشه.  ی داده بود..حاال گرما نم

اطراف خونه    گردهی دونستم داره برم  ی رو راه انداخت و دور زد، م   ن یماش
 نگفتم.  یزیچ  یول

 .کردیداشت گرمم م نی ماش  یبخار

  نی ون اولش اسکوتمون خط انداخت:_من از هم   یجلوتر صداش رو   ی کم
م  و  خ   یدون   ی ..مدمید   یروز  جلو  یسع   ی لیکه  و    یکردم  کارات 

 !ی ..خودت نخواسترمیبگ

 هم فشردم.  یو رو  پلکام 

 .. شه یحل نم  ی چی بارون موندن و شب خونه نرفتن ه ر ی داد:_با ز ادامه



 . شهی رحمانه اضافه کرد:_به قول خودت اون پلشت عاشقت نم یب

 شلوارم چنگ زدم.  یزانو به

 داده.  یشنهادی کرده و به من چه پ  کار ی چ ر ی خبر نداشت ام هه

 :دیفر

به سا  نی_ا خ  ی م  هیمدت که سر  ام   یلیزدم  بود    ی کی بره سمت    ر ینگران 
ا  ر یجالبه ام   ی..ول گهید که    هیج عالقه احتما او   نمی بهش وفادار موند، حاال 
 . نشونهیب

چشمام و باز کردم و نگاهش کردم که لبخند زد و گفت:اها..خب،   متعجب
 ترک کنه!  م یرو وادار کرد  هیمن و خواهرم فلورا، سا 

 پالتوش گم شد.   نیب  ییجا  هی اومد و  نیآهسته از چشماش پا  نگاهم 

عالقه    چکس ی ه نداشت  خبر  من  محکم    ن یب  یجز  هم  اونقدرا  دوتا  اون 
 !ست ین

 . کردی م  کیچ کیو چ   خوردیهم م  یسرما دندونام رو از 

 نداشتم.  یدر کل حال خوب   دونم،یسرما شده بود..نم  یاسترس هم قاط  دیشا

 گردوندم.   دیمتوقف شد سرم و سمت فر  نیماش   یوقت



که ازت دارم    ی..با شناختستی ن  ز یهمه چ  ان  یپا  نجا ی زد و گفت: ا  ی لبخند
آ   یبرا  جا هرچ  تندهیساختن  کن..منم    یهست...  فراموش  و  گذشت 

 . یخودت بخوا هیکاف  کنم،یبرات م  یهرکار

که به سرم اومده رو   ییم زمزمه کردم:_چرا تو بالها   دهی خشک  یلبا  نیب   از 
 م سوخته؟..مثال دلت واسه؟یجبران کن

متما   به نگاه   لیسمتم  با  و  زدن    یشد  پلک  بدون  صورتم  به  شفاف 
ت دارم.   گفت:دوس 

  کنم،یترحم نکردم و نم   یبه کس   چوقتینگاهش کردم که ادامه داد:_ه   مات 
 . نم یبب  ینجوریا  خوادی تو رو، دلم نم  یول

 کرد.   یکالم پل  یب  کیموز هی برد و  ن یو سمت پخش ماش  دستش

 بزن.  غی کن، حرف بزن، ج  هیگر   یتونیگفت:االن تا م   آروم

 . کنهیبا سکوت دوست نشو، نابودت م  یکرد و ادامه داد:_ول  نگاهم 

 از دست ندادم.  یزیکنم؟..من چ   هیگر  یچ یزدم و گفتم:برا یپوزخند

 ..حسم و از دست داده بودم!گفتم یم  دروغ

 ش بهم چشم دوخت. چهره  یتو یتفاوت  بدون 

 بود اشکم در آد.  کینزد م،یداد یگوش م   یقیکه به موس  یا قهیدق چند

 من و برسون خونمون.  شه ی فروکش لب زدم:_اگه م ی بغض با



 بود! کیتار  کهیبودم و هواش..تار  رون یب نگران 

 و راه انداخت.  نی نگاهش و به روبرو دوخت و ماش  یحرف چیبدون ه  دیفر

از خودشون    شتر یو ب   گرانیو د  دیرس  یتودار به نظر م   ی ل یخودش خ  دیفر
 .. شناختیم

هم    ی ل یش خش با خانوادهو رابطه  ستدهیکش   یبودم سخت   ده ین مامان ش  از 
 خوب نبوده. 

 من و آروم کنه.  یکل حرفاش تونسته بود تا حدود  در 

 شدم.  ادهیدر خونه پ  یجلو

 و صادقش دوختم و زمزمه کردم:_ممنون.   یخاکستر یرو به چشما   نگاهم 

 نبود؟  دارمون ید نیکه آخر  نیدر حرکت کردم که گفت:ا سمت

 زدم و با مکث گفتم:بهتره باشه. یپوزخند

 و حرکت داد.  نیماش  یو ازم گرفت و بدون خداحافظ  نگاهش

مون، زنگ در و به صدا در آوردم و منتظر شدم بازش  دور شدنش از کوچه  با
 کنن. 

  ی ول   یدیدفتر رس   یباشه که انگار به ته تها  ی جور  تون یتا حاال زندگ   شده
 ه؟ نصف قصه ات ننوشته موند 



رو جلد    خواستم ی ول کن نبودم، م  یهمون حس و داشتم ول  قایمن دق  خب
 چون تموم شدن و دوست نداشتم..   سم یدفترم هم بنو 

 اصال هنوز شروع نکردم! کردمی فکر م یوقت  مخصوصا 

♕︎♕︎♕︎ 

 گوشم بود:   یبابا تو یحرفا

زندگ چرا  ندار   ی_تو  دوست  و  ا؟یکردن  آماده  بر  ی..چرا همش  ..  ؟یکه 
  ی دیو د  ی ..کنیرو هم بب  گهی د  یدخترا  کم یبکنم، خودت    خوام ی نم  ت سهی مقا

 بمونه؟  ششونیپ  کم یمامانش بخوان    ای باباش 

 پتو رو از سرم کنار زدم و با تک خنده گفتم:خودم و.  گوشه 

 لب خوند و از کنارم بلند شد. ر یز  یاله.. ا ال

رسوندم و گفتم:بابا؟..توروخدا..فردا    دش یکت سف  یدستم و به گوشه    عیسر
 !گهیمن پرواز دارم از االن قهر نکن د 

 تخت نشست. یرو با حرص فوت کرد و دوباره لبه   نفسش

آم  ینگاه   با م  ز یاستفهام  واقعا  بگو، تو  ب   یتون ی گفت:خب  ووم    یتو  یارید 
 ب؟ ی کشور غر

باال کش  م ی نیب ا   دم یو  ا   نیو گفتم:آره، چطور پس  تو  دووم    رانیهمه سال 
 آوردم؟ 



  گذشتی م  یپنج روز  نکه یالبته با فرق ا   داد یم  ی سرما خوردگ  یهنوز بو  نفسم
 . م یمار ی از ب

اگه   ی:_فکر کرددیکش  یقیو جا به جا کرد و نفس عم   شی ته استکان   نکیع
  ا یبچه؟..دن   یتو جامعه نفس راحت بکش  ذاشتنیما باال سرت نبود، م  هیسا

تله    ه،یمثل توئه..هنر و استعداد چ  یی گرگ شده، دنبال طعمه ها همش 
  ی دینداره..به جاش نرس   یسرانجام  چی واسه زن جماعت ه  یست..خوانندگ 

 !ی و مشقت، حداقل ما رو سربلند کن  سبه در 

 کاسه گردوندم و گفتم:بابا!..   یو تو چشمام 

 تر بشه. بانمک    نکیهم فرو برد و باعث شد از پشت ع   یو تو  ابروهاش

از پست    دونستم یحرفش و ادامه داد:_قرار شد مادرت آدمت کنه!..نم   تند
 به حالت کنم.  یفکر هیخودم  اد یبرنم

 بالش فرو کردم. یو سرم و تو دم یهم ساب  یو رو   دندونام

 قدم زد،  یشد و کم بلند

بود گفتم:مامان    یکه نصفش ساختگ   ی بهش انداختم و با بغض  ینگاه   م ین
که    ییافتخارش بودم..اون تو   یهم صدام رو دوست داشت..اتفاقا کل یلیخ

 فقط! یکنیدرکم نم

  ی شد و دستاش و تو  رهی خ  رونیبه ب  ستادیزمزمه کرد و کنار پنجره ا   یا  هه
 فرو کرد.  باشیج



من بذار..مثال بهت بگن    یخودت و جا  کم ی و باال گرفتم و ادامه دادم:_  سرم
 .. یچون دختر یبه آرزوهات برس  یرتو حق ندا

از   دمیشا  ،ی از دختر بودنت متنفرش دی و اضافه کردم:_اون موقع شا   دمیخند
  نیکه بهم ا   یممکنه از کس   ی ول  ستم ی متنفر ن  چکدوم یآرزوت..من هنوز از ه 

 بابا!  گهیم  ی نداره ک یجمله رو بگه متنفر بشم..برام هم فرق 

 ! الی دندنه..مثل ل  هی گفت:   ی طوالن  یو با مکث و نگاه  دیسمتم چرخ  مرخین  به

 زدم و پتو رو کنار زدم.   یلبخند

 . کنهی که وصلم م  امیتخت نشستم و سرم و باال گرفتم:_خوبه، به رو ی لبه

 . دیو نور به سرعت خودش و داخل اتاق کش  دیپرده کش   یو رو   دستش

 بود.  یپاک و آفتاب ی بارون یبرعکس اون روزا هوا 

حرف    ینشست و ب  شی آرا  ز یم   ی صندل  یپرده رو رها کرد و جلو اومد، رو   بابا
 شد.  رهیبهم خ 

 .زدیبا نگاهش داشت باهام حرف م  انگار 

 آرام بخشش و دوست داشتم..  یچشما

 دوستم نداره! کردمیحس م نکهی ا با

 بابا؟  ی:_چرا از مامان جدا شددمیمقدمه پرس یب

 که؟   یدون یسوال جواب نداره!..م نیگفت:ا   یعصب  ی فکر در اومد و با لحن از 



 زدم و گفتم:نه، داره.. مامان جوابش و بهم گفت.  ی محو لبخند 

خبر دارم..خب به نظرم    ی وار نگاهم کرد که ادامه دادم:_از همه چ   سوال 
 ؟ ی..چرا نرفت ایدنبالش بر یتونست ی شد!..تو م یخودیب یاد یز کمی ماجراتون 

 نداد.  ی جواب

دست موهام و پشت سرم جمع کردم و دوباره گفتم:من باورم نشد..باور    با
 !ی کن  یکار   نیچن  یکه بتون   یباش  ینکردم آدم 

 ؟ ی:_چه کاردیوار پرس   زمزمه

 ! یو گفتم: نامرد  دمیلبم کش یو رو   دستم 

ضربه    یصندل   یو برداشت و باهاش به دسته    ز یم  یرو   یک یپالست  ی  شونه
 زد.  یبلند ی

 .یچند درصد احتمال بده به همه چ  شه ی:_همدینگاهش کردم که غر  مبهوت

 .. یعنیو گرد کردم و مبهوت لب زدم:_ چشمام 

به چشمات اعتماد    نکهیا  یجا  ه،یصحنه ساز  ایحواله ام کرد:_دن  یمتاسف   نگاه
 به گوشات اعتماد کن! ی کن

  چوقت ی که ه  ییپند ها  یو گفتم:دار  دم یدست کش  میشونیپ  یخنده رو   با
 واقعا مامان راست گفته؟  ا یبابا،  ی دیو االن م ینداد

 افتاد. ستادنشیبا ا یبلند شد و صندل  بابا



 ..ری ..حرفاش و بپذ ستی _اون دروغگو ن

 پلک زدم و سکوت کردم.  چندبار 

راستش و    ی که هست ول  یب یرو خم شد صاف کرد و داد:_زن عج   ی صندل
من بزرگش کردم، راحت  مال منه و   ارای وقت برنگشت بگه   چ ی..مثال هگهیم

نداشته    یبه من ربط  دم یگذاشته..شا  به ی غر  هیپسر    یو پا  شیقبول کرد زندگ
 باشه.. 

 و خرج کار و بارم کردم.   م ی پدر  یمنم پدر بودم ول خود

 بزرگ کرد بابا؟  ی _پس من و ک

بعض   یکم و گفت:  م  یفکر کرد  بزرگ  ها خودشون  بچه  قسمت   شن،ی از 
 که با عقده شون بزرگ شده باشن..   نهی ترسناکش ا

  ی رو   ینه!   لبخند  ا ی  یهست   یعقده ا  دیپرس   ی ازم م  میمستق  ر ی داشت غ  انگار 
 لبم نقش بست. 

ا  آروم  دلم    ی ..حتگشتم یبرنم   شتون یبودم، پ   ی زمزمه کردم:_من اگه عقده 
 . امی نه تنها دیکنی که بدرقه م م  دیفردا شما باش خوادی م

ب  نمونی ب   یا  قهیدق  چند چسکوت  مکالماتمون  از  شد.    یادیز   ز ی رقرار 
 حرفامو زدم.  کردمیمن که احساس م  یول  میکن   یبه هم حال م ی تونستینم

 مکث اتاق رو ترک کرد..من موندم و سکوت..  ی بعد از کم بابا

 . دادیخبر م  ی زندگ ی بار تو کی   یشدن  من برا دهیکه از فهم  یسکوت 



♕︎♕︎♕︎ 

 .. م ی فرودگاه بود تو

 .. کنم یم  شی ادآوری متشنج بود که به اجبار    یبه قدر فضا

 .فهیمن بودم، مهراوه بود.. بابا و شر   اونجا

 . م ی انتظار نشسته بود  یمکتاین  یاعالم شدن پرواز، رو  منتظر 

 شلوارم چندتا خراش داشت..  یرو 

 اومد چون هم مدل قلبم بود!..  یمدلش بدم م  از 

 شده!  ده یخراش  همونطور 

 گفت، ی م  ییزا یچ هی کنار گوشم   مهراوه

 .. زدیحرف م یاز آزاد داشت

 خوب به جون بخرم..  یروزا  دیرو با ام  ا یسخت د یبا نکه ی ا از 

 بود که چرا؟ ن یمن تمام مدت فکرم ا  یول

 من باشه؟  تی وضع  ن یا د یبا چرا

 که ممکنه بهش نرسم؟   ییبه آرزو   دن یرس   ی مجبورم وطنم و ترک کنم برا  چرا

اون لحظه حالم    یو استرسه ول   ی فکرا همه ش بخاطر فاز منف  نیا   دونستم یم
 بد بود..  یلیخ



 رسوند.. یهم زودتر خودش و نم   مامان

 ..شدمیآرومتر م  یکم  دمشید  یم  اگه

 رفتم.  یم  شی خب با سرکوب پ  ی ول  خواست،ی و هم م  ر یام  دن  ید دلم 

خالهمهراوه به  باران  آقا:_دوستم  باشن  داشته  هواشو  سپرده    ی ش 
خودشم از پس خودش    ارایمن مطمئنم    د، یبترس  ی زیاز چ  ستی ..الزم نیاوری

شهرم    نیعادت داره خب.. تو هم   ی..تاحاال از کشور خارج نشده ولادیبر م 
 تنها بوده!  شهی هم

 د: کر   یحرفش اخم دنیحدس زد بابا از مهراوه متنفره..با شن شد یم

نب از دور    چوقت ی ه  ارا ی..نی _دخترم تو، همه رو مثل خودت  نبود، ما  تنها 
 حواسمون بهش بوده.  شتر یب

زم   ینگاه  مهراوه و گفت:بله، من که    ی  نهیبا پس  انداخت  بابا  به  نفرت 
 . ستی الزم به گفتن شما ن دونمیم

  ی حت  دم،یو مثل خودم ند  چکسی کنارم بلند شد و ادامه داد:_ضمنًا..من ه  از 
 . نیکه باهاش کرد   ییرو..با وجود کارا  ارای

 استرس صداش زدم:_مهراوه..  با

 !ی ریم یو لبخند زد:_خداروشکر که دار   برگشت

 از باباست.. یدونستم منظورش دور یم



هم  ی نگاه   قیعم   بابا گفت:  و  انداخت  هردومون  م  نطور ی به    یگ یکه 
 مثل تو در ارتباط باشه.  ییبا گرگا تونهینم  گه یو د  رهیخداروشکر داره م

 .. م ی لحظه تو سکوت بود چند

خنده  مهراوه حالت  همون  خنده  تو  به  هردومون  شد  باعث  و  ش گرفت 
 . م یوفت یب

 چرخوند تا بتونه دور از تشر بابا بخنده.   یا گهی هم سرش و سمت د  فهیشر

 دوختم.   ینگاهم و به گوشه ا دمیخند  یکه با استرس م   همونطور 

 پا شد و شروع به قدم زدن کرد.   شی صندل یوتفاوت از ر  یب  بابا

رو   مهراوه  دست  که  پام    یهمونطور  به  کفشش  با  بود  گذاشته  دلش 
 روباهام!  هیشب شتر ی من ب یی زد:_خدا

 حرفش و کامل نکرده بود،  هنوز 

 اومد.   ی خانوم قد بلند که داشت سمتمون م  هیخورد به  چشمم 

 استرس گفتم:عه مامانم! با

 شد.  رهیبالفاصله به مامان خ  فهیشر

 و سالم کرد،   د یبهمون رس  یوقت

 مضطرب گفتم:سالم مامان!  یو با لبخند  ستادمیا  روبروش

 زد.  میشون ی پ  یرو  ینگاه براندازم کرد و بوسه ا با



 ؟ی_فدات بشم..چطور 

 ..استرس دارم.. ستی به بغض گفتم:حالم خوب ن خته ی آم یلحن با

 گفت:اشکال نداره..   یب یشدن و با غم عج  نگران 

 لحظه بابا به سمتمون اومد.  همون

بابا در جواب احوال پرس   گه یهمد   دست و  ا  شی رو فشردن   ی تشکر ساده 
 کرد. 

 .ستادیبلند شدو کنار بابا ا  فهیشر

 _سالم. 

 . دیگاهش و سمت مهراوه کشکوتاه جوابش و داد و ن  یبا لبخند مامان

 .شدی استرس و دلشوره م یحاو  وجودم 

 کت.   م ی و خودم و انداختم رو ن  ستم یسر پا با  نتونستم 

 !نمشی دم رفتن بب ادیب ر یام خواستم ی دلم، م  یته تها  یکم   دیشا

 .نمی و هم بب دیفر خواستی دلم م یحت

 .. فی ح یاومد ول   ی ازش خوشم م ییجورا ه یاون حرفا رو بهم زد  یوقت  از 

 از همه شون..  شدمی و جدا م کردم یسرنوشتم و عوض م  ط،ی بل هی با  داشتم 

 و رقم زدن..   م ی زندگ یکه خاطرات اصل   ییهمه کسا  از 



 چطور؟! دونمینم  ی ول  کردم،ی بدون اونا سر م دیو با  میزندگ  ی هیبق

 بود.. یبد حال

 از همون لحظه به بعد وجودم و بغل گرفت.  ی دلتنگ

به حسابت مراجعه کن..واسه    یدیرس   نکه یکنارم نشست:_به محض ا   مامان
تورو خدا منو    ارا؟یبهم بگو.    ی هروقت هم الزم داشت  ختم،ی مقدار پول ر  هیت  

ند تا    شهی هم  تی .. گوش یعذابم  باش،  خودت  باشه..مراقب  دسترس  در 
 . ریدوستت کمک بگ ی از خاله  شهیم

 لب زدم:_باشه، ممنون.  آروم

 . کنهی م ه یداره گر دمیو باال گرفتم و د  سرم

 فرستادم و با حرص گفتم:بس کن مامان!.. رونی رو ب نفسم

 آب سمتمون اومد و به مامان دادش.  کهیکوچ   یبطر هی وقت بابا با   همون

 قلپ از آب رو خورد.  هیتشکر کرد و    مامان

 درک نکردم.   چوقتی و ه  حالش

 بزرگ کردنم نداشت؟ یتو  ی نقش چیبود که ه  ینگران  من  دل چرا

 قلب مادرا وجود داشت..  یبود و تو ی واقع  یمادر مهر 

 !ری پسر  ام  نی حس من به الو  هیشب  دیشا

 !یا هه



 فکر کنم؟  قهیچند دق  ر یآوردن ام   ادیبه    یکه برا  دیرس  یاون روز م  شدیم   یچ

تو  یپوزخند آب   درخشش  از  و  نگاهم  و  مامان   ی بطر  یزدم  به  و  گرفتم 
 خوبه؟  یدادم:_مامان؟ خاله ماه 

 . م ی گفت:آره، همون شب مرخصش کرد  آروم

 چطوره؟..  ن ی:_الودمیدوباره پرس  هیاز چند ثان  بعد

  شی تابه نه به اون همه ساکت  یب  یادیز   کمیتکون داد:_خوبه..   یسر  مامان 
 . کرده  ونمونی نه به االن که د

  ه ی:_سا دمیاراده پرس  یو ب   دم یکش  یآه  شی قشنگ گربه ا  یچشما  ی ادآوری  از 
 خوبه؟  ؟یچ

لبش کش   ی دستمال دور  نشه    دیرو  پاک  رژش  بود  مراقب  و همونطور که 
 . م ی دار یبرش م م ی ر یم ر یاالن با ام  ه،یخاله ماه شیجواب داد:_آ...آره..پ

 بود.. رونیب  ر ی ام پس

 فاصله! لومتر یبا چند ک فقط

 . م ی مشک   یساده   یها  یو دوختم به کفش کتون   نگاهم 

 خسته شده بودم.  ی لیخ  شد،ی دونم چرا وقت پروازم اعالم نم ینم

 . دمیترس  ی عالوه هنوزم م به



ر   تمام  تو   م ی زیبرنامه  اولش کارا  یاز خارج  کشور  اومد،  و   یذهنم  اقامت 
 !ی هنر  تیفشرده زبان و بعدم شروع به فعال یریادگیساکن شدن، بعد 

 دادم.. یانجام م  ییبه تنها د یکه با  ییکارا 

 سخت بگذرونم.  یلیرو قراره خ یی تنها  یروزا کردم یحس م  و 

کتا نشسته بودن، مامان دستم و    م ین   یدور تر از من و مامان رو   کمی   هیبق
ت مادر  نتونستم واسه  چوقت ی من ه  ارا یپر از غصه گفت:   یگرفت و با لحن 

..خدا  یخوشبخت بش  اتیاندازه همه سخت   دمیبهت قول م   یباشم..ول   یخوب
 هک  یجور  هی  یافت  ی از لب پرتگاه م   یدار   یکه وقت   هیهمون  ؟یشناس ی رو نم
 آردت باال..  ی خودش نجاتت داده م  ینفهم

 ش چسبوندم. زدم و خودم رو به شونه  یلبخند

 . هیل یبرام خ یی نجایکه تو امروز ا   نی آروم گفتم:هم یلحن با

 ،ی نگران شد  یزیبه چشمام دوخت و گفت:هروقت از چ  یپر از محبت   نگاه
 به فکرتم.  شهیبدون من هم

 مونمی و ادامه داد:_من از گذشته پش  دیچرخ  سمتم 

پناه به جات بزرگ    ی ب  ی پسر بچه    هی  نکه یاز ا   یفکر نکنم تو ناراحت باش   ی ول
 رفت..مگه نه؟ گ  یروال عاد شیشد و زندگ 

 کردم.   دیناراحت هم بودم به دروغ سر تکون دادم و حرفاش و تا اگه



دق  قایدق وقت  ی  قهیپنج  راه    یتو  ی بعد  از  لحظه  اون  رفتم،  فرو  آغوشش 
 پرواز و اعالم کردن.  دویرس

  گهی و قورت دادم و ازش جدا شدم، سمت بابا رفتم و آروم گفتم:د  بغضم
 برم.  دیبا

  ینش   مون یپش  چوقتیه   دوارم یو بهم دوخت و فقط گفت:ام  قشیعم   نگاه 
 . یریگ یم  شیکه درپ   یراه نی از ا

 :_مراقب بابام باش. دمیکش  فهی زدم و نگاهم و سمت شر  یکج   لبخند

و جلو اومد مادرانه    خت ی پلک زدن ر  هی چشماش رو با    یاشک تو   یها  حلقه
 بغلم کرد. 

 آغوشم پرت کنه.  یخودش و تو هی از جدا شدنم مهراوه بود که با گر بعد

 .. یبر ترسم ی..م ترسم ی آشغاله..م ی لیخ  مای_هواپ 

 متنفره.   ما ی ش از هواپهنوز بخاطر مرگ خانواده  دونستیجز من نم   چکس ی ه

 . م ی کرد  ختنیشکست و باهم شروع به اشک ر بغضم 

 و گفتم:نگران نباش..  دم یشونه هاش کش  یو رو   دستم 

 گرفت.  یزده بود، آروم نم کیرو کل هیتازه گر یآخر ن یا انگار 

 بره تا از پرواز جا نمونده.   ارایو گفت:مهراوه جان..بذار    ستادیکنارمون ا   مامان

 . شهینم  یزیگرفته گفت:چ  ییخودش و بهم فشرد و با صدا  شتر ی ب مهراوه 



به   ره یودش عقب رفت و خ تا بالخره خ   میخت ی باهم اشک ر  یا  قهیدق  چند
 !ی شی م یزی چ  هیکه    دونم ی..مارا یدارم   مان ی چشمام گفت:من به تو ا

 زدم و اشکام و پاک کردم.   یلبخند

 .. دمید یرو با چشمام داشتم م  م ی لحظات زندگ نیبدتر

 !کردیمن داشت از هم جدامون م  هدف

مامان و   دمیعمرم د  یبار تو  نیاول  یچمدونم و دست گرفتم و برا   بالخره
 بود..  ی کاف  م ی دلخوش یبرا نیو هم   ستادنیا  گهی بابام کنار هم د

ول  ی لحن  با آلود  ب   ی بغض  و  نگاهم  و گفتم:خ   نشونیمحکم    ی لیچرخوندم 
 دوستتون دارم. 

 زد.  ین ی صورتش و با دست پوشوند و مهراوه لبخند غمگ  مامان

 تکون داد و گفت:خدا به همراهت.   یسر بابا

 باال رفتن براشون دست تکون دادم. نیو ح   یقافتادم سمت پله بر  راه

دلم    نکهیبهشون انداختم و قبل از ا  گهینگاه د  هیدادن چمدون    لیاز تحو  بعد
 شدم.  ما یپاره تر بشه رفتم و وارد هواپ  که یت

 کنار پنجره بود.   م ی صندل  شماره

 . دمیم و به شلوارم کشعرق کرده ینشستم و دستا رفتم 



شدن مسافرا و حرکت    ل یدادم و منتظر تکم  رونیو به زور ب  نم یسنگ  نفس
 شدم.  مایهواپ

 کردم.   ینم یغرق فکر بودم توجه ا   یو منم به قدر  شد ینم یخبر  یول

  یی زدم..حرفا   ی به مقصد باهاش حرف م  دن یبود تا رس  ی کی  خواستی م  دلم 
 ازشون مستند ساخت! شد یکه م

 .. زیبودم، از همه چ   ر یدلگ  یلیخ

 استعداد من نداشت! یبرا  ییجا که  یکشور  یحت

 به اطرافم انداختم.   یو نگاه دم یکش  یآه

 بود.  یخال ایصندل تمام 

بلند  متعجب قد  دختر  که  مهماندار  به  رو  و  شدم  بود    یبلند 
 ..من زود اومدم؟ دیگفتم:ببخش 

 و باال آورد و گفت:نه.  سرش

 ستن؟ی مسافرا ن  هیگفتم:پس چرا بق  مات

رو رزرو کرده    ما یهواپ  یاینفر همه صندل   هیباال انداخت و گفت:   ی ا  شونه
 . م یکن  یحرکت نم  ادیبراتون... تا خودش ن

 کار و کرده؟!  نیا  ی:_ک دمیبار پلک زدم و پرس چند



صداش    ی دستش و نگاه کرد و تا خواست اسمش و بگه، کس   یتو  ی ها  برگه
 زد و رفت.

 . دیچی گوشم پ  یباز شدن در تو یو واج جلو رفتم که صدا هاج 

د  کم ینزد  ی صندل  ن یاول  یرو  منتظر  و شوک شده  مذکور    دنینشستم  فرد 
 شدم.

 . رمیقدماش باعث شد سرم و باال بگ  یصدا دن یشن

 بود که نگاهم بهش خورد..  یزیچ نی اول  شیمچ   ساعت

باال رفته و شلوار به همون رنگ    یکم  ینای ساده با آست  یمشک  شرتیت   هی
 تنش بود و آروم نگاهم و از روشون باال تر بردم... 

 سرش و عقب برد. یدست کاله کپ رو  با

 قلبم استپ کرد. دنشید با

برم و خودش    یکرد به اون گوشه از صندل  تم یاومد و با دست هدا  سمتم 
 من نشست.  یجا

 ه؟ یچ ا ی.مسخره بازم. نیمبهوتم دوخت، لب زدم:_ا  یو به چشما   نگاهش

 ..از اسمش معلومه خب!؟یآروم گفت:مسخره باز  یلیزد و خ  یمی مال  لبخند 

  ن یبده..ا   حیگفتم:توض   یعصب  ی و محکم باز و بسته کردم و با لحن  چشمام 
 ه؟ یکارا چ



و گفت:برا  یادا  ی کم آورد  در  دل  یفکر کردن  قراره    لیکارام  چون  نپرس 
 . یبش ز ی سورپرا یجور  نیهم   شهی هم

 بشم..   ز یسورپرا  یچ  یعن ی

 گفت..   یداشت م یچ  نیا

 . م ی نی بب گروی همد  گهی حرص گفتم:قرار نبود د با

 نذاشتم.  یگفت:من که قرار  متعجب

محترم من    یآقا  نی جام صاف نشستم:_بب   یو تو  دمیهم کش  یو تو  ابروهام
همه    نیشماهاست که دارم ا  دنیبه خاطر ند  شتر ی استامبول، ب  رمیدارم م 

م  خرج  به  اومد  ، دمیعجله  حرفا  ی اگه    ا ی  ی کن   مونم ی پش  ت یشگی هم  یبا 
 ... یریجلومو بگ

 واسه خودت دختر..!  یگی م  ی:_چدیفر

 !نیتند گفتم:من وقت ندارم حرف بشنوم..برو پا  تند

 کرد.   ینچ طنت یباال انداخت و با ش ییابرو

 تکون خورد.  مای بلند شدم و اومدم برم که هواپ خودم

 ..دیافتادم درست رو فر  یو ناگهان   دهیترس

 ش برداشتم که نگاهمون به هم گره خورد!و از رو شونه  سرم

 به خودم اومدم  هویمنگ بودم و   هیثان  چند



 خواستم خودم و عقب بکشم دستاش دورم حلقه شد.  تا

ت دارم    کنار   .ارایگوشم زمزمه کرد:_دوس 

 قلبم و پر کرد..  ب یحس عج هی

 ولم کنه.   خواستی ..انگار دلم نمانگار

که برام مونده بود خودم و عقب   یزدم و با تموم قدرت  شی رو از درون ن  لبم
 . دمیکش

حرفا رو    نی بار بود ا  نی..اول دمشید  ی م  یرسم  ر ی غ  لیبار بود با استا  نیاول
 .. خورمی دارم ازش رودست م کردم ی.. حس م دمیشن یازش م 

 .. زدیگولم م  داشت

 برگرده.  ما ی تکون دادم و جنون وار گفتم:بگو هواپ  نیبه طرف یسر

م  حرکت ور  با کالهش  و که  وار    یدستش  سوال  و  شد  متوقف  رفت 
 گفت:چرا؟ 

 ندارم.  از ین کیانداختم و گفتم:من به دوست داشته شدن  ف   نیو پا  سرم

 کرد.   ر یینگاهش تغ رنگ

 بودم؟  یرمن قبل از تو چه جو  یگفت:تو فراموش کرد  ر یدلگ  یلحن با

 رفته عاشق دوستت بودم؟  ادتی..؟یزدم و گفتم:توچ  یپوزخند

 ؟ ی:_االنم هستدیاز چند لحظه مکث نگاهش و ازم گرفت و پرس بعد



 هم حلقه کردم.   یو تو  دستام

 فکر کردم..  ی کم

 برعکسش بود! قایبود؟ نه دق د یمثل فر ر یام

هاش رو به هم    کهیقصد داشت ت   دیاحساس من و در هم شکست و فر   ر یام
 بچسبونه.. 

 داشتم؟..  ی دوست م دیرو با  کدوم 

به من    ر یزد و گفت:بازم ام  یکردم، پوزخند  دیو ترد  دمینم   یجواب  دید  یوقت
 برد، درسته؟.. 

 و به چشماش دوختم و گفتم: نه.   نگاهم 

  ی..ول ستم ی عاشقش ن  گهیمطمئن گفتم:د   یدهانم رو قورت دادم و با لحن  آب
 موشش کنم. فرا  یبه آسون  تونم ینم

 زد.  هیتک  ی نگاهش و ازم برداشت و سرش و به صندل عیسر

 به جو  مون برقرار شد.  سکوت

 گلوم و گرفت..  بغض

 بکشم؟  یو رنگ   مندهیآ  دیم..نباگذشته  یتو ر یبخاطر وجود  ام یعن ی

 موثر باشه؟.. نده یآ  یتو  تونهی چقدر م ییعشق کذا   هی  مگه



تجربه  آروم و  عشق  دارم  مگفت:چون  م  کنم ی ش  حق  فراموش    دم،یبهت 
 .. دیبر  دیهم ازم ام  ن ی! ایمحاله.   وا  ز یچ  هیکردن  

  ی کندم که گفت:ول  یخوردم و پوست اطراف ناخونام و م   ی غصه م  داشتم
 بشم.     التیخ یتوهم به من حق بده نتونم ب 

 ده.     :_به من فرصت بدیچرخوندم.  فر شهی سرم و سمت ش جانیه  با

شد،    یدستش وجودم داشت ذوب م   یدستش گرفت. از گرما   یو تو دستم 
 جوابم و گفتم:باشه..قبوله!   ع یرهام کنه سر نکهیا یبرا

و سمت خودش   لیمتما   سمتم  رو گرفت صورتم  م  چونه  دست  با  و  شد 
حرفم    تونستم ی فاصله م  نیچطور با ا  ی برگردوند و گفت:دوباره بگو..   لعنت

گفتم! آب دهانم و قورت دادم و    یرفته بود چ  ادمی  یمن حتو تکرار کنم؟.. 
 گفتم:ق..قبوله..   

از    دیشد به قه قه.. شا   ل یلباش نشست که تبد  ی رو   یحالتم لبخند  دنید  با
 .    کردمیخودم و تبرئه م  نطور یمن! داشتم ا افه ینه ق دیخند  ی م  یخوشحال

 نشست.   شیعقب رفت و رو صندل  بالخره 

اعتراف    یکرده بود که به سادگ   تیش حاال به درونش هم سراچهره  تیجذاب
 کرد من و دوست داره!

 . رمیبود تا صداقت حرفش رو با تمام وجود بگ  یچندساعت کاف  اون 

 واقعا...   دیشا



 دادم! ی از دستش م دینبا

 زده بود   هیتک  ی با چشم بسته به صندل  یوقت

 . رمخویگفت نم   یناهار آوردن، صداش زدم ول   برامون

 ظرف کردم.  یدور شدن مهماندار شروع به خوردن خوراک مرغ تو با

  ی بزرگ چ  ی مایهواپ  ن یانداخت تو ا   یی دوتامون و تنها  نکهیاز ا   دیفر  قصد
 بود؟.. 

 بود.  ونه ی..اون د زدم  یلبخند

 و کرد!  ک یکار رمانت  نیواقعا انگار من و دوست داشت که ا  یول

 نبودم..  هی رفتن به ترک یی نگران تنها یحت  گهید

 رفت فرانسه! شدی م  یحت

  د یکه کرد فهم  ییمهراوه با پرس و جوها   ی من فرانسه بود ول  ی قبل  مقصد 
 من  تنها بهتر از اونجاست.   یبرا  هیترک

 هم سفر داشتم! هم سفر.. ه یحاال مقصد مهم نبود، من  گهید

 هم بند که همه جا رو برام زندان کنه!..   هی نه

من اصال خسته کننده نبود..حالم    یبرا  ی ول  م یاعت تو راه بودچند س  دونم ینم
 . شدی داشت کم کم خوب م

 شد.  دار یهم ب دیاومد، فر یداشت فرود م مایهواپ   یوقت



 ؟ یدیزدم و با طعنه گفتم:خوب خواب یکوتاه   لبخند

 بودم.  دار یخاص گفت: ب ی نگاه با

 تکون دادم.. کمربندم رو بستم.  یلب گفتم "آره جون خودت" و سر  ر یز

کرد.. با وحشت چشمام و بستم    یحس بد رو بهم منتقل م  هی  مای هواپ  فرود
 . دمیکش  قی و چندتا نفس عم

دق  یتو هواپ  یا   قهیچند  حرکت  بالخره  آور  وقت   مایدلهره  شد.    ی متوقف 
 . کردیمدت نگران نگاهم م  نیداشت ا  دیفر دمیچشمام و باز کردم د

    ؟ی_خوب 

 . ستادیکردم:_آره. بلند شد و منتظرم ا   نیو باال و پا   سرم

 دادم.  یباز کردم و به دستام کش و قوس کمربندو

 تو سالن فرودگاه.  م،ی بود رون یبعد ب قهیدق چند

و کنارم حس   دیکه حضور فر  رمیبگ  لی تا چمدونم و تحو  ستادم یچرخ ا  کنار 
 کردم. 

 گه؟ی هتل د یای گفت:با من م  یآروم به

 دوستم.  یخاله  شی برم پ خواستمیمکث گفتم:م  با

 دست گرفتم.  یش رو تواومد..برش داشتم و دسته چمدونم 

 هم با برداشتن چمدونش باهام هم قدم شد.  اون 



 ارا؟ ی_

ا  نگاهش عموم کار کنم..هرکار  نجا یکردم که گفت:من  تو شرکت    یقراره 
 ..در ضمن.. یبهم زنگ بزن  دیبا  یداشته باش 

تا هر موقع که الزم    کنم، یت صبر م که ادامه داد:_من واسه  م ی ستادیا  هردو 
 .یکرد  دایباشه و تو خودت و پ

 رو گرفت. دم ید یاز اشک جلو یا حلقه

زندگ   لب دارم  م  یعاد  یزدم:_من  فراموش  آرزوهام    کنم ی رو  به  بتونم  که 
 برسم.. 

ادا  یلحن   با اونقدرنگران  دادم:_بگو حست  بتون   ی واقع  یمه    ی هست که 
 ؟ یو پرواز کن  یباهام باال بر

نگاه جد   دسته و    شه یشو بهم دوخت:_باور کن، هم  یچمدون و رها کرد 
 تم.   هیپا

با کش   دستش و  آورد  جلو  رو   دنیو  دادنش  قرار  و  باال  به  قلب    یدستم 
 توجه نکن! رونهیکه ب   یزی!..به آدما و هرچ یی تو نی خودش گفت:تو، ا

 . دیچک نی از چشمم پا یاشک

 ؟ یکن یم  ه یگر  یحرص دستم و فشردو گفت:واسه چ با

 دست  آزادم اشکام و پاک کردم و گفتم:خب..  با



 !یو با معجزه آشنا کرد  م ی خنده ادامه دادم:_واقعا تو.. امروز زندگ با

 . دونم یخنده دار گفت:م یزد و با غرور  یلبخند

 باران.  یخاله   شی پ  مر ی و گفتم:نم  دمیاشک خند با

 . هیهتل؟..البته هتل فعال موقت یای باال انداخت:_م ییابرو

 سر و تکون دادم. دیتا  یزدم و به نشونه   یلبخند

به من منتقل کنه    تونست ی که م  یچشماش پر از حس خوب شد..حس  یتو
 محال بود فراموش کنم!  ز یچ  هیرو که   ر یباعث بشه ام یو حت 

 . میکه دستشو گرفته بودم حرکت کرد  همونطور 

 . م ی و از سالن رد شد مید یچمدونا رو کش یاون دوتا دستمون هم دسته  با

 بود.. م ی رد شدن کل اتفاقات زندگ   هیسرم شب  یچرخ هاشون تو یصدا

 ..یرد شدن  همونطور 

 !یدور شدن  همونطور 

 در واقع،  و 

 !گرفتمیبودن که سخت م ییاونا آسونا ی  همه

 

 فصل اول  انیپا


