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 مقدمه :

، ستیقال کیبافتن  یزندگ  

یخواهیکه خودت م ینه همان نقش و نگار !  

کرده، نییرا اوست که تع نقشه  

؛یبافیفقط م نیب نیدر ا تو  

نینقشه را خوب بب !  

را نخرند تیزندگ ینکند آخر کار قال .  

 چشمانت ...

! عشق کشاند یمرا به قهقرا  

سوزاندیکه هر نفسش جانم را م یعشق .  

ینکند سهم من نباش نکهیا فکر  

، خوردیخوره جانم را م مثل  

یاما تو بود ...  

یمن بود یبرا ...  

یدیخندیمن م یبرا ...  
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کردیوخنده ات محاالت را ممکن م !   

  

بود یمن کاف یبرا نیو ا .  

 خالصه :

بود ، میاتفاق روزها نیبهتر آمدنت  

شربت بهار نارنج مادر بزرگ ، مثل  

پدربزرگ ، یشبانه  یخواندن ها شاملو  

دیچسب یم بیعج !  

یدرست سر وقت آمد .  

 و آمدنت چه خوش آمد به حال دلم.

آوردم و دانستم مانیتو به عشق ا با  

. کندیرا ممکن م یقدرت عشق هر نا ممکن  

قلبم  یمامان و پشت بندش شکستن ظرف غیج یصدا مهبا
نهیتو س  

که با بلند شدنم رو  ییتوجه به برگه ها ی، ب ختیر فرو
نیزم  

رفتم رونیافتادن به سمت در هجوم بردم و از اتاق ب .  
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هم گارد  یمامان و بابا که جلو نیرو سرگردون ب نگاهم
 گرفته

چرخوندم، بودن  

بود و داشت  ختهیخورده ر شهیش یمامان کل یپا کنار
 سر بابا داد

به اطراف نداشت یو توجه زدیم .  

دمیوسط حرفش پر :   

  

! ست شهیپر ش نیمامان تکون نخور زم _ 

ها  شهیحرفم تموم نشده بود که پاش رو، رو ش هوز
 گذاشت و آه از

 نهادش بلند شد!

. سمتش ، دستش روگرفتم و رو مبل نشوندم دمیدو  

رو  شهیبه سمتش اومد ، پاش رو باال گرفت تا ش بابا
ارهیازش درب  

و ازم دستمال  دیرو کش شهیش یحرکت ناگهان هیتو  ،
 خواست تا
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. نکنه یزیخون ر نیاز ا شتریمامان رو ببنده که ب یپا  

افتاده بود، هیبود و مامان از درد به گر یخون نیزم کف  

کردم به دستش که پر خون  یرو بهش دادم و سع دستمال
 بود نگاه

. بدتر نشه نینکنم تا حالم از ا  

شد ، قهیاتفاق ها کال دو دق نیا ی همه  

. گذشتیکه نم یا قهیدو دق  

میخونه رسوند کینزد مارستانیباعجله مامان رو به ب .  

 زیم میپشت مطب دکتر نشسته بود یها یصندل رو
قایدق یمنش  

به  ینگاه یقرار داشت و هر از چندگاه مونروبرو
 سمتمون حواله

کرد یم .  

بود  یداد و نگاهش به اتاق یمضطرب پاشو تکون م بابا
 که دکتر

داخل ، دیایش رو نزدم ن هیتا بخ گفت  

به من کرد و گفت ینگاه :  
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_دیبر قیعم یلیپاش خ !   

  

دادم هیتک واریچشمام رو بستم ، سرم رو به د :  

خورده؛ هیچندتا بخ شهیمعلوم م ادی!دکتر بدونمینم _ 

کردم و ادامه دادم یمکث :  

بحثتون شد؟ یسر چ باز _ 

گفت شدیکه بلند م یحوصله در حال یب :  

. شهیمثل هم _ 

. داخل میصدامون زد تا بر یمنش قهیبعد از چند دق  

مامان که چهرش از درد برافروخته شده بود نشستم  کنار
 و دستش

گرفتم، رو  

شباهت به  یرنگش که ب یقهوه ا یرو تو چشم ها نگاهم
یچشم ها  

 خودم نبود دوختم.

. حرف بود یتو نگاهم کل  
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 : نوشت خطاب به بابا  یکه داروها رو م یدکتر در حال

 گفت

 شهیخورده ،شانس آورد که همون لحظه ش هیتا بخ۴ پاش

 _ رو از

سرمشون که  د،یکن هیدارو هارو ته نی، ا دیدر آورد پاش
 تموم شد

. دیبر دیتونیم  

. جنگ به  دونیدادم ، تو سرم م هیسرمو به لبه تخت تک

 پا بود

و  زدیتا االن تو سرم چرخ م یاتفاقات از بچگ ی همه
 سرم به طرز

. کرد یدرد م یحیفج   

  

سرم رو بلند کردم ، قصد داشتم  لمیزنگ موبا یصدا با
 تلفن رو

کارم شد نیقطع کنم که اسم فرهود مانع از انجام ا .  

رو  یو بلند شدم ،گوش دمیتماس کش کونیرو ، رو آ دستم
 کنار
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دونستم سالم که  یرفتم .م رونیگذاشتم و از اتاق ب گوشم

 بگم حالم

شه،یلحن بدم مشخص م از  

. من بود یخصلت ها نیاز بدتر یکی نیا  

 _سالم فرهود!

هات غرقه؟ یشده کشت یصدا خانم ،باز چ سالم _ 

؟ی،خوب ستین یزیچ _ 

 شیپ ی، مشکل ستین یزیصدات کامال مشخصه که چ از

 _اومده؟

 نتونستم!

رو ازش پنهون کنم،  یزیتونستم چ یوقت نم چیه !

چوقتیه  

.  دنیآورد ، انگار که قصد در یبغض به گلوم فشار م

 داشت

: بغض دار آروم گفتم یبا همون صدا  

.  هیرفته ، بخ شهیمامان ش ی، تو پا میمارستانیفرهود ما ب

 _زدن
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باال رفته از تعجب  یتونستم ابروها یازپشت تلفن م یحت

 و نگاه

 نگرانش رو حس کنم .

: نگران لب زد ییبا صدا   

  

پس؟حالش خوبه؟  دیاتفاق افتاد؟ چرا به من نگفت نیا یک

 _ کدوم

مارستان؟یب  

: کردم  یاز فرهود نداشت سع یحال خودم دست کم

 آرومش کنم

ود که نب یخاص زیبپرس برادر من ، چ یکی یکی

 _ نگرانت کنم

بوده یسطح یدگیبر هیاصال نگران نباش  توام  

: دیکش یپوف  

.  یخودم رو م گهید قهیآدرس رو برام بفرست تا ده دق

 _رسونم
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 . نشستم و چشمام  یآدرس رو براش فرستادم ،رو صندل

 رو بستم

. کرد یحالم رو بدتر م مارستانیب یبسته و بو یفضا  

آدم ها  نیو ا طیمح نیخواست هرچه زود تر از ا یم دلم
 دور

. داشتم ییبه تنها ازیشم،ن  

انقدر خوب  یکردم که چه جور یبا خودم فکر م یگاه
 بلدن حال

رو بد کنن؟ من  

. جز سکوت نبود یزیو جوابم چ  

رو به ته راهرو دوخته بودم و تو افکارم غرق  چشمم
 بودم که

. دمیفرهود و بابا رو د  

طلب  یفرهود بود نشونه  یشونیکه رو پ یقیعم اخم
از بابا شیکار  

 یدستاش نشونه  یدر پ یدر هم بابا و تکون پ ی افهیق و
حیتوض  

 به فرهود بود.
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سکوت کردن، دنیمن که رس به   

  

به فرهود کردم و یکوتاه سالم  

تو اتاق ، سرمش تموم شده بود، فرهود کنارش  میرفت
 نشست و

: لب گفت ریو ز دیرو بوس شیشونیپ  

! کاراتون نیا شهیتموم م یک _ 

 یدردناک نبود قطعا با طلبکار تیوضع نیاالن تو ا اگه
گفت یم  

. دیاز باباتون بپرس  

داد یاما سکوتش نشون از حال بدش م .  

. میاومد رونیب مارستانیو از ب میاز جا بلندش کرد  

. هم نگفتم یکلمه ا یمن حت  

. شد نیبا کمک فرهود سوار ماش  

. و نه حوصلش رو داشتم که برم خونه خواستمینه م  

 رو به بابا کردم و گفتم:

. گردم یکار دارم تا شب بر م ییجا رمیمن م _ 
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مخالفت  یروشکر ازحالت صورتم متوجه شد که جا خدا

و ستین  

. نگفت یزیچ  

 فرهود آروم گفت:

میر یخونه بعد باهم م میبذار بر . _ 

  با تکون سر مخالفتم رو اعالم کردم .

  

 شتریشم اونخودش از من ب یفرهود خال شیتونستم پ ینم
 درد

 داشت.

رو به آسفالت کوچه دوخته بودم و انقدر در افکار  نگاهم
ختهیبهم ر  

 دیچیکه از کوچه پ ینیغرق شده بودم که متوجه ماش م
 نشدم،با بوق

: آورده و  رونیکه از پنجره ب یممتد راننده و سر یها

زد یداد م  

خانم، حواست کجاست؟ یه _ 
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 به خودم اومدم.

صدام  یعصب یگرفتم و با لحن ابونیرو به سمت خ دستم
 رو بلند

 کردم :

. برو ای؟بیکن یخب ،چرا صدات رو بلند م لهیخ _ 

زد حرکت کرد یکه بلند بلند غر م یمرد در حال :  

گفت حواس دختره نبود ،  ینم یزدم بهت که کس یم اگه

 _ من

زندون یافتادم گوشه  یم دیبا چارهیب ...  

بلند شد میگوش امکیپ یتو همون لحظه صدا .  

به صفحه ش انداختم ، مهتاب ازم خواسته بود که  ینگاه
گهیهمد  

. و شمارش رو  نیبهتر از ا ی، تو دلم گفتم چ مینیرو بب

 گرفتم

 کینزد یقرارمون رو تو کافه  یاز احوال پرس بعد
 دانشگاه

میگذاشت .   
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دنج و  ی،فضا میذاشت یمون رو اونجا مقرارها شهیهم
 خلوت کافه

از  یکیدانشگاه که  یتازه  یکردن زوج ها دایپ و
ما بود حاتیتفر  

. پاتوقمون محسوب  ییجورا هیباعث شده بود اون کافه 

 شه

شدم ،در کافه رو  ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس هیکرا
 که باز

 یعود ، حالم رو کم یهوا با بو یاز خنک یکردم موج .

 جا آورد

همان  یزهایسوخته با م یقهوه ا یچوب یها یصندل
 رنگ، قفسه

 یکوچک رو یکافه بود و شمع ها یکه گوشه  یکتاب ی
زهایم  

. کرده بود ایرو مه یدنج طیمح  

رو انتخاب کردم زیم نینگاهم رو چرخوندم و آخر .  
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 : به سمتم  یحیگرفت با لبخند مل یکه سفارش م یپسر

 اومد

ن؟یدار لیم ی، چ نیاومد خوش _ 

: که نگاهش کنم لب  نیمنو رو از دستش گرفتم و بدون ا

 زدم

. هستم یممنون منتظر کس _ 

 لبخندش رو تکرار کرد :

. نیهرطور راحت _ 

به  دنمیباز شدن محکم در و مهتاب که به محض د یصدا
 سمتم

که تو کافه بودن رو به خودش  یو نگاه چند نفر دیدو
 جلب کرد

 باعث شد بلند شم و با تعجب بگم:

! شده؟!چه خبرته؟_ یچ   

  

کنارش نشوند ، نفس نفس  یرو گرفت و رو صندل دستم
زد و یم  
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. بود سیاز عرق خ یش کم یشونیپ  

! یکن یباور نم دمیرو دو نجایاگه بگم از سر کوچه تا ا _ 

. ، از وجناتت مشخصه یبگ ستین یازین _ 

دادن  سیرو بلند کرد و از پسر که مشغول سرو دستش
زیبه م  

. ادیبود خواست که سمت ما ب ییجلو  

 منو رو به دستش دادم و لب زدم :

؟یخوریم یچ _ 

 ذوق زده منو رو بست :

. گنده یبستن هیمعلومه، _ 

و به محض رفتن پسر میداد سفارش  

شروع کرد جانیبا ه :  

اصال  دونمی، نم یادخواستگاریآوا، مسعود داره م یوا

کار یچ  _ 

 کنم .

گفتم ارمیبه وجود ب افمیتو ق یرییکه تغ نیبدون ا :  
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 _اول خودت رو جمع کن !

ش رو کج کرد افهیق :  

! شم_ یگم دارم عروس م یذوقته؟م یجا   

  

،  زونهیبشو!چه خبره مگه آب از لب ولوچه ت آو خب

 _ تو و

. دیمسعود که از اول هم مال هم بود  

 ی افهیشدم و به ق رهیکه جلوم گذاشتن خ یلذت به بستن با
یگرفته   

نشون ندادم یمهتاب توجه .  

 یکه حت یبراش خوشحال شده بودم، طور یلیدلم خ تو
یناراحت  

 شهیکه هم ییرو هم فراموش کردم اما از اونجا خودم
تشیاذ  

رو بروز ندادم میخوشحال کردم،یم .  

دمیپرس یتفاوت یرو خوردم با لحن ب میکه بستن یکم :  

؟یخواستگار ادیم یک حاال _ 
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شده بود یخال یبادش حساب .  

ش حمله کرده بود دلخور گفت یکه به بستن یدر حال :  

. گهید یهفته  _ 

در لباس عروس نتونستم  حشیمل یتصور چهره  با
 خودم رو

، دستم رو  دمیکش یاز خوشحال یآروم غیکنم و ج کنترل
یرو  

. بهش وارد کرد یدستش گذاشتم و فشار کم  

یخوش بخت بش دوارمیبرات خوشحالم ،ام یلیخ . _ 

 نگاه متعجبش رو بهم دوخت.

از خجالت  یکرد و با فحش هاش حساب زیرو ر چشماش
 کارم در

  اومد .

  

و در  میمهتاب حرف زد یبه کل درباره  یساعت کی
دنیآخر با د  

میساعت بهش گفتم بهتره که بر .  
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به اتاقم رفتم صدا  یرو ، تو در خونه چرخوندم و ب دیکل

 ، خونه

 ساکت بود ، معلوم بود که خوابن .

فرستاده و ازم  شیساعت پ کیفرهود رو که  امیپ
 خواسته بود

دمید رمیخودم هر موقع حوصله داشتم باهاش تماس بگ .  

هام رو در آوردم و رو تختم نشستم ،شماره ش رو  لباس
 گرفتم و

 منتظر شدم.

: دمیبعد از چند بوق صداش رو شن  

منم  یحوصله  یکردم حت یعجب خانم ، فکر م چه

ینداشته باش _ 

. 

رو حس  ادیخوام با من ب یش به غروب که گفتم نم هیکنا
 کردم و

 از حرفش خنده م گرفت:

تو حوصله دارم ،  یبرا شهیمن هم یدون یکه م تو

یمنته  _ 
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. کنم تیخواستم تو رو هم اذ یامروز حالم خوب نبود نم  

وض کردتابلو حرف رو ع یلیخ :  

کنن؟یکار م یچ اونا _ 

.  یزد "اونا" خطابشون م یبا من حرف م یوقت شهیهم

 کرد

. ازشون نداشت ی،دل خوش دمیفهم یم  

  صدام رو آروم کردم :

  

دنیخواب . _ 

در  یا گهیچرا انقدر زود ، نه حرف د دیپرس نه

 . موردشون زد

: بحث رو به خودم کشوند رکانهیز  

 یبعد از اون اتفاق ؟یندار تیواسه زندگ یتو قصد آوا

 _ که برات

... یت هم حساس تر شده .از وقت هیافتاد روح  

که مهار  یهم گذاشتم ، با حرص یرو با فشار رو چشمام
 کردنش
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 : شده  دیکل یدندان ها یمن نبود از ال به ال یدر سلطه 

دمیم غر  

! کنم یفرهود ؛ خواهش م _ 

خوام بشنوم ، من دارم  ینم یچیمورد اون اتفاق ه در
 اون برهه از

خوام اصال  یکشم پس ازت م یرو تو مغزم م میزندگ
 راجع بهش

بود که  ی، اون اشتباه، باتالق یحرف هم نزن یحت
بود با کینزد  

. فتمیب ادشیخوام  یتوش ، نم فتمیسر ب  

و با عوض کردن بحث  دمیکش یقیکرد ، نفس عم سکوت
یسع  

 کردم خودم رو آروم کنم :

دونم درسته  یگرفتم که نم یمیتصم هیراستش فرهود ، .

نه ای _ 

 دلخور لب زد :

بتونم کمکت کنم دیبگو ، شا . _ 
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 مکث کردم و آروم گفتم :

،  یدون ینشدم ، خودتم خوب م تیچند سال کم اذ نیا تو

کینزد  _ 

رو تباه کنم ، االن هم  میهمه فشار کل زندگ نیاز ا بود
تحمل گهید   

  

جا ،  نیا ستمیسخته ، راحت ن یلیجو خونه برام خ کردن
 انگار

ستیمن ن یخونه  .  

لحظه سکوت کردم تا خوب حرف هام رو هضم کنه  چند
 و بعد

 آروم گفتم :

. تو شیپ امیمدت ب هیخوام  یم _ 

که با التماس از بابا  یتلخ شد ، مثل همون روز صداش
یم  

 خواست برن مشاوره .

؛ یرس یم نجایه اروز ب هیدونستم تو هم  یم _ 
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 شیحال تو رو من پنج سال پ نیآوا ، هم یدون یم

 داشتم، حس

گرفتم  می؛ همون موقع بود که تصم ی، نا امن یبیغر
 خونه رو ترک

 کنم.

ش دلم رو آتش زد یدورگه شده از ناراحت یصدا :  

زور زدم درست شن ، نشد یلیخ ! _ 

: کرد یمصلحت یو چند سرفه  دیکش یپوف  

. نتونستم ، مثل تو . اما هنوز هم فکرم تو اون من هم 

 _خونه س

سرم جا به جا کردم ریدستم رو ز :  

 نیرو ا یبکن یخواست شیکه چند سال پ یهمون کار ایب

 _ بار با

میهم انجام بد .  

بود شیدینا ام یتلخش نشونه  یخنده  :   
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گه  ی، م دونهیم مارستانیآوا ، بابا مشاوره رو ت شهینم

 _ مگه من

. برم مشاوره ضمیمر  

. فقط نجایا ای، تو ب میکن یشون م یراض _ 

دیکش یپوف :  

بار  هی یخوره ول یصدا خانم ، من که چشمم آب نم باشه

گهید  _ 

. میکن یتالش م  

زدم یلبخند :  

". "صدا یمن آخر نتونستم به تو بفهمونم به من نگ _ 

نشستم و  زمیاز تموم شدن مکالمه م با فرهود پشت م بعد
یکم  

کردم و در آخر با  نییرو باال پا یدیاستاد حم ی جزوه
ساعت دنید  

گرفتم بخوابم میکه از دوازده گذشته بود تصم .  

. دمیاز خواب پر میزنگ گوش یصبح با صدا  
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کوچک به عنوان  یشدم و بعد از خوردن لقمه ا حاضر

 صبحونه

 از خونه در اومدم.

. استاد زود  کسرهیساعت اول با وجود حرف زدن 

شتگذ  

 زی، کل ساعت رو ر میداشت یدوم با مهتاب عموم ساعت
واسم زیر  

در نظر داشت  یخواستگار یکه برا ییمدل لباسا از
یگفت ، حت  

. شد یلحظه هم ساکت نم کی  

. استاد در اومد و بهمون تذکر داد یآخر صدا   

  

 نییپا یرو جمع کردم تا به طبقه  لمیاز کالس ،وسا بعد
 برم ،

روان شد و دوباره شروع کردمهتاب دنبالم  :  

لباس؟ دیخر میباهام بر یایروز م هیگم آوا ،  یم _ 

کردم خودم رو از شرش خالص کنم  یم یسع کهیدرحال
 و به
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 کالسم برسم گفتم:

سردرد گرفتم برو تا از وسط  یکه انقدر حرف زد فعال

 _ نصفت

 نکردم.

نازک کرد یو پشت چشم دیخند :  

بره یشوهرم سرت رو م . _ 

رو  رمونینثارش کردم و با تکون دست ، مس یا دهیترش
 از هم جدا

. میکرد  

آخر کالسم بود که فرهود ازم خواست منتظر  ساعت
 بمونم تا دنبالم

. میو باهم به خونه بر ادیب  

 یاز بچه ها یکی،  ریدانشگاه منتظر بودم که ام یجلو
 کالس رو

 یاومد ، پسر ساده و موقر یکه به سمتم م دمیدور د از
 بود، با

.  یالغر به نظر م یکوتاه کم ییو موها دهیکش یصورت

دیرس  
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 مودبانه سالم کرد و طبق معمول جزوه م رو خواست.

خواست اکثرا  یم گرفت،هر بار از من جزوه م خنده
گفتم یبهش م  

. جزوه سراغ  یبدخطه، اما باز هم برا اینصفه س 

اومد یخودم م  

به سمتش گرفتمبردم و جزوه م رو  فمیدستم رو تو ک :   

  

مهیهم بدخته هم نصفه ن دیدون یخودتون م . _ 

: و سرش رو باال آورد دیخند  

 زیاتفاقا نکات ر یول د،یگ یرو م نیهم یهر سر شما

رو یخوب  _ 

. دیکن یبرداشت م  

. و تشکر کردم دمیخند فشیبه تعر  

: کرد و محترمانه  یانگار از خنده م جرئت گرفت ، مکث

 گفت

م؟ینیاز دانشگاه هم رو بب رونیب میتون یم _ 

. شد یم کیفرهود افتاد که نزد نینگاهم به ماش  
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درخواست مالقات رو بپرسم ،  نیعلت ا نکهیا بدون

 دلسرد کننده

 گفتم:

. االن هم برادرم اومده ستیمن مقدور ن یبرا متاسفم

 _ دنبالم ، با

 اجازه.

. آرومش رو  یخداحافظ یاز کنارش ردشدم و صدا

دمیشن  

. کردم یشدم و سالم بلند نیماشسوار   

: کرد و همونطور که جوابم رو داد حرکت  یزیاخم ر

 کرد

باهاش حرف  یبود داشت یک یبچه فوکل نیسالم، ا کیعل

یم  _ 

؟یزد  

: خنده م گرفت رتشیاز غ  

. جزوه م رو دادم بهش_ ،یهم کالس   
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 . جزوه  هیاز  یحواست روجمع کن تو دانشگاه همهچ

شهیشروع م _ 

: کردم یاخم تصنع  

. راحت التیشروع بشه خ ستیقرار ن یزیر،چینه خ _ 

 یکرد و تا خونه حساب یبلند یلحن پر حرصم خنده  از
 حرص من

 روبا حرف هاش در آورد.

 یخرگوش بزرگ نرم پنبه ا هیکه  دمیخونه رو با کل در
 بهش

کرده بودم باز کردم زونیآو .  

 دمیکش یمحض ورود مقنعه م رو برداشتم ، نفس راحت به
 و سالم

 کردم.

 نکهیبود ، بدون ا دهیدراز کش ونیتلوز یجلو مامان
 سرش رو

 برگردونه بهم گفت :
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برو لباساتو عوض  زهیچطور بود؟غذات رو م دانشگاه

ایکن ب  _ 

 بخور .

 یفرهود که سالم کرد تو جاش نشست و لبخند یصدا با
 زد ،قبل

قدم شد و بعد از  شیفرهود پ ادیبه سمتمون ب نکهیا از
یروبوس  

نشست. با همون لباس ها به سمت آشپزخونه رفتم  ششیپ
شهیو ش  

. دمیآب رو سر کش ی  

. و به سرفه  دیفرهود آب تو گلوم پر یبا حضور ناگهان

 افتادم

که واسه کل  یا شهیهنوز ش ؟یآدم ش یخوایم یک تو

 _ خانواده

؟یکش یسر م ینجوریرو ا ست   

  

به چهره م که  یو با نگرانبار پشت کمرم زد  چند
 مطمئن بودم
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شد رهیاالن قرمز شده خ .  

 زیم یاز چند لحظه نفسم سرجاش اومد و رو صندل بعد
ینهارخور  

 ولو شدم .

 اخم کردم :

. ختیقلبم ر ،یش یمثل جن ظاهر م هویچرا  _ 

بهم کرد و کنارم نشست ، مطمئن شده بود حالم  ینگاه
 خوبه غذام

 ،یو با گفتن "حاال که زنده ا دیخودش کش یجلو رو
 بعدم منم اومدم

 غذا بخورم" مشغول خوردن شد .

خودم آوردم و با حرص غذا رو  یبرا یو چنگال قاشق
 به سمت

دمیخودم کش :  

من یرو تو برم ، نگاه چه افتاده رو غذا . _ 

و بعد  میبشقاب غذا رو با تو سر هم زدن خورد هی اون
 از شستن
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رفتم و لباسم رو عوض کردمظرف غذام به اتاقم  .  

رفتم و به سمت  رونیزنگ در از اتاق ب یصدا دنیشن با
 در رفتم ،

 بابا بود .

با برادرم رو مبل نشست و  یاز سالم و احوالپرس بعد
 خطاب بهش

 با خنده گفت :

شازده؟_ یگم کرد راه   

  

 وهیجواب فرهود نشدم به آشپزخونه رفتم و م منتظر
که آماده ییها  

 زیم یبود رو با چند تا بشقاب بردم و رو خچالی تو
 گذاشتم ، کنار

 فرهود نشستم .

 یکه م یبرداشته بود و همون جور السیچند تا گ بابا
 خورد به

چشم  ونیکرد ، مامان هم به تلوز ینگاه م ونیتلوز
 دوخته بود و



 
 

34 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
با کنترل بود یمشغول باز .  

 یکه مفرهود زدم و با چشم و ابرو بهش فهموندم  یپا به
 خوام

 بحث رو شروع کنم ، دستام رو تو هم گره کردم:

رو ونیچند لحظه تلوز شهیم _ 

راجع  میگرفت میما تصم د؟یو به ما توجه کن دیکن خاموش
 به

. میباهاتون حرف بزن یموضوع مهم  

بهم کرد ییبابا نگاه گذرا :  

! ؟ میرو چرا خاموش کن ونیخب ، تلوز دیبگ _ 

: رو خاموش  ونیبابا، تلوزمامان بدون توجه به حرف 

 کرد و گفت

افتاده؟ یشده بچه ها؟ اتفاق یچ _ 

زدم ، موهام رو پشت گوشم دادم و  یلبخند کوتاه :

 شروع کردم

نشده . فقط ما عالوه بر گوش هاتون منطق  یزیچ نه

 _ شما رو هم
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ادامه دادن  ینطوریا گهیباتوجهتون ،چون د میخوایم

یسخته ، برا  

  همه مون.

  

دونستن که موضوع خودشونن ،  یکردن ، م یم نگاهم
رو از نیا  

خوندم ینگاهشون م .  

 آروم ادامه دادم:

، فرهود خودش رو به آب و آتش زد که  شیسال پ چند

 _ شما رو

رفت براتون وقت گرفت ،  یحت ادتونه؟یمشاوره ،  ببره
یدلش م  

 یآشفته تون ، دلش م یزندگ نیتموم شه ا خواست
هیخواست   

؛ میخوب باش ی خانواده  

د؟یکار کرد یشما چ یول  

 رو به بابا کردم:
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ام که  یمگه من روان یتو گوشش و گفت یزد ادته؟ی بابا

 _ برم

، مشاوره  

سال  ستیگن؟ بعد ب یم یمردم چ یگفت ؟یتو چ مامان
یزندگ  

رهیآبرومون م .  

د؟یدیبه کجا رس حاال  

میخوا یبار بار من و فرهود با هم ازتون م نیا ...  

دیبابا وسط حرفم پر :  

 یمثل خان داداشت ما رو بفرست یخوایتوام م هیچ

 _مشاوره؟

 سرم رو به دو طرف تکون دادم:

 ی، همه  دیکار رو بکن نیخوام خواهش کنم ا ی، م نه

سال نیا  _ 

ست؟ی، بس ن میدیما عذاب کش ها   

  

 چشم هام پر اشک شد :
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هوی، که نکنه  میکرد یسال ها با ترس زندگ نیا ی همه  

_ 

، ما با هزار جور فکر  دیاریسر هم ب ییشه بال دعواتون
الیو خ  

میسال ها رو گذروند نیا .  

 نییمامان پر اشک بود ، فرهود سرش رو پا یها چشم
 انداخته بود

کرد ینگاهم م یو بابا با ناراحت :  

 یپدر من ، خواهش م دیزیافکار غلط رو دور بر نیا .

 _کنم

د شداز جا بلن یبابا عصبان :  

کنه  حتمینص نهیخودم بش یمونده بچه  نمی، هم گهید بسته

یکه چ  _ 

من  ادی یراه و چاه زندگ یخوایغلط ! تو م ی، چ درسته
؟یبد  

زده بود خیاز جام بلند شدم نوک انگشتام  :  

گم  یبدم ، من فقط م ادتونیخوام راه و چاه  یمن نم نه

 _ انقدر
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 دیتون تالش کن یزندگ ی، برا دیبسته نداشته باش افکار

بهتر دیشا  

 شد.

زد یبابا پوزخند :  

 ی، نم یزد یم لیخودت رو ب یباغچه  یزن لیاگه ب تو

 _ خواد

کار کنم .حرفش رعشه به تنم  یرو چ میزندگ یمن بگ به

 . انداخت

رو از پدرم نداشتم یحرف نیانتظار همچ .  

کردم ، بغض ناخواسته گلوم رو  یبا تعجب نگاهش م .

 گرفت

به مامان که داشت با حرص یتوجه   

  

زد نکردم و فقط تو چشم هاش زل زدم یبه بابا تشر م .  

تکون دستم از مامان خواستم سکوت کنه ، با  

 با لحن آروم و پر از بغضم از خودم دفاع کردم :
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بزنم ، اگه هم  لیدارم که ب یزنم ، نه باغچه ا لینه ب من

کینزد  _ 

که  دیمقصرش شما بود میکنم تو زندگ یاشتباه بوده
 آرامش رو ازم

، من دنبال آرامش بودم ، خدا رو شکر زود  دیگرفت
راهم دمیفهم  

 اشتباهه.

پاک  عیرو سر دیچشمم چک یکه از گوشه  یاشک .

 کردم و نشستم

شدم یبابا نم یافکار بسته  فیمن حر :  

 تونیآخر زندگ میواسه هر دوتون احترام قائلم ، تصم من

یپا  _ 

، خودتونه  

 یزده م رو مشت کردم و آب دهنم که به تلخ خی دست
زد رو یم  

 قورت دادم :

... فرهود شیمدت برم پ هیخوام  یم _ 
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بابا به وضوح گرد و صورتش برافروخته  یچشم ها : 

 شد

 هی یگرفت یقشنگ یمای! چشمم روشن ، چه تصم؟یچ

 _ ! روزه

.  یا گهید یجا یبر یمن هنوز نمردم که تو بخوا یول

یکن یزندگ  

نگفت یزیفرهود تو هم رفت اما چ یاخم ها .  

 ینگفته بود با لحن شتریکه تا االن چند جمله ب مامان
به حرف یشاک  

  اومد :

  

فرهود؟ شیبرم پ یچ یعنی _ 

مشکل دارن ، حاال  شونینشو آوا ، همه تو زندگ مسخره
 تو داداشت

چه  هی، پس بق ششیخوام برم پ یم یگ یم یدار رو
یزندگ یجور  

کنن؟ یم  

 فرهود باالخره سکوتش رو شکست :
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 یکنه ، ول یم یمامان ، اشتباه رو هرکس یدون یم

 _ اشکال شما

و همه  دیریاشتباهتون رو بگ یجلو دیبود که نخواست نیا
نیا ی  

،  دیها به خاطر افکار غلطتون باعث عذاب ما شد سال
 اگه شما از

 یرو درست م تونیزندگ دیبا دیمن ناراحت شد رفتن
که آوا دیکرد  

نره که من رفتم ،همون  یدرست تو همون راه هم
رو یمیتصم  

. که من گرفتم رهینگ  

گشتم اما  یبر م نایقیآروم شده  طیشرا دمید یاگه م منم
چیشما ه  

نینکرد یرییتغ .  

ش رو از مبل گرفت و خم شد هیتک :  

مدت  هیکه نشه حلش کرد ، آوا  ستین یموضوع نیا

شیپ ادیم  _ 

. بهتره یهمه چ ینطوریمن ، ا  
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دیبهش توپ یبابا کفر :  

 یحرف چیمن حق ه یعنی یگ یم یکه تو دار ینجوریا

 _ندارم ، 

 آره؟

: تا بتونه به اعصابش مسلط باشه دیتو موهاش کش یدست   

  

گفتم بابا؟ یزیچ نیهمچ یک من _ 

مخالفت  یخوا یفکر کن ، چرا همش م یمنطق کمی
؟یکن  

جواب داد یبابا شاک :  

شبم که خانم ساکته شما  هیخسته شدم ،  گهیمن د نیبب

دینذار  _ 

فقط دست از سر  دیبکن دیخوا یم یباشم ، هرکار آروم
 من

. دیبردار  

به اتاقش رفت و  ینیسنگ یاز زدن حرفش با قدم ها بعد
 در رو
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. دیپشت سرش کوب  

دهنده  یدرمونده م رو به فرهود دوختم ، با نگاه تسل نگاه
 ش آروم

 لب زد :

 _نگران نباش!

 و بعد بلندتر گفت :

جمع و جور کن ،  لتمی، وسا گهیتو هم برو بخواب د آوا

 _ فردا

. دنبالت امیم  

.  ممیرو گفت که به مامان بفهمونه تصم نیدونستم ا یم

هیجد  

زمزمه کردم یآروم یبلند شدم و با صدا :  

ریشب بخ . _ 

شدم ،  رهیتختم پرت کردم و به سقف خ یرو رو خودم
یحرف ها  

هم به  یتموم شده بود ، اگه کم نیبرام سنگ یلیخ بابا
 رفتنم شک
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. که گرفتم مطمئن شدم یمیداشتم با بحث امشب از تصم   

  

موندم و چقدر تو افکارم  رهیدونم چقدر به سقف خ ینم
 پرسه زدم

 که خواب کم کم چشمام رو گرم کرد.

،  دمیبلند زنگ ساعتم وحشت زده از خواب پر یصدا با
عیسر  

و تو جام نشستم.  دمیکش یرو قطع کردم ، پوف صداش
نیا یهر سر  

 رییزنگش رو تغ یگرفتم صدا یم میافتاد،تصم یم اتفاق
 بدم اما

. رفت یم ادمیبعد   

زور بلند شدم ، سالنه سالنه و خواب آلود به سمت  با
 حموم رفتم ،

حوله رو دور  یا قهیاز گرفتن دوش آب سرد پنج دق بعد
 موهام

مامان  یناگهان دنیاومدم که با د رونیاز حموم بو  دمیچیپ
 از ترس



 
 

45 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. زدم یآروم غیج  

عقب رفت و اخم کرد ی، کم دیترس غمیاز ج :  

دمیچته دختر ، ترس . _ 

دادم رونینفسم رو کالفه ب :  

نترسم ؟ یجلوم توقع دار یدیپر هوی سرصبح _ 

 از کنارش گذشتم و به سمت اتاقم رفتم :

رفته؟ بابا _ 

جواب گذاشت یرو بحرف اولم  :  

رم سرکار ، صبحونه  یاون رفت ، منم دارم م آره

یخواست  _ 

. داغه ییچا   

  

بسته شدن در ،  یصدا دنیگفتم و بعد از شن یا باشه
که نیا یبرا  

رو  یشده، گوش دهیبحث به کجا کش ی جهینت شبید بفهمم
 از رو
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فرهود رو  یکوچک کنار تختم برداشتم و شماره  زیم

 گرفتم،

حوصله جواب داد یاز چند بوق ب بعد :  

مادمازل؟ هیچ یسرصبح  _ 

دو رگه ش متعجب شدم و  یحال و صدا یلحن ب از
به ینگاه  

 ساعت کردم :

؟ینکنه خواب بود ه؟ینجوری،چرا صدات ا فرهود _ 

 آروم جواب داد :

، حوصله ندارم. خود شما هم  کمیبد خواب شدم  نه

به روزید  _ 

، بنده دو ساعت هم بعد تو  یدیخواب یمن زود رفت لطف
 نشستم

 باهاشون حرف زدم.

دمیمتعجب پرس :  

؟یباهاشون حرف زد دوساعت _ 

خودش دوباره اومد؟ بابا  
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 با دهن پر جواب داد :

... ای. من رفتم گفتم برینه خ _ 

: دمیعجوالنه وسط حرفش پر  

  خب بعدش ؟_!

  

که تو دهنش بود رو قورت داد و خونسرد ادامه  یزیچ :

 داد

نگفتن ، اما در  یزیمن چ شیپ یایتو ب نکهیمورد ا در

 _ مورد

. ندارم یدیمشاوره ؛ گفته بودم که بهشون ام  

: رو تو دستم جا به جا کردم یو گوش دمیکش یپوف  

. هیچ یهمه مقاومت برا نیا لیدونم دل ینم _ 

حوصله جواب داد یب :  

رو  یتونه فکر کس یهم نم چکسیآوا ! ه نهیا افکارشون

 _ عوض

طرف خودش بخواد. تو هم زورت رو  نکهیمگه ا کنه
هی، بق یزد  
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 ش رو بسپر به خودشون .

بحث کالفه  نیاز ا یخالص یگفتم و برا یآروم ی باشه
 کننده

دمیکش شیموضوع خودم رو پ :  

ه؟یمن چ فی، تکل خب _ 

 قاطعانه گفت :

. روجمع کن ، شب  لتی، وسا یهمون که خودت گفت

دنبالت امیم _ 

. رو دوست داشتم تشیلبم نشست ، حمالبخند رو   

رو رو  یگذاشتم ، گوش یمحض قطع تماس ، آهنگ به
 تخت پرت

 کردم و مشغول آماده شدن شدم.

کالس دو ساعته داشتم ، هیفقط  امروز   

  

 یمفهوم یب یکل کالس نگاهم به دفترم بود ، خط ها تو
 که روش
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کرد .  یم یشست و خال یانگار مغزم رو م دمیکش یم

یدلم م  

. نمیخواست کالس تموم شه و زود تر مهتاب رو بب  

از دهن  «دیخسته نباش» یاومدن جمله  رونیمحض ب به
فمیاستاد ک  

. زدم رونینفر از کالس ب نیرو برداشتم و اول  

و به کافه  میدیهم رو د میذاشت یقرار م شهیکه هم ییجا
دانشگاه ی  

. میرفت  

گفت یبه محض نشستن با خوشحال :  

م؟یاول کجا بر دیواسه خر بنظرت _ 

 یبهش بگم نم یکردم که چه جور یدست دست م داشتم
 تونم

برم دیباهاش به خر .  

 اونم بر و بر زل زده بود به من و منتظر جواب بود .

 آخر از نگاهش کالفه شدم :

بهم؟ یزل زد ینجوریا ؟یدیآدم ند هیچ _ 
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چانه ش زد و آروم گفت ریدستاش رو ز :  

یگ یدردتو نم یتا ک نمیببمنتظرم  . _ 

تعجب کردم شیزیاز ت .  

شد کیبهم نزد دیباال رفته م رو که د یابرو ها :   

  

تو رو مثل کف  گهی، من د یتو فکر دمتید یوقت از

یدست م  _ 

شده ؟ یچ نمی، بگو بب شناسم  

: انداختم نییسرم رو پا  

 دیفرهود ، با شیرم پ یم یمدت هیمن دارم واسه  مهتاب

 _ برم

رو جمع کنم لمیخونه وسا ...  

 دستم رو رو دستاش گذاشتم و شرمنده ادامه دادم :

امیباهات ب یبعد هرجا بگ یدم سر یقول م . _ 

، با  دیکدوم از حرفام در مورد خودش رو نشن چیه انگار
یکنجکاو  

 گفت:
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فرهود چرا؟ شیپ _ 

دونست و واسه من  یرو م میزندگ یماجرا یهمه  اون
بهتر یچ  

از دوتا گوش شنوا ؟ بود  

رو کامل  شبید یسکوت کرد ، اتفاق ها شهیهم مثل
 براش گفتم ،

حرف هام گوش داد و در آخر تنها  یبا دقت به همه  :

 گفت

دست بابات ناراحت نباش ، اونم فشار روشه ، نگران  از

 _ منم

، برو و  میذارم فردا که با هم بر یرو م دمیخر نباش
 قشنگ به

 کارات برس .

ش کردم و دم حصارهمه درکش ممنون بودم ،  نیز اا :

 گوشش گفتم

ییایدوست دن نیتو بهتر . _ 

ازم گرفت یشگونینازک کرد و با خنده ن یپشت چشم :   
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 _باشه خر شدم ، برو به کارت برس.

 یبا عجله تاکس یو بعد از خداحافظ دمیته دل خند از
 گرفتم و به

 خونه رفتم .

که دورم  ییسرم رو خاروندم و کالفه به لباس ها کف
بود ختهیر  

! اومدن فرهود کینگاه کردم . ساعت هشت بود و نزد  

دور و برم همه  یرو باز کردم و خسته از شلوغ چمدونم
رو زیچ  

چپوندم داخلش یهمونطور .  

رو تو دوتا چمدون جا دادم و  ازمیمورد ن لیوسا ی همه
 کنار در

آشپزخونه رفتمگذاشتمشون و به  .  

. ، گفتم که بابات محاله  یچمدونت رو بست یخود یب

یبذاره بر _ 

اومده بود تو آشپزخونه مشغول  یکردم ، از وقت نگاهش
 پختن غذا

دیچرخ یبود و دور خودش م .  
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نشستم ، حرف  زیو پشت م دمیرو عقب کش یصندل

 مامان دلشوره

کرده بود شتریم رو ب .  

زد  یرو هم م تابهیمواد داخل ماه ریکه با کفگ همونطور
 ادامه داد

: 

دوباره قشقرق درست کنه اون  ومدهی، پاشو تا ن پاشو

 _ چمدونا رو

. جر و بحث ندارم یببر بذار تو اتاقت ، اصال حوصله   

اونا  یحوصله  گهیاومدم ، منم د رونیبلند شدم و ب کالفه
 رو

  نداشتم :

  

ف شرع که داداشم خال شیرم پ یدارم م ؟یچه بحث .

کنم ینم _ 

 یزنگ نشون از اومدن فرهود م یدر پ یشدن پ فشرده
 داد ، از
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در رو  عیبود خوشحال شدم ،سر دهیقبل بابا رس نکهیا

 براش باز

مبل انداخته بودم تنم  یدسته  یو مانتوم رو که رو کردم
 کردم. در

 یرو براش باز کردم و به سمت اتاقم رفتم تا برا خونه
بار نیآخر  

. رو چک کنم زیچ همه  

اومدم و سالم  رونیفرهود از اتاق ب یصدا دنیبا شن .

 دادم

: داد لمیتحو یرو مبل نشست و لبخند  

.  نیسنگ یاسباب کش نیبا ا یمادمازل ، خسته نباش سالم

 _ دختر

دوتا چمدون شد؟ نیاون اتاق هم کل  

به  دنیخند یزد و حوصله  یدلم شور م ،ینگران از
هاش یشوخ  

،نداشتم  رو  

به حرفش زدم و به شونه ش زدم یلبخند کوتاه :  

. میپاشو بر گهیخب د _ 
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و من رو کنار خودش نشوند دیسرخوش دستم رو کش :  

 ینترس با خودم م ؟یترس یم هی،چ میحاال که نشست .

 _برمت

رفتن اون نبود ی، رفتن من به راحت دمیترس یم .  

ختیتو در قلبم ر دیبا چرخش کل .  

بود که به محض ورود نگاهش رو چمدونا قفل شد و  بابا
 بعد با

. بودم نگاه کرد ستادهیتعجب به من که بلند شده و ا   

  

؟ ی! کجا به سالمت دمیبه ، چه به موقع رس به _ 

کرد اوضاع رو  یو سع ستادیبلند شد ، کنارم ا فرهود
جلوه یعاد  

 بده :

. برم یم نجایمدت از ا هیزلزله رو  نیدارم ا _ 

. لبخند هم نزد یبه حرفش حت  

و لحنش آروم بود ینگاهش عصب :  

؟یک یبا اجازه  ی، منته نمیب یکه دارم م نویا _ 
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کرد و نگاهم کرد زونیآو یدیرو به جاکل دشیکل :  

 ییچمدونا رو ببر تو اتاقت ، شما جا نیبردار ا ایب .

یرینم _ 

 دیکردم دهنم رو که انگار قفل شده بود باز کنم ، با یسع
یف محر  

 زدم!

رفت که با صدام برگشت یم ییداشت به سمت دستشو :  

بمونم نجایخوام ا یگرفتم برم بابا ، نم میمن تصم . _ 

 به سمتم برگشت و صداش رو باال برد :

، هر وقت مردم هرجا  یبر نجایهنوز نمردم که از ا من

یخواست  _ 

 برو .

که از طرز حرف زدن بابا خونش به جوش اومده  فرهود
 بود ، اخم

ابروهاش انداخت نیب یظیغل :  

 یگ یم ینجوریبره که ا بهیغر یخواد خونه  یم مگه
  ؟_
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کرد جو رو آروم کنه که بابا انگشت اشاره  یسع مامان
 ش رو به

دیسمتش گرفت و بهش توپ :  

 _تو اصال دخالت نکن .

 رو به فرهود کرد :

نبودم ، حاال آوا رو  یفرهود من از رفتن خودتم راض آقا

 _ هم

؟یکرد ریش  

که خودشون بودن  ی، بابا مشکل اصل دیسوت کش مغزم
یرو نم  

کرد یم ریرو برعکس تعب زیو همه چ دید .  

دیغر یفرهود با لحن طلبکارانه ا :  

دوست داره تو  یرفتم ؟ کدوم پسر یمن از خوش مگه

ستیسن ب  _ 

بود که  نیا ریاز خونه ش بره؟ غ یو دو سالگ ستیب ،
گهید  
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نکردم  رینمونده بود برام؟ آوا رو هم من ش اعصاب

 خودتون خسته

. دیش کرد  

 ادشیشده بود فر یعصب شتریبابا که از حرف فرهود ب :

 بلند شد

 دیخواد، با یدلش م یلیدم آوا بره ، اگه خ یاجازه نم من

 _ از رو

من رد شه یجنازه  .  

ادامه نده ،  نیاز ا شتریفرهود رو فشردم که ب دست
نیا یبازنده   

، پس بهتر بود حداقل حرمت ها حفظ  میبحث ما بود .

شد یم  

بابا نگاه کردم یتو چشما میمستق :   

  

 رمیهم ش یمن بود ، کس میبرم تصم نجایکه از ا نیا

 _نکرده بود ، 

 یکرد ، ول تیبرادر ازم حما هیفقط به عنوان  فرهود
اال که شماح  
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! مونم. دعوا بسه یم د؛یانقد مخالف  

 به سمت چمدونا رفتم و کشون کشون تا اتاقم بردمشون.

و به فرهود که هاج و واج  ستادمیچارچوب در ا تو
کرد ینگاهم م  

 لبخند زدم :

. یکه اومد یمرس _ 

. نشدم یا گهیمنتظر حرف د  

 یعصب یدادم ، صدا هیاتاق رو بستم و به در تک در
 فرهود رو

: دمیشن  

خدا به فکر بچه  یبار محض رضا هیبار ، فقط  هی .

دیهاتونم باش _ 

شد و بعد از اون  دهیبندش در خونه بود که کوب پشت
نبود یزیچ  

 جز سکوت...

. رو داخل قفل در اتاقم چرخوندم و در رو قفل کردم دیکل  
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 .  یجار یو به اشک هام اجازه  دمیرو تخت دراز کش

 شدن دادم

 یپا انداخته بودم ، مچ پا یو پا رو دهیتختم دراز کش رو
 راستم رو

اتاق بود که  یدادم و نگاهم به پرده  یتکون م یدوران
 باد کولر

برد یطرف و اون طرفش م نیا .  

 یخودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم ، چند بار شبیپر از
 فرهود و

کدوم رو نداده و با  چیزنگ زده بودن که جواب ه مهتاب
به امیپ هی   

  

دو گفته بودم خوبم و از مهتاب بابت نرفتنم  هر
کرده یعذرخواه  

 بودم.

خواست  ینبودم و دلم نم یاومده راض شیپ طیشرا از
رو یکس  

نمیبب .  
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تختم افتاد ،  یگوشه  زیبه ساعت کوچک رو م نگاهم

کینزد  

 اومدن مامان بود .

 یزیشدم تا به آشپزخونه برم تا قبل از اومدنشون چ بلند
 بخورم و

 نیاول ستادمیاتاقم که ا ی نهیآ یاتاقم برگردم . جلو به
که تو یزیچ  

و رنگ  شونیپر یپف کرده ، موها یزد چشم ها ذوقم
م بود دهیپر  

. 

تو موهام  یخودم زدم و دست ریبه تصو یپوزخنذ .

دمیکش  

ها زدم وهیبه م یخونکرو باز کردم و نا خچالیدر  .  

خودم گرم کردم  یموند رو برا یباق شبیکه از د ییغذا
 و به اتاقم

 برگشتم.

نرفتم و  رونیشام صدام کردن از اتاق ب یهم که برا شب
 خودم رو
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. خالص شم یاز افکار منف یبا درس مشغول کردم تا کم  

به در زد و  یشب بود که بابا پشت در اومد ، تقه ا آخر
 پشت بندش

 گفت :

تو اتاق؟ یخودت رو حبس کرد یچ یعنی االن _ 

  تند جواب دادم :

  

خوام تنها باشم ینداره ، م یخاص یمعن . _ 

حضورش  ینفس هاش نشونه  ینزد ، اما صدا یحرف
از دیبود، شا  

 لحن سردم متعجب شده بود .

 شونیپر یخوابم برد و تا صبح خواب ها یبه سخت شب
یادیز  

. نبود ادمی یزیشدم چ داریاما صبح که ب دمید  

آزاد  نهیشدم و بعد رفتنشون از خودم رو از قرنت حاضر
 کردم و به

 آشپزخونه رفتم.
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تو اتاقم مونده بود رو شستم و بدون  شبیکه از د یظرف

 خوردن

به دانشگاه رفتم یزیچ .  

گفتن کرد ،  راهیشروع به بد و ب دنمیبه محض د مهتاب
یهرچ  

. بهش ندادم یشده جواب درست یکه چ دیپرس  

 یبه موقع استاد من رو از سوال و جواب ها اومدن
 مهتاب نجات

 داد .

شد ،  یکردم حواسم به درس جمع نم یم یهرکار
 خوشبختانه

. نداشت یادیز تیبود و اهم یساعت درس عموم  

خودم حس کردم و  یکل ساعت نگاه مهتاب رو رو تو
یتوجه  

ندادم ، به محض تموم شدن کالس دستم رو گرفت  نشون
 و من رو

زدم جوابم رو  یهم حرف م یخودش کشوند .هرچ دنبال
داد ، ینم  
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. فتمیبود ب کیرفت که چندجا نزد یانقدر تند م  

و به سمتم  ستادیا میدیکه رس یخلوت یجا نیبه اول .

  برگشت

  

گفت زیآم دیکرد و تهد زیچشماش رو ر :  

،  یزنگ زدم جوابم رو نداد یهرچ وزریآوا ،د نیبب

 _ امروزم

شنوم  یدرست ازت نم یکلمه  هیشده  یگم چ یم یهرچ
ی، م  

، با زبون خوش بگو  یریزنمت تا بم یانقد م نجایا رمیگ
شده ؟ یچ  

نفس گفت که نا خودآگاه  هیو  یانقد حرفش رو جد :

 خنده م گرفت

کنم برات یم فی، چته؟ تعر یباشه وحش . _ 

 مکتین نیتر کیبه اطرافمون کردم و به نزد ینگاه :

 اشاره کردم

تا بگم مینیاونجا بش میبر ایب . _ 
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روخنده م نداشتم  یکه تسلط یدر حال دیدستم رو کش : 

 گفتم

دنبال خودتا یکش یم یخوشت اومده من رو ه . _ 

دیو کامال به طرف من چرخ مینشست یرو صندل :  

الزم رو بده حاتیحرف اضافه نزن! توض . _ 

خواست  یبه لب هام چشم دوخته بود که انگار م یجور
 کلمه ها

توهوا بقاپه . از طرز نگاهش خنده م گرفته بود و او  رو
یکفر  

 دهیبر دهیکرد ، همونطور که از خنده صدام بر یم نگاهم
 شده بود

 گفتم :

تونم ی...نم یکن ینگاه م ینطوریمهتاب ... به خدا ا . _ 

، نگاهش رو ازم گرفت و همخنده ش گرفته بود  خودش
 صاف

  نشست :
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خب ، حاال بنال لهیخ . _ 

رو مو به مو  روزید یم رو جمع کردم و ماجرا خنده
فیبراش تعر  

 کردم.

برخورد کنه یکرد منطق یسع شهیمثل هم :  

 ی، نم هیعیطب یبابات نذاشته بر نکهیبگم آوا ! ا یچ

 _ خواد ازش

گه ،  ی، در مورد مشاوره هم فرهود درست م یباش دور
تو گهید  

. یزورتو زد  

به شونه م زد یبه سمتم برگشت و ضربه ا :  

 یتو اتاق که چ ی، حاال خودت رو حبس کرد نمیبب

 _بشه؟

و جواب دادم دمیضربه ش رو مال یجا :  

رفتار کنم که انگار  یو جور رونیخواستم برم ب ینم

یهمه چ  _ 
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خواستم بفهمن که نا  یندارم . م یشکلو من هم م هیعال . 

ام یراض  

شه؟ به  یعوض م یزی، مگه چ دنیکه فهم رمیگ حاال

یجا  _ 

 حبس کردن خودت فکر راه چاره باش .

چونه زدم و مسخره ش کردم ریدستم رو متفکرانه ز :  

 ؟ینیب یواسه من م یخانم ، شما االن راه چاره ا دیببخش

دیبا ای  _ 

. خودم رو بکشم لمایمثل ف ایاز خونه فرار کنم ،   

ادام رو در آورد یبا دهن کج :   

  

 نیچرت و پرت نگو ! بهتر ؟یرو بکشم ... که چ خودم

نهیراه ا  _ 

 ینیکه انقدر نش یگرم کن یزیچ هیسر خودت رو با  که
نیبه ا  

. یفکر کن زایچ  

زد یمکث کرد وچشماش برق یکم :  



 
 

68 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
کنه دایکار برات پ هیتونه  یداداشت م نیبب . _ 

 کار ...

که اصال بهش فکر نکرده بودم یزیچ .  

کالس مهتاب مجبورم کرد که باهاش واسه  نیاز آخر بعد
دیخر  

. به مامان خبر دادم و همراهش شدم امیپ هیبرم، با   

بود، دوست داشتم هرچه  شنهادشیپ شیمدام پ فکرم
 زودتر تنها شم

 تا بتونم قشنگ به همه جوانبش فکر کنم.

حواسم رو  یکردم همه  یتشر زد سع که بهم یبار چند
دایواسه پ  

جمع کنم شیخواستگار یکردن لباس مناسب برا .  

با  دیسف زیاسپرت با شوم ینفت یکت آب دنیآخر با خر در
یگل ها  

مانند دست از سر من  یکراوات ی قهیو  یآب زیر
 برداشت و

. داد که برم تیرضا  
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نشسته و  زی. سرمدمیبود که به خونه رس مینه و ن ساعت
یشام م  

 خوردن که لباسم رو عوض کردم و بهشون ملحق شدم .

گفت و ،  ینم یزیکرد و چ ینگاهم م یچشم ریز بابا
توجه یمن ب  

  به اونا تو فکر خودم غرق بودم .

  

کردم یبا فرهود مشورت م دیشد ، با ینم ینطوریا .  

شامم رو تموم کردم و به اتاقم رفتم عیسر .  

. روگرفتم و منتظر شدمشماره ش   

دو روز که جوابش رو ندادم  نیدونستم به خاطر ا یم
 توپش ازم

 پره.

بگه  یزیچ نکهیتماس که وصل شد قبل ا نیهم یبرا
 خودم شروع

 کردم :
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فکر  هیداشتم تنها باشم تا واسه خودم  ازیخدا فرهود ن به

یحساب  _ 

دونم  یچند روز جوابت رو ندادم، م نیا دیببخش کنم،
ینم بودنگرا  

. 

 یپر شد که ادامه  شتریانگار با حرف هام دلش ب :

 حرفم رو گرفت

 یخبر از خودت به من نداد هیکه نگرانت بودم،  معلومه

دو نیا  _ 

که خوبم، اونم دروغ امیپ هیروزه فقط  !  

آوا ؟ یدینکش خجالت  

لحن ممکن رو به خودم گرفتم نیمظلوم تر :  

. کشم یاالن دارم خجالت م یلیچرا . راستش خ _ 

 خنده ش بهم جرئت داد :

 یحساب د،یچند روز ببخش نیبابت ا ،یداداش گهید گفتم

 _ خجالت
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صالح  یزیچ هی. زنگ زدم باهات درمورد  دمیکش . 

  مشورت کنم

  

داد و آروم گفت رونینشست ، نفسش رو ب ییانگار جا :  

؟یاز خونه فرار کن یخوا ی، م هیچ نمیبب بگو _ 

رو  نیمن هم به مهتاب هم دم،یبه شباهت فکرمون خند .

 گفته بودم

 یاتاقم نشستم و همونطور که خودم رو م یصندل یرو
 چرخوندم

 شروع کردم :

 یلیبه سرم زده که بابتش خ یفکر خوب هی امروز

 _خوشحالم، 

شروع کنم دیبا یچطور قایدونم دق ینم یمنته .  

حرفم شد ی منتظر ادامه یحرف چیه یسکوت کردم، ب :  

و  رمیگ یمدرکم رو م گهیکه من دو ترم د یدون یم

 _ قصدم کار
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شرکت  یکه بعض دمیپرس و جو کردم فهم کمی کردنه،

یها افراد ب  

مثال من که رشته  رن،یپذ یم اریرو به عنوان دست سابقه
 م

. حسابدار بشم هی اریتونم دست ی، م هیحسابدار  

شه، هم اصول  یهم واسم سابقه م ن،یبهتر از ا یچ خب
 کار دستم

. مونم یهم انقدر خونه نم اد،یم  

شدنش بود یفکر یسکوت کوتاهش نشونه  :  

. ستین یگ یکه تو م یراحت نیبه ا یول ه،یخوب فکر

ارویاالن   _ 

 هیبا  یخوا ی، بعد تو م کارهیمدرک تو دستش ب با
اشتغال یگواه  

راحت قبولت کنن؟ یلیخ لیتحص به  

: »گفتم و ادامه دادم یا دهیکش«نه   

  

خوبه،  یلیشرکتتون خ ریت با مد ارتباطخب تو  نیبب

بود یچ  _ 
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 اسمش؟

 عیاسمش سر یادآوریهم فشردم و با  یچشمام رو رو :

 ادامه دادم

یآهان، احمد . _ 

 یکه گفتم قبول م یطیبا شرا یکس نیهمچ نیبگو بب بهش
نمیکنن؟ ا  

تونم برم و چهارشنبه از  یفرد م یکه فقط روز ها بگو
ازدهی  

 صبح.

من خنده ش گرفت ییاز پررو :  

یراننده  هی ر،یبگ یدو بارم مرخص یهفته ا یخوا یم  
_ 

!  یبر ،یهم بهت بدن که هر وقت خواست یاختصاص

یایب  

 رمیگ یم ادیها ها، اصال بامزه نبود. من زود کار رو  ها

 _ ، بعدم

تحانا تموم شه هر که ام ریتابستونه ،بعد ت گهیماه د هی
رم یروز م  
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. 

تمام گفتم تیحرفم رو با مظلوم یادامه  :  

؟یزن یحرف م یاحمد با _ 

 یشرک نکن، باشه حرف م یگربه  هیرو شب صدات

یزنم ول  _ 

تمرکزش رو  شتریدونم، چون شرکت ما ب یم دیبع
با یروهاین  

 سابقه ست.

  اخم هام تو هم رفت:

  

 یکار م یچ نمینکن . برو بب دوارمیانقدر ام ،یمرس

منتظر ،یکن  _ 

 خبرتم.

 یگذاشتم و خوشحال از فکر خوب زیم یرو رو یگوش
 که مهتاب

 تو سرم انداخته بود مشغول درس خوندن شدم.

******** 
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کم مونده بود اشکم در  لمیزنگ مجدد موبا یبا صدا .

ادیب  

بود و از صبح  دهیمهتاب رس یروز خواستگار باالخره
کسرهی  

زد یبه من زنگ م یهر کار یبرا .  

 چارهیکه تک بچه بود و خواهر نداشت من ب ییاونجا از
جور دیبا  

دمیکش یرو به دوش م زشیهمه چ .  

رو به گوشم چسبوندم و با ناله گفتم یگوش :  

مهتاب ؟ هیچ گهید _ 

دیبهم توپ یبا استرس و نگران :   

  

کت انتخاب کردنت ،  نی، تو هم با ا هیچ گهیو د مرض

 _ دکمه ش
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رسن ،  یم نایهم مسعود ا گهیربع د هیشده ، تا  کنده

یحاال چه خاک  

 تو سرم کنم؟!

کنه، هم  هیبود به خاطرش گر کیکه نزد یمشکل از
 متعجب بودم

 هم خنده م گرفته بود :

و فحش  یدکمه به من زنگ زد هی! تو به خاطر  مهتاب

؟ید یم _ 

بدبخت برو نخ و سوزن بردار زنگ زدن به من  یجا به
نیبش  

 بدوز.

گفتم ییدستم رو باال بردم و با حالت دعا :  

آقا مسعود زود تر برسه تو دست از سر کچل  نیا شاالیا

 _ من

ی، از هشت صبح صد بار به من زنگ زد یبردار .  

کردم زیآم دیتن صدام رو تهد :  



 
 

77 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
من ازتون  یتپل ینیریش هیصبر کن، مهتاب خانم  اما

که رمیبگ  _ 

جبران شه دیقشنگ کل امروز و اون روز خر .  

 از لحنم خنده ش گرفته بود :

داشتما ، پس تو به چه درد  اجیروز بهت احت هیحاال  خب

یم  _ 

؟ یخور  

دمیکش یپوف دینا ام :  

 ییکارا چیخورم و ه ی، من فعال فقط به درد تو م بله

یا گهید  _ 

  ندارم.

  

دیوسط حرفم پر :  

من  ریو پرت نگو . برو وقتم رو نگ خب ، چرت یوا

یدکمه   _ 

ومدنیرو بدوزم تا ن نیا .  

قطع کرد یخداحافظ یبزنم که ب یاومدم حرف .  
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کردم و با خنده سرم رو تکون دادم یبه گوش ینگاه .  

 یخواستگار یاصرار کرده بود که امشب منم برا یلیخ
 برم

که با خانواده ش هم راحت بودم اما  نیباشم،با ا وکنارش
کار نیا  

 رو درست ندونستم.

. بود ششیاما از ته دل براش خوشحال بودم و کل فکرم پ  

 نیینشسته بودم و شبکه ها رو باال پا ونیتلوز یروبرو
کردم ، یم  

 یگذشت و خبر یروز از حرف زدنم با فرهود م چهار
 ازش نبود

 یزیدس سپردم ، چگفته بود به مهن دمیخودمم که پرس ،
 بشه بهت

دم یخبر م .  

رو برداشتم تا خواستم شماره ش  ی، گوش اوردمین طاقت
رمیرو بگ  

شد انیفرهود نما یو شماره  دیتو دستم لرز ی، گوش .  

 با خنده جواب دادم :
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آقا داداش ،  ایحالل زاده ها رو از پشت بست یهمه  دست

نیهم  _ 

خواستم بهت زنگ بزنم یاالن م ...  

زد وسط  یخنده توش موج م یها هیکه ته ما ییصدا با
دیحرفم پر  

:  

  

 _مشتلق بده آوا خانم که واست کار جور کردم .

دهنم گرفتم یو دستم رو جلو دمیاز جا پر :  

؟یعنیدرست شد  ؟یکرد دایکار پ ؟یچ _ 

، قشنگ گوش کن.  رتتیرو کنترل کن جو نگ خودت

 _ مهندس با

شرکت واردات صادرات  هی ریاز دوستاش که مد یکی
 محصوالت

و گفته  ومدهیصحبت کرده ، انگار بدش ن هیوتریکامپ
 شنبه ساعت

. نتتیمصاحبه تا بب یبرا ینه صبح بر  
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 دمیپر نییباال و پا یشد ، چند بار با خوشحال ینم باورم

 و با ذوق

دمیپرس یادیز :  

ساعت  هیچقدر خوشحالم که ،  یدون یفرهود ؛ نم یوا

 _ کالس

. هفته دانشگاه نرم و هر روز برم  هیحاضرم  چیکه ه

 مصاحبه

سر داد یبلند یخنده  :  

. اونجا آبروم رو  ی، نر اریدر ن یباز یخب عقده ا

ایببر _ 

دمیکردم و پشت بندش ناباورانه پرس بشینص ییگمشو :  

بودنم نداشتن؟ ونیروز در م هیبا  یمشکل چیه یعنی _ 

 یم یچ نیمن ، استخدامت که نکردن حاال برو بب زیعز

 _ گن ، به

کنن و اگه خوب  یقبولت م یماه اول امتحان ادیز احتمال
ینباش  

خوان یعذرت رو م .  
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 یشد اما خودم رو باور داشتم . م یته دلم خال یکم

 دونستم از

، حاال فقط مونده بود حرف زدن با بابا امیپسش بر م .   

  

 

 

گذشت که بابا هم اومد یاز اومدن مامان م یساعت کی .  

رفتم و سالم کردم ،  رونیمحض اومدنش از اتاق ب به
برام یسر  

، از کنارم رد شد تا به  دیداد و حالم رو پرس تکون
بره ییدستشو  

گفتم عیکه سر :  

م؟یشه با هم حرف بزن یم _ 

نگاهم کرد یبرگشت و کم :  

. تو اتاقت االن امیم _ 

دم و به اتاقم رفتمسرم رو تکون دا .  
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گذاشتم .  یرو واسه ش خال یتختم نشستم و صندل رو

سر کهیدرحال  

کرد اومد و رو  یو صورتش رو با حوله خشک م :

نشست یصندل  

شنوم یخب ، م لهیخ . _ 

کردم . تا  فیو ماجرا رو براش تعر دمیکش یقیعم نفس
 آخر گوش

هم نشد یعصبان ی، حت دیداد و وسط حرفم نپر .  

کرد یبه صورتم نگاه م یخنث .   

  

حرف هام نگاه شکاکم رو به چشماش دوختم  انیاز پا بعد
 و منتظر

 موندم.

 به سمتم خم شد :

من از نظر  ؟یخونه بمون یخوا یکه نم هیچ مشکلت

یمال  _ 

به  یازین یتمومه ول یگم همه چ یکم نذاشتم ، نم یزیچ
 کار کردن
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ستیتو ن .  

انداختم نییسرم رو پا :  

 نیحداقل ا نهیش ا دهیرم فقط ، فا یواسه پولش نم من

یجور  _ 

شم یمستقل م کمی .  

 یلیخوام سرم رو گرم کنم ، تو خونه حوصله م خ یم
ره ؛ یسر م  

؟یموضوع مخالفت نکن نیشه با ا یم  

 نگاهم کرد :

. ،خوبه اتفاقا هیموضوع ندارم . سرگرم نیبا ا یمشکل _ 

تو سرت  یو فکرت رو از چرت و پرت ها یکن کار
که یآزاد کن  

. ینزنه به سرت چمدون ببند هوی شیمثل چند روز پ  

 بر و بر به چشماش زل زدم که ادامه داد:

 نکهی،ا یذارم تو ازم دور بش یوقت نم چیپدرم ،ه هی من

 _ ازدواج

... بحثش جداست یو بر یکن  
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 آروم زمزمه کردم:

برادرم  یخواستم برم . خونه  ینم یدور یمن جا .

  بود_

  

: دیاخم هاش روتو هم کش  

دادم؟ یم دیبا یروچ لیفک و فام جواب _ 

گفتم دخترم چرا رفته؟ یم  

 باز هم حرف مردم دغدغه ش بود.

حوصله بحث رو عوض کردم یب :  

بحث رو نیبابا ول کن ا ! _ 

.  دیبر دیمن که نرفتم ،شما هم به لطف مردم قبول نکرد

 مشاوره

. من االن کارمه یمسئله   

دفترهام رو نگاه  یرفت کم زمید شد و سر ماز جا بلن .

 کرد

 برگشت و کنارم نشست، کالفه بود:
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، منم دنبال آرامشم ،ما هم از  یهمه سال زندگ نیا بعد

 _ اول

. کرد مونینجوریا طی،شرا میکه بجنگ میازدواج نکرد  

 از حرف هاش متعجب بودم.

 سابقه نداشت بابا با من درد و دل کنه!

، خطوط  دیو چشماش رو مال دیبه صورتش کش یدست
یشونیپ یرو  

. داد یش گذر عمرش رو نشونم م  

بودم بازهم دوست نداشتم  دهیکه کش یهمه عذاب نیا با
 عذاب

نمیرو بب دنشونیکش .  

: لب باز کرد قهیبعد از چند دق   

  

کارت  قیندارم ،فقط ساعت دق یبا کار کردنت مشکل من

 _ رو بهم

،یگ یم  

. دردسر تازه ندارم یمواظب خودتم باش اصال حوصله   
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 بعد از حرفش رفت و در رو پشت سرش بست.

. نداشت خوشحال بودم یکارم مشکل یبا مسئله  نکهیاز ا  

از مهتاب نشد بهش زنگ  یخبر دمید یاز شام وقت بعد
 زدم .شب

رفته بودن  رونیبا مسعود ب یبود که بعد خواستگار یاول
 و قرار

افته رو  یکه م یاتفاقات یرگشت مو به موب یوقت بود
فیبرام تعر  

 کنه.

 یلیشدم که خ یم دیداشتم از جواب دادنش نا ام گهید
 مودبانه

 جواب داد:

آوا؟ جانم _ 

به شماره کردم تا مطمئن شم درست  یبا تعجب نگاه :

 گرفتم

نه  یکنه ها ول یبودم ازدواج آدم رو عوض م دهیشن

نیا گهید  _ 
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 .  یزیچ نی،جانم آوا !؟ خوب شد نمردم و همچ یجور

دمیازت شن  

از  یکرد خودش رو کنترل کنه ،حساب یم یسع نکهیا
 لحن کالمش

 مشخص بود:

زنم االن  ی،من بعدا بهت زنگ م یلطف دار زمیعز

تونم ینم  _ 

 حرف بزنم.

دمیخند :   

  

لفظ قلم  ینجوریا یمسعود شیتخته بشورنت ،هنوز پ سر

 _ حرف

؟یزنیم  

دیخند یحرص :  

. ،فعال نمتیب ی،م زمیعز نیهمچن _ 

 شیپ یبار دوم بود که وقت نیرو روم قطع کرد ،ا تلفن
 نامزدش بود
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 .  یکرد و اعصابم رو بههم م یمن قطع م یتلفن رو رو

ختیر  

نشده  یچیبارش کردم که هنوز ه یکیدلم فحش رک تو
 شوهرش رو

. ده یم حیبه من ترج  

. امتحان فردام رو مرور کنم ینشستم تا کم زمیپشت م  

شب گذشته بود و هم چنان مشغول  مهین کیاز  ساعت
 خوندن بودم

. زنگ خورد میکه گوش  

زدم یاسم مهتاب لبخند پت و پهن دنیبا د :  

خواب باشم؟ دیشا یشبه .نگفت کهی؛ساعت  مزاحم _ 

: شروع کرد یقابل وصف ریتوجه به حرفم با ذوق غ یب  

رفت ،اصال دارم بال  شیپ یعال یآوا ...همه چ یوا .

ارمیدر م _ 

داشت  یانقدر آقا شده بود ،انقدر رفتار خوب مسعود
ی.اصال از وقت  
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بهتر  مونمیاز زمان دوست ی،حت یاومده خواستگار ... 

 شده

 فیرو با آب و تاب برام تعر هیتا درشت قض زیر از
 کرد و منم از

. غرق لذت شدم شیشاد   

  

کار رو  یشد و من هم خالصه ماجرا دهیبه من کش بحث
 گفتم و

. فردا بعد از مصاحبه گذاشتم یرو برا یاطالعات اصل  

: بهش دادم و متاسف گفتم یدر آخر هم فحش  

 نیبده !ا اریرو ب تیعروس ینیریبکش ،بردار ش خجالت

زایچ  _ 

 خوردن نداره ...

 حرفم رو قطع کرد :

 کنم حاال برو بخواب صبح خواب ی،روش فکر م خب

ینمون  _ 

. ری،شب بخ  
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. ریمرض و شب بخ _ 

. شد یمهتاب آدم نم نیبا خنده تلفن رو قطع کردم ،ا  

. گذاشت  یداد و نم یته دلم رو مالش م یبیاسترس عج

 بخوابم

. روزهام شده  نیا ی زهیکردم که انگ یفکر م ییبه فردا

 بود

. اومدم یاز پسش برم دیبا  

 

 

شدن روم  یکه از کنارم رد م یمتعجب مردم نگاه
کرد یم ینیسنگ  

.  یدادن و پچ پچ م ی، با دست من رو به هم نشون م

  کردن

  

.زدم دیهاج و واج اطرافم رو د  

 دمید یجلو ادشیو نور ز دمیچرخ ینیسنگ نیبوق ماش با
 رو گرفت
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 یرو پرت کردم و به پا ادهیو خودم رو تو پ دمیدو ،

م نگاه یزخم  

که تا چند  یابونی، سرم رو که بلند کردم اون خ کردم
پر شیلحظه پ  

شده بود یبود خال تیاز جمع .  

توجه  یوجودم رو گرفته بود ، بلند شدم و ب یهمه  ترس
 به پام

کردم دنیشروع به دو .  

 یگرگ وحشتم رو دو برابر کرد ، صدا یزوزه  یصدا
 زوزه ها

 شتریشد و من توان ب یتر م کیو نزد کیلحظه نزد هر
دنیدو  

 نداشتم ....

رس چشمام رو باز و اطرافم رو نگاه کردم ، از ت با
تو اتاقم نکهیا  

 دمیبالشتم کوب یو سرم رو رو دمیکش ینفس راحت بودم
 ،از کابوس

عرق بودم سیبودم خ دهیکه د یترسناک .  
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ساعت ،درجا بلند شدم ،  دنیو با د دمیرو مال چشمام

یاصال نم  

. کنم ریخواستم واسه مصاحبه د  

 یرو با آب سرد شستم و لرز اول صبح رو برا صورتم
دنیخواب  

. دمیپف چشمام به جون خر  

 ،یسرتاپا مشک پیاز ت یکردم و راض یمحو شیآرا
 عطرم رو به

سر و صدا از  یزده و با چک کردن مدارکم ب خودم
رونیخونه ب  

  زدم .

  

 یو برا دمیهام بخش هیخنک اول صبح رو به ر یهوا
به دنیرس  

شدم یکه فرهود برام فرستاده بود سوار تاکس یآدرس .  

 خینگاهم م کهیشدم و درحال ادهیپ یشرکت از تاکس یجلو
 ساختمون

رو حساب کردم هیبلند روبه روم بود کرا .  
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بهش داده  یخوب یساختمون جلوه  ی شهیتمام ش ینما

 بود . نگاهم

طبقه باال رفت نیتا اخر .  

به دلم زدن یچنگ ...  

 نی، چطور ممکن بود همچ یکار یسابقه  چیه ی، ب من

ییجا  " 

 استخدام بشم...؟"

ازم دور بشن ، با بسم  یرو تکون دادم تا افکار منف سرم
یالله  

کنار  یراهنما یبه تابلو یساختمون شدم و نگاه وارد
 راه پله

 انداختم .

ستادیکه فرهود بهم گفته بود ا یاسم شرکت ینگاهم رو .  

. چهارم ی" ، طبقه رایو یشرکت خصوص " 

اول گذاشتم یپله  یچشمام رو بستم و پا رو .  

دادم شروع به  یم یکه خودم رو دل دار یهمونجور
 باال رفتن
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 کردم .

که ،  ستین یزیچ ؟یچرا دست و پات رو گم کرد دختر

 " فوقش

ید یرو از دست نم یزیکنن ، تو که چ یقبولت نم "   

  

، تپش قلب گرفته بودم و  دمیرس یرفتم نم یم یچ هر
دهینفسم بر  

بود دهیبر .  

، نگاهم رو  دمیکش یقیو نفس عم ستادمیسوم ا ی طبقه
 آسانسور که

اومد و با عجله از جلوم عبور کرد  رونیازش ب یمرد .

 مات موند

تو  ستین یکس دمید یبه دور و برم کردم و وقت ینگاه
 آسانسور

ده کنمطبقه رو ازش استفا هی نیرفتم ، تا ا .  

و خودم رو سرزنش  ستادمیش ا یقد ی نهیآ یجلو .

 کردم
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ترسم آخرش از  یاحمق ، م یرو جمع کن آوا حواست

میهول حل  " 

" گیتو د یفتیب  

 یگفت "طبقه  یو نازک زن که م یتو دماغ یصدا با

 "چهارم

. رفتم رونیو از آسانسور ب دمیکش یقینفس عم  

. در اسم شرکت بزرگ ثبت شده بود یباال  

ومن رو  دیکش یبود ،دستم رو م یخواست کس یم دلم
برد تا یم  

 انقدر وقت تلف نکنم .

 یشدم که دو طرفش به راهرو ها یسالن پنجاه متر وارد
یم یپهن  

 زیسالن و م یدر انتها یدست مبل قهوه ا هیو جز  خورد
با یمنش  

به چشم  یزیسمت راست چ یاز راهرو یکم ی فاصله
خورد ینم  

. 
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که بهش  یرفتم ، دختر جوون یمنش زیبه سمت م میمستق

خورد یم  

سرش توکارش  یاز من بزرگ تر باشه حساب یسال چند
 بود و

  اصال متوجه حضورم نشد.

  

: گذاشتم و صدام رو صاف کردم زیم یدستم رو رو  

. قرار داشتم ،فرهمندم یسهراب یبا آقا دیخسته نباش _ 

 اسمم رو که گفتم سرش رو بلند کرد :

. خانم فرهمند ، مهندس منتظر شما هستن نیاومد خوش _ 

 بلند شد :

کنم یم تونییمن راهنما دییبفرما . _ 

سمت  یکردم و پشت سرش راه افتادم. به راهرو تشکر
 راست

کرد  یفرق م هیبا بق یاتاق که کم نیو پشت اول رفت
، دو ستادیا  

 تقه به در زد و در رو باز کرد .
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 یزیچ نیبه اتاق منظم روبه روم انداختم و اول یکل نگاه

 که از

فوق العاده ش بود دمانینظرم گذشت چ .  

 زیکه پشت م یسال انیمن رو با دست به مرد م یمنش
یمشک  

 رنگش نشسته بود نشون داد :

 _مهندس، خانم فرهمند هستن.

. تونه بره سراغ کارش یتشکر کرد و بهش گفت م  

 یو لبخند محو گوشه  قهیکنار شق یشده  دیسف یها مو
 لبش اون

داد یمهربون نشون م یرو کم .  

اشاره کرد و به  زشیم یرنگ جلو یمشک یمبل ها به
 نشستن

  دعوتم کرد .

  

کنم یزدم تا استرسم رو مخف یلبخند .  
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 فمیکه اشاره کرده بود رفتم و نشستم ، ک ییسمت جا به

پا یرو رو  

 گذاشتم و دستام رو تو هم گره زدم.

داد یم شیتو دستش بود و باز یخودکار :  

سر وقت قای، خوشم اومد دق نیخوش اومد یلیخ . _ 

زدم و موقرانه گفتم یلبخند :  

 _ممنون .

دونست اگه به لطف اون خواب وحشتناک نبود  ینم
یخواب م  

 موندم و االن تو تخت گرم و نرمم بودم.

بهم دوخت و تلفن رو دم گوشش  مینگاهش رو مستق :

 گذاشت

شربت ؟ ای، قهوه  یاچ _ 

و  ارنیدادم هر سه رو برام ب یم حیبه من بود ترج اگه
یکل  

 یهم سفارش بدم تا باهاشون بخورم ، اما جلو یخوراک
 شکمم رو
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. آب کردم وانیل هی یگرفتم و تنها تقاضا  

 

  

  

 یرو قطع م یها رو داد و همونطور که گوش سفارش
 کرد شروع

 به حرف زدن کرد :

دم بعد اگه  یالزم رو م حاتهیتوض یسر هی،من  خب

یسوال  _ 

 هی نجایا یدون یحتما بپرس ؛ همونطور که م موند
 شرکت

 یواردات و صادراته محصوالتمون هم گوش یخصوص
وتریو کامپ  

. و قطعاتشونه یو لوازم جانب  

شرکت از دل و جون با ما  نیا یکارمند ها ی همه
یم یهمکار  

 کنن .
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حرفش باال آورد که با تقه  یادامه  دیتاک یرو برا دستش

که به یا  

حواله م کرد یدر خورد حرفش رو قورت داد و لبخند .  

ها رو جلومون گذاشت نگاه  وانیل یسال انیم مرد
که یمهربون  

بچه بودم فوت کرده  یپدربزرگم که وقت ادیمن رو  داشت
 بود

کردم و به روش لبخند  یتشکر کوتاه رلبی. ز انداخت
 زدم که

داد و آروم لب زد لمیتحو یهربونلبخند م :  

 _نوش جانت دخترم.

 ییکه شکر خدا دیهم محترمانه احوالش رو پرس یسهراب
 گفت و

. رفتن خواست یپشت بندش اجازه   

بردن طعم گس دهنم  نیاز ب یاتاق که بسته شد برا در
از آب یکم  

از قهوه ش  یدوختم ، قلپ یخوردم و چشم به سهراب رو
 رو خورد
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اون تو هم رفت یاز داغ و اخم هاش :   

  

،  یش یکم، کم آشنا م یشم با همه چ ینم اتیجزئ وارد

نیتو اول  _ 

 یوارد شرکت ما م اریکه به صورت دست یستین ینفر
،تو یش  

مثل تو هستن ، مطمئن باش  ییهم کسا گهید یها بخش
 اگه با

. یش یجا موندگار م نیهم یاستعداد باش  

کردم  یفکر کرد و مجددا به من که فقط نگاهش م یکم
 و گاها

نشون بدم متوجه حرفاش هستم سرم رو  نکهیا یبرا
دادم یتکون م  

 گفت :

و چهارشنبه ها دو  یزوج دانشگاه یگفتن روزها بهم

 _ ساعت

موضوع ندارم در  نیبا ا ی، مشکل یکالس دار صبح
که یصورت  
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فتهیکارت عقب ب یو نذار یخودت زرنگ باش .  

اگه  یش یمشغول م یهفته به صورت امتحان کی فعال
یازت راض  

. میبند یبودن قرارداد م  

کرد زیر یچشم هاش رو کم :  

مونده که نگفته باشم؟ یزیچ _ 

رو کال فراموش کرده ، حاال  هی، آقا رو ! اصل قض به

 " من

" بفهمم حقوقم چقدره؟ یچطور  

 سرم رو تکون دادم :

 نیتو ا دوارمیندارم . ام یکامل بود ، سوال حاتتونیتوض

هفته هی  _ 

. باشن یکارم خوب باشه و ازم راض  

" اکتفا کرددوارمیزد و تنها به گفتن "ام یلبخند .   

  

دمیبلند شدم و بعود از تشکر پرس :  

مشغول به کار بشم ؟ یاز ک من _ 
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 به در اشاره کرد :

فردا  ریبگ مونی، منش ینیرو از خانم حس تیکار ساعت

 _ هم که

. میروز فرده ، منتطرت  

اومدم رونیاز اتاق ب یتشکر کردم و با خداحافظ .  

 یو لبخند پت و پهن دمیکش یرو که بستم نفس راحت در
 رو لبم

 نشست.

. داشتم ازیواقعا به مهتاب ن یانرژ نیا ی هیواسه تخل  

 لیگرفتم ، مدارکم رو تحو ینیرو از حس یکار ساعت
 دادم و با

اومدم رونیاز شرکت ب یسرسر یخداحافظ .  

فرهود رو  یمحض بسته شدن در آسانسور شماره  به
 گرفتم و با

کردم  فیرو براش تعر یمکالمه م با سهراب یهمه  ذوق
 . با خنده

: به غبغب انداخت یباد  
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تلفن جورش  هی؟ بفرما با  هیداداشت کم کس یفکر کرد . 

 _کردم

؟یهست یراض تیساعت کار از  

به  یآسانسور مقنعه م رو درست کردم ، نگاه ستادنیا با
 خودم تو

. اومدم رونیانداختم و ب نهیآ  

، از هشت صبحه تا هشت شب دو ساعت سر  هیعال آره

 _ ظهر هم

تونه بره یبخواد م یهرک .   

  

 یکردم و نگاه یحرف زدن ازش خداحافظ یاز کم بعد
 به ساعتم

نمونده بود شتریب قهیدق ستیب یانداختم ، تا کالس بعد .  

نفس تا دانشگاه  هیتونستم  یداشتم که م یانرژ یقدر به
 بدوم اما

که داستم متقاعدم کرد تا خانومانه کنار  یکم زمان
منتظر ابونیخ  

. ستمیبا یتاکس  
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و با هم به سمت  ادیمهتاب زنگ زدم تا دم دانشگاه ب به

 کالسامون

میبر .  

مهتاب ذوقم  دنیشدم و با د ادهیدر دانشگاه پ یجلو
 دوباره فوران

. باال بردم و به  تیموفق یکرد ، دستم رو به نشونه 

دمیسمتش دو  

خبر شاغل شدنم رو  دمیش پرحصارو داد تو  غیج با
یبهش دادم. کم  

به بازوم زد  یمشت یناگهان میکرد یهم شاد حصارتو  که
 و من رو

 کنار خودش به حرکت درآورد .

رو سرت  یرو گذاشتدختر ! حواست هست دانشگاه  خب

 _ منم

شوهر دارم  گهیو دادم هواست ! من د غیاز تو ج بدتر
یبا تو دینبا  

 جلف بگردم .

دمیدرهم نال یا افهیو با ق دمیبازوم رو از دستش کش :  
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. من رو با اون شوهرت یتوام کشت _ 

. میگفت که از لحن مسخره ش هردو به خنده افتاد یشیا  

و تموم اتفاقات رو مو  دمیبحث رو به شرکت کش دوباره
 به مو

  براش گفتم.

  

 

 

نفس درحال حرف زدن و گفتن از شرکت بودم که  هی
هویمهتاب   

رو دور گردنم انداخت ، مقنعه م رو که به خاطر  دستش
نیا  

و چپ چپ بهش  دمیعقب رفته بود رو جلو کش حرکتش
 نگاه کردم

. 

دونم اون  یم گهید ی! به خدا حت گهیجون ، بسه د آوا

 _ شرکت
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؛ مثال از  میاز من حرف بزن کمی ایدر داره ، ب چندتا

م با ارتباط  

 مسعود .

و دستش رو از دور گردنم باز کردم دمیخند :  

بگو چته ، از اولم حواست کامل جمع من نبود . آخه  پس

 _ به من

دونم  یکه م نی، هم هیتو با مسعود چطور ی ارتباط چه
دیخوب  

کنم یبسمه . خدا رو هم شکر م .  

شدم تا به  یازش جدا م کهیرفتم و درحال یغره ا چشم
 کالسم برم

گفتم یبلند یبا صدا :  

 یکش یبده بهم ، خجالت نم ینیریش یدوست یلیاگه خ تو

 _؟

: صورتش گرفت و آروم عقب رفت یدستش رو جلو  

. کشم . برم تا آب  یذره م هیدارم  یچرا انقد که تو گفت

  نشدم_



 
 

108 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
  

تاسف براش تکون دادم و با  یرو با خنده به نشونه  سرم
چند دنید  

شدم ریکالس باهاشون هم مس یتا از بچه ها .  

کالس با استاد  یساعت به خنده گذشت ، انقدر پسرها کل
یشوخ  

اشک از چشمامون در اومده بود ، در  گهیکه د کردن
 آخر استاد که

و  کالس رو زود تموم کرد شهینم فمونیامروز حر دید
از عیسر  

 کالس خارج شد .

 ادیاز جزوه نوشتن ز کهیکالس در حال نیاز آخر بعد
 دستم درد

چپوندم و به سمت  فمیرو تو ک لمیوسا یبود همه  گرفته
 خونه رفتم

رفتم که  یها م یتاکس ستگاهیقدم زنون به سمت ا .

بوق یصدا  

 خاص فرهود خنده به لبم آورد .
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دنبالم ادیخبر ب یب هویعادتش بود که  .  

خندونش به سمتش رفتم ی افهیق دنیبرگشتم و با د .  

ش ، بعد حصارو خودم رو انداختم تو  نیتو ماش دمیپر
 اون شب که

بودمش دهیند گهیاز خونه رفت د یعصب .  

 ستیصد و ب هویگنده برو اون ور ، چه خبره  خرس

وزن لویک  _ 

روم؟ ینداز یم رو  

 دیکل یدندون ها ینگاهش کردم و از ال یبا اخم تصنع :

 شده م گفتم

حرصم بده  ینجوریصدا ا یبارم که بهم نگفت هی،  گمشو

 _ ، من

؟یگ یم ینطوریچاقه که ا کجام  

در اومد غمیکه ج دیو لپم رو محکم کش دیخند :   

  

 رونیخوام شام ببرمت ب ی، م یحاال اصال تو بارب خب

یبارب  _ 
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 صدا .

محکم لپم  دنیاز "صدا" گفتن و کش یکه ناش یحرص با
 بود به

 سمتش برگشتم و شروع به زدنش کردم .

 یکرد از خودش دفاع کنه اما خنده اجازه نم یم یسع
ادیداد ز  

زدمش یموفق باشه و من همونطور با حرص م :  

چند بار بگم به من نگو  ؟یدنبالم که حرصم بد یاومد

 _ صدا

فراجاق .  ای. خوبه منم به تو بگم فرگاز  ادیخوشم نم .

هود یآقا  

قسمت دومش به گاز و  هیخودم هم از تشب کهیحال در
 اجاق خنده م

شدم یگرفته بود دست از زدنش برداشتم و جد :  

یومدیخونه ؛ توام از بعد اون شب ن مینه بر . _ 

داد و استارت زد یبازوش رو ماساژ :  

بگم بهت ی، چ گهید یهست یوحش . _ 
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 یس بحثک چی، خدا رو شکر ه میفرهود به خونه رفت با

 از اون شب

خالصه از  یلیو من خ می، دور هم شام خورد نکرد
کارم طیشرا  

، آخر شب بود که فرهود عزم رفتن کرد و من تا دم  گفتم
 در بدرقه

 ش کردم .

 تو چارچوبه در به سمتم برگشت:

فتاده؟ین یبعد اون شب که اتفاق از _ 

 یزدم و سرم رو به عالمت منف یبخش نانیلبخند اطم .

  تکون دادم

  

کرد  یساده ش رو پا م یمشک یهمونطور که کالج ها :

 نگاهم کرد

دنبالت برسونمت؟ امیب صبح _ 

 خنده م گرفت :
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رم  ی، مگه دارم م اریتا دم در برام ب فممیک ایب آره

 _ مدرسه که

رم بابا یدنبالم ، خودم م یایب .  

حواله ش کنم  یخنده تو سرم زد ، پا تند کردم تا مشت با
عیکه سر  

. تو هوا تکون داد و رفت ی، دست دیپر نییسه پله رو پا  

ساعت که از دوازده گذشته بود  دنیرو بستم و با د در
 خودم رو

تختم پرت کردم یرو .  

گذروندم؟ یم یفردا رو چه جور یعنی  

! فکر کنن خنگم ؟ یروز اول کار هویبدم  ینکنه سوت  

 یلیدادم ... خ یبه سوتبابا مگه امروز واسه مصاح نه
یهم عال  

 بودم !

 بله .

که تو ذهنم به وجود اومده بود خنده م گرفت  یریدرگ از
 ، بالشتم
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کردم بخوابم یکردم و سع حصاررو  .  

**** 

  

  

 

و به  ستادمیشرکت ا یجلو قهیکه پنج دق روزید برخالف
ینما  

سرم رو بلند کنم با  نکهینگاه کردم ، بدون ا ساختمون
 عجله وارد

تند به سمت آسانسور که  ییشدم و با قدم ها شرکت
 درحال بسته

 شدن بود رفتم .

 نیاز هشت گذشته بود و به خاطر ا یا قهیدق ستیب
ینم رمیتاخ  

ازم سر بزنه ییخطا یاصال روز اول گهیخواستم د .  

خودم رو سمت در پرت کردم تا بتونم  ییجورا هی .

منگهش دار  
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به مقنعه  یدست ستین یکس دمید یعقب برگشتم و وقت به

و دمیم کش  

 متمدنانه وارد شدم.

نه انگار که واسه بسته نشدن در آسانسور چه  انگار
به یجور  

 سمتش هجوم آورده بودم.

بود و پشت به من  ستادهیآسانسور ا یگوشه  یمرد
یمشغول بررس  

بود نهیخودش تو آ .  

بود که تو  یزیچ نیواکس خورده ش اول یکفش ها .

 نظرم نشست

که  یکس دنیچهره ش باال اومد و با د یتا رو نگاهم
فکرش یحت  

کردم در جا خشک شدم یرو نم .  

که نگاهم رو از  نیتوان ا یرفت؛ حت ادمی دنیکش نفس
 روش

  بردارم نداشتم.
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 مات و مبهوت نگاهم قفل دو جفت چشم آشنا شده بود .

کن بود ؛ بعد دو سالچطور مم !  

 یهم برا یدر بسته که راه کیکوچ طیمح نیتو ا !

 فرار نداشت

دادم ؟ ینشون م دیبعد دو سال با یرفتار چه  

من بود و  یرو نهیسرگردون و متعجبش از تو آ نگاه
نکهیبدون ا  

. کرد یبرگرده مسخ شده نگاهم م یحت  

نافذ بخونم اهیس یتونستم تعجب رو از اون چشما یم .  

به سمتم چرخوند که  عیزد و سرش رو انقدر سر یپلک
یتق یصدا  

 از شکستن قلنج گردنش بلند شد.

شده ش رو بهم دوخت و با شک لب زد زیر یچشم ها :  

 _آوا !

 یزد و تو سرم هزارجور فکر م یچشم هام دو دو م .

دیچرخ  
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گفتم من آوا  یم دیبود ،اسمم رو هم گفت ،با خودش

دی؟نه با ستمین  " 

؟یشناسمت . آخه چه جور یگفتم نم یم  

شناسمش؟ یکردم نم یوانمود م دیبا یجور چه  

! شناختمش یخوب م یلیخ کهیدرحال  

!" خوب یلیخ  

 نگاهش منتظر بود .

  خودم رو سرزنش کردم :

  

" شده ،به خودت مسلط  یبسه دختر حرف بزن ،مگه چ

 "باش

به  شتریکه کنج لبم نشوندم از نظر خودم ب یزورک لبخند
 پوزخند

 شباهت داشت .

 آب دهن نداشته م رو قورت دادم :

؟یکن یکار م یچ نجای!تو ا ماهان _ 

زد هیآسانسور تک یا نهیآ واریبه د :  
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اصال  ؟یکن یکار م یچ نجایمحل کار منه ، تو ا نجایا

 _ انتظار

. نمتینداشتم بب  

اول حرفش دلم ضعف رفت ؛محل  ی کهیت دنیبا شن !

 کارش بود

چهارم رو  یکه طبقه  یزن یو تو دماغ فیظر یصدا
 اعالم کرد

بود ایدن یصدا نی،تو اون لحظه از نظرم بهتر .  

شدم هول  یو همونطور که خارج م دمیکش یراحت نفس
یهولک  

 گفتم :

شده ،  رمید یلیراستش خ یول نمتیکردم بب یفکر نم منم

دیبا  _ 

میزن یبرم بعدا حرف م .  

"مراقب باش"  یرو تکون دادم و برگشتم که صدا دستم
 ماهان با

شد یکی یبرخورد محکمم به مرد مسن .  
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 عقب رفتم و کف دستم رو باال آوردم :

، اصال  دی، واقعا ببخش دمتونیخوام من ند یعذر م یلیخ

 _قصد

....  

  

 یدیدست سف هی یو موها یپرفسور شیمسن که ر مرد
 داشت ،با

دیوسط حرفم پر یزیلبخند محبت آم :  

خب دختر جان لهیخ ! _ 

یانقدر هول کن ستین یازیکه از قصد نبود ن دمیمن د .  

نگاهش کردم که ماهان جلو اومد و مشغول  شرمنده
با یاحوالپرس  

 مرد شد .

 یتوجه به نگاه سوال یگفتم و ب یبا اجازه ا باالفاصله
 ماهان

 تنهاشون گذاشتم.

به سرم اومد؟ یبود که روز اول ییچه بال نیا  
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رفتار  یرو یبودم .تمرکز ختهیبه هم ر یحساب دنشید با

یو حت  

. کار هم نداشتم یبرا یذوق  

و نفسم رو  ستادمیا یمحمد زیم یخراب جلو یاعصاب با
کبارهی  

. دادم رونیب  

ش رو نشونم  یمن نشست و ساعت مچ ینگاهش رو .

 داد

خانم فرهمند یکرد رید یروز اول کار . _ 

 حیبهش توض دمید ینم یلینداشتم و دل یدرستاعصاب  .

 بدم

 نگاهش کردم و تنها گفتم:

. شد رید کمیبله  _ 

رو ورق زد زشیرو م یپرونده  :   

  

یآقا ومدنینداره هنوز خودشونم ن بیع .... _ 
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ماهان حرفش رو خورد ، چشمام رو  یصدا دنیشن با

یلحظه ا  

هم فشار دادم یبستم و رو .  

،کارت ورود من رو بزن  دیخسته نباش یمحمد خانم

 _ درمورد

انهیمهندس درجر رممیتاخ .  

بلند شد و با احترام سالم کرد یمحمد :  

، بله همون هشت مهندس گفت  ریصبحتون بخ .

 _کارتتون رو بزنم

. به  یبودم با حرف محمد ستادهیمن که پشت بهش ا

 سمتش برگشتم

. خانم فرهمند هستن شونی،ا یراست _ 

به من گوشش رو به  رهیو خ برد بشیدست تو ج :

سپرد یمحمد  

که درموردش باهاتون صحبت کرده  یاریدست همون

 _بودم ، 

. شما مشغول شن شیقراره از امروز پ  
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. شدم رهیاز نهادم بلند شد و با عجز بهش خ یآه  

 پس حسابدار شرکت ماهان بود !

دمیهمونطور که نگاهم روش بود تو دلم نال :  

» داره آوا خانم یقصه سر دراز نیا ریخ نه « 

 

  

  

تونه ذوق امروزم رو  ینم یاتفاق چیکردم ه یم فکر
 کور کنه و

اول صبحم چشم به ماهان  یذوق یب نیمتعجب از ا .

 دوخته بودم

 یخواد تموم حرف ها یکردم با نگاهش م یم احساس
 نگفته رو از

هم زدن  یبکشه و من اصال حوصله  رونیب وجودم
 گذشته رو

 نداشتم .
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رو ازش گرفتم که با حرفش مجبورم کرد مجددا  نگاهم

 بهش چشم

 بدوزم :

 _من ابتکار هستم خانم فرهمند ، ماهان ابتکار .

دمیفهم یرو نم یالک یمعرف نیهدفش از ا .  

حرفش رو گرفت یادامه  ینیحس :  

حسابدار شرکت هستن شونیا . _ 

از  یتکون دادم و با صدا دنیفهم یرو به نشونه  سرم
 ته گلو در

حفظ ظاهر گفتم یاومده م برا :  

! ابتکار یبله خوشبختم آقا _ 

شروع کرده بود ، بهتر بود  ینطوریکه اون ا حاال
هم نطوریهم  

. میادامه بد  

سمت چپ اشاره کرد و خودش  یبا دست به راهرو .

 جلو افتاد

_دییبفرما .   
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دنبالش راه افتادم یحرف چیه یب .  

شته شده بودگذ ریسگرمه هام تو هم و فکرم درگ .  

بودم دهیکه کم براش عذاب نکش یگذشته ا .  

ماهان تمام  دنیکه تو گذشته کشتمش ،اما با د یا گذشته
 اون روزها

چشمم رد شد یاز جلو .  

رنگش  یرفتم و به کت اسپرت طوس یسرش راه م پشت
 چشم

 دوخته بودم .

! ؟یدوباره سر راهم سبز بش دیچرا تو با  

و  یکه باالش سر در "امور مال یدر اتاق یجلو
" نوشتهیحسابدار  

و در رو باز کرد ستادیشده بود ا .  

تا من وارد شم ستادیکنار ا .  

عطر  یانداختم و از کنارش گذشتم ، بو نییرو پا سرم
 تلخش تو
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م نشست ینیب .  

کرد یپشت سرم وارد شد و سالم بلند .  

از  یدو متر یسمت راست اتاق با فاصله  ییو آقا خانم
 هم پشت

کرد و  ینشسته بودن ، من رو بهشون معرف زهاشونیم
 مخاطب رو

شده بود یمعرف یگرفت که گرام یخانم :  

دیهم رس دیهمکار جد ! _ 

دیدر اومد ییشما هم از تنها یخانم گرام .   

  

: با خنده بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد یگرام  

قرار  گهی،باور کن اگه دو هفته د زمیعز یاومد خوش

 _ بود من با

. دادم یاتاق تنها باشم استعفا م نیدو نفر تو ا نیا  

. زدم ییدستش رو فشردم و به حرفش لبخند دندون نما  

شده بود نگاه  یمعرف یکه کنارش بود و مشرق یمرد
بهش یبد  
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 کرد :

؟ینشده از ما خسته شد یچیشما دردنکنه ،ه دست _ 

بهش زد یلبخند یگرام :  

.  یازت خسته نم چوقتینکن. من ه یحسود زمینه عز

 _شم

 یم زشیکرد و همونطور که به سمت م یسرفه ا ماهان
 رفت بلند

 گفت :

تازه عقد کردن ،  ینیب یدوتا رو که م نیفرهمند ا خانم

که نهیا  _ 

دل و قلوه دادن  یکار جا طیدونن تو مح یهنوز نم .

ستین  

. به صحت  یبه دست چپ هردوشون کردم و پ ینگاه

 حرفش بردم

گفتم و ازشون فاصله گرفتم کیازدواجشون رو تبر .  

 یبودم و نم ستادهیتوجه به من که جلوش ا یب ماهان
 دونستم کجا
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اتاق قرار داشت  یکه گوشه  یتک زیبرم. به سمت م دیبا

 . رفت

برانداز کردن اتاق هم نداشتم ،تنها  یحوصله  یحت
که یزیچ  

پشت  یشده  یطبقه بند یرو جلب کرد پرونده ها توجهم
زیم  

  ماهان بود.

  

باعث شد نگاهم رو از رو پرونده  یصندل دنیکش یصدا
 ها

 بردارم.

 یمحو یبا خنده  دینگاهم رو که متوجه خودش د :

داد حیتوض  

. و نگاه  ینیش یم نجای، هم یندار زیم یفتیفعال تا راه ب

یکن یم _ 

خودش  یکه کنار صندل یصندل یسمتش رفتم و رو به
 گذاشته بود

 نشستم.
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حواسم بهش بود ،کتش رو در آورد و رو  یچشم ریز

یصندل  

 کنارم جا خوش کرد.

. معذبم کرده بود یبود حساب نمونیکه ب یکم یفاصله   

ش رو به سمتم  یرو روشن کرد و صندل وتریکامپ .

 چرخوند

. نگاهش درحال ذوب شدن بودم و اعصابم خورد  ریز

ده بودش  

و شوهرش  یبه سمت گرام یرو بلند کردم و نگاه سرم
 انداختم

میباهم داشت یادیز ی،فاصله  .  

دمیشدم و توپ رهیتو چشم هاش خ :  

؟یکن ینگاهم م ینطوریا چرا _ 

چونه ش برداشت و نگاهش رو ازم  ریدستش رو از ز :

 گرفت

! ستین یزینه ، چ _ 
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من بودم که  یسر نینگاهم نکرد و ا گهید خوشبختانه
ینگاهش م  

  کردم.

  

تر دهیاونم عوض شده بود ،پخته تر و ورز .  

تر و با  یکه گذاشته بود صورتش رو جد یشیر ته
 صالبت تر

داد ینشون م .  

 یدادن کارها حیکه باال اومد مشغول توض وتریکامپ .

م شد هیاول  

بود یا گهید یگوشم با اون اما حواسم جا .  

دمیدادن بود که وسط حرفش پر حیمشغول توض :  

رونیبرم ب دیخوام. من چند لحظه با یمعذرت م . _ 

 رونیتنها سرش رو تکون داد ، بلند شدم و از اتاق ب .

 زدم

.  یینفس حبس شده م رو رها کردم و به سمت دستشو

 رفتم
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شدم رهیو به خودم خ ستادمیا ییروشو یجلو .  

ردم؟ک یکار م یچ دیرو گم کرده بودم ، با خودم  

گشتم و پشت سرم رو  یکه اومده بودم برم ییهمونجا از
 هم نگاه

کردم؟ ینم  

 یاز کارم جواب فرهود رو چ فیاز اون همه تعر بعد
دادم؟ یم  

خواد  یدلم نم گهیخسته کننده بود و د یلیگفتم خ یم دیبا
 کار کنم؟

شد ینم !  

کرد ، اون  یاز حرف هام رو باور نم چکدومیه فرهود
 من رو

 یدونست تا مشکل بزرگ یشناخت ، م یخوب م یلیخ
 نباشه آدم جا

ستمیزدن ن .   
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استفاده  ییبودن دستشو ی،از خال دمیبه صورتم کش یدست
 کردم و

 مشغول حرف زدن با خودم شدم .

تو سرم بود یعادت از بچگ نیا .  

تو االن  ؟یدیترس یاز چ ؟یکن یم ینجوریچرا ا دختر

دختر هی  " 

 یبد حیتوض یرو به کس یزیچ ستین یازی، ن یآزاد
 ،حاال اون آدم

یا گهیهرکس د ایخواد ماهان ابتکار باشه  یم .  

که تموم شده سرزنش نکن،  یرو بخاطر گذشته ا خودت
 محکم

 باش".

ابروهام انداختم نیب یو اخم ستادمیصاف ا .  

اومدم یاز پسش بر م دیبا .  

 یبزنم که خانم یرو باال آوردم و خواستم حرف دستم
ییوارد دسشو  
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 شد .

به سمت موهام بردم و مشغول درست  عیرو سر دستم
 کردنشون

 شدم .

  از کنارم رد شد و نگاه متعجبش روم موند .

  

. م وونهیکرد د یحتما فکر م  

 ییاز دستشو نانیانداختم و با اطم نهینگاه رو تو آ نیآخر
رونیب  

 اومدم .

،آروم  دمید زیوارد اتاق شدم و ماهان رو پشت م .

 سرجام نشستم

 یرو تو پرونده ا یزیبود و با دقت چ وتریتو کامپ سرش
ادداشتی  

کرد یم .  

زحمت یب اری... رو ب یشماره  یپرونده  . - 

از برانداز کردنش برداشتم ، دست  
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که گفت گشتم ،به  یشدم و تو قفسه ها دنبال شماره ا بلند

 محض

کردن جلوش گذاشتم و نشستم دایپ .  

کارمندها داد و  ی مهیب یدر مورد محاسبه  یحاتیتوض
 در آخر

م حصارکه دستش بود رو تو  ییاز پرونده ها یکی .

 گذاشت

دیکش یزد و نفس راحت هیتک شیبه صندل :  

کن آخر ماه  یادآوریو  یمهندس سهراب شیرو ببر پ نیا

دیبا  - 

. میکن صیسفارشاتمون رو از گمرک ترخ  

رفتم رونیتکون دادم و از اتاق ب یسر .  

دمیشدم پرس یرد م یمحمد زیم یهمونطور که از جلو :  

هستن؟ یسهراب یآقا - 

  جواب مثبت رو که گرفتم در زدم و وارد شدم .

  

زد یلبخند دنمیبا د :  
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. دیکه مشغول شد نمیب یخانم فرهمند، م دیخسته نباش - 

زدم و پرونده رو جلوش گذاشتم یلبخند .  

ابتکار دادن و  یپرونده رو آقا نی، ا میشروع کرد بله

 - خواستن

دیکن یبررس .  

 یادآوریگفتن بهتون موضوع واردات آخر ماه رو هم  .

 کنم

ابروهاش افتاد  نیب یبه ساعتش کرد و اخم ینگاه
 همونطور که

که انگار با خودش  یزد آروم جور یرو ورق م پرونده
یحرف م  

 زد گفت :

بدم و برنامه  بیجلسه ترت هی دیانداخت ، با ادمیشد  خوب

یزیر  - 

 کنم.

بهم کرد و بلند تر ادامه داد ینگاه کوتاه :  

. یبر یتون یممنونم ،م _ 
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 سرم رو تکون دادم و از اتاق خارج شدم.

پا افتاده رو  شیساده و پ یها یحسابرس کیساعت  تا
داد و ادمی  

دست هاش رو پشت سرش  دیوقت استراحت که رس :

 قالب کرد

.  نجایراس سه ا ی،ول یبر یخوا یم ییگه جاا یتون یم

 -باش

سرم رو تکون دادم و بلند شدم که صداش درجا متوقفم  :

  کرد

  

 یاولته م یمن رو دفعه  یبهتره فکر کن یتی،اگه اذ آوا

ینیب . _ 

. خودش رو  یزندگ ی. هر آدمیمعذب باش ستین یازین

 داره

رو تکون دادم و در جوابش فقط لبخند زدم .از در  سرم
 ساختمون

زدم رونیب  

. هام کردم هیتهران رو مهمون ر فیکث یو هوا  
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 .  یشدم و به خونه رفتم تا کم یسوار تاکس عیسر

 استراحت کنم

ساعت  نیدونستم تو ا یرو تو قفل چرخوندم ، م دیکل
خونه یکس  

. ستین  

پرت کردم و مقنعه ومانتوم رو رو  یرو گوشه ا فمیک
مبل یدسته   

دمیخودم پر کردم و سر کش یبرا یآب وانیانداختم ، ل .  

. مبل رها  یبرداشتم و خودم رو رو وهیپر از م یبشقاب

 کردم

 زیم یدادم و پاهام رو رو هیمبل تک یرو به پشت سرم
 گذاشتم ،اگه

دیرس یمامان بود االن حسابم رو م .  

خوردم به امروزم فکر کردم، یم وهیکه م همونطور  

و برکتم ریپر خ یروز کار نیاول .  

که درست سر بزنگاه جلوم سبز شد ، یماهان به  

وقت بود بهش فکر نکرده بودم و  یلیکه خ یگذشته ا به
 به
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 یاز جلو لمیف هیکه کل اون دو سال مثل  یامروز . 

  چشمام رد شد

  

 

 

تو افکارم غرق شده بودم که چشم هام گرم شد و  انقدر
 خوابم برد

. به بدنم دادم و  یم کش و قوس یآالرم گوش ی،با صدا

 بلند شدم

 یکه برا نیبود ، هم دهیخواب کوتاه بهم چسب نیا چقدر
به یلحظات  

. فکر نکرده بودم حالم جا اومده بود یزیچ چیه  

. خونه از  یکم شیو بعد از آرا دمیلباس هام رو پوش

 خارج شدم

افتادم  یم نیماش هیخودم به فکر  یکم کم برا دیبا
ینم ینطوری،ا  

 شد.
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رو لبم نشست یاز فکر خودم لبخند .  

! روز از سرکار اومدنت بگذره بعد اُرد بده  هیبذار 

 »دختر

» نه تو به  ایاصال استخدامت کنن  ستیمعلوم ن هنوز

ینیفکر ماش  

که از کولر بهم زد حالم  یشرکت که شدم باد خنک وارد
 رو جا

. باد  ریدر و ز یخواست همونجا جلو یآورد ،دلم م

ستمیبا  

رو مشغول حرف زدن با  یبه جلو رفتم و محمد یکم .

دمیتلفن د  

 از دور بهش سالم کردم که جوابم رو با لبخند داد .

هوا در رو باز  یبه سمت دفتر کار خودم رفتم و ب .

  کردم

  

 حصارکه از پشت همسرش رو  یخانم گرام دنید با
 کرده بود و با
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و  دمیکش ینیهول کردم ، ه ستادیصاف ا عیمن سر دنید

 با گفتن

در رو محکم بستم ، برگشتم تا برم که با جسم  دیببخش
یسخت  

 برخورد کردم و عطر تلخ ماهان مشامم رو پر کرد .

م شرم زده شدم و ازش فاصله گرفتم یدقت یاز ب .  

لبش بود یرو یزیر یخنده  :  

؟یدر رو بست چرا - 

 دست و پام رو گم کردم :

باهم  دیایخواد! م یم ییچا یلیگم ،من دلم خ ی،م زهیچ

قبل میبر  - 

م؟یبخور ییچا هیکار  شروع  

سر داد یبلند یلب هاش کش اومد و خنده  .  

شد داشت و حقم بود  یبود که م یخواسته ا نیتر احمقانه
نطوریا  

. رمیتمسخرش قرار بگمورد   

 خنده ش که تموم شد با دست به کنار اشاره کرد :
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امروز  م؟یبه کارمون برس میکنار تا بر یایشه ب یم

 - سرمون

. میخوردن ندار ییشلوغه و وقت چا یلیخ  

در  یگفت که اخم کردم و از جلو دیرو با تاک ییچا .

 کنار اومدم

. تکون داد و در اتاق رو باز کرد یسر  

کردم ، هردو پشت  یوارد شدم و سالم آرومسرش  پشت
زشونیم  

. دنیرس ینشسته بودن و به کارشون م   

  

. نگاهشون نکردم و پشت سر ماهان روان  نیاز ا شتریب

 شدم

خواست ینشست و ازم پرونده ا زشیپشت م .  

. نمیبهش دادم که اشاره کرد کنارش بش عیسر  

گذاشت و به سمتم هولش داد ،  زیم یرو رو پرونده
 خودش هم به

. دادن شد حیسمتم خم شد و مشغول توض  
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 مهیب ایکه ک یتوجه کن دیمورد حقوق کارمندها ،با در

ایهستن و ک  - 

 آزاد !

تو محاسبه ت اشتباه  شهیباعث م کیکوچ یخطا هی ...

یکن  

خورد و با نشون دادن نمونه  یکاغذ چرخ م یرو دستش
 کار بهم

کنه ، اما  شتریب حاتیتوض یداشت ذهنم رو آماده  یسع
 تمام ذهن

ش به خودم بود ،کاش از من فاصله  یکینزد یرو من
گرفت ، یم  

 کاش ....

هم فشردم تا افکار مزاحم از  یچشم هام رو محکم رو .

 سرم برن

 ییزهایکردم و چ حاتشیحواسم رو متمرکز توض ی همه
رمیدستگ  

 شد.

چندتا پرونده جلوم گذاشتدر آخر بلند شد و  :  
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 نیکه بهت دادم ا یحاتی،طبق توض ییرم جا یدارم م من

 - پرونده

 ی،م یکن یوارد م ستمیو تو س یکن یم لیرو تکم ها
تو یذار  

. شده ها لیقسمت تکم   

  

 یرو تکون دادم که به سمت در رفت و خداحافظ سرم
با یکل  

 هممون کرد .

. کردم همه رو به نحو احسن  یمشغول کارم شدم و سع

 انجام بدم

تو کار غرق شده بودم که متوجه حضور خانم  انقدر
کنارم یگرام  

دمیصدام کرد با ترس از جا پر ینشدم و وقت .  

دمیقلبم گذاشتم و نال یرو رو دستم  

یخانم گرام یوا ... - 

ش رو تو هم کرد افهیو ق دیوسط حرفم پر :  



 
 

142 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
دست داد. تازه  بهم یری،احساس پ هیچ یگرام خانم

و نه ستیب  - 

صدام  حانیست، راحت باش ر حانهیسالمه ها، اسمم ر .

 کن

که گفته  یزیش که کم سن تر از چ یصورت استخون به
 بود

. داد نگاه کردم ینشونش م  

دیپشت بند حرفش باالفاصله خند :  

! کردم تیامروز چقدر تو رو اذ - 

. از االن نمیاون از ظهر ، ا  

خودش  ارمیبه روش ب یزیمن چ نکهیبدون ا دمید یوقت
 بحث رو

زدم یدادم و لبخند مرموز هیتک یبه صندل دیوسط کش :  

کاراست؟ نیا یتو محل کار جا آخه - 

مگه شما ؟ دیندار خونه   
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به خودش  یبق کرده ا ی افهینشست و ق زمیرو م : 

 گرفت

 می، هر وقت رفت مونیسر خونه زندگ میکه نرفت فعال

بعدش گهید  - 

. مینکن یطونیش چیدم تو محل کار ه یمقول   

 یش خنده م گرفت ،جور ییلحن حرف زدن و پرو از
 باهام

. میشناخت یزد انگار چند سال بود که هم رو م یحرف م  

نکنم و تنها با  یش فضول یشخص یدادم تو زندگ حیترج
 گفتن

" " خواستم به بحث خاتمه دیکن یزودتر ازدواج م شاالیا

 بدم که

حرفم رو گرفت یخودش ادامه  :  

مینمونده ،دنبال کاراش یزیچ گهی،د زمیقربونت عز . - 

 یکه داشت خوشحال شدم و حساب یحال خوب یبرا .

گفتم کیتبر  

، دختر خوب و خون  مینشست و حرف زد شمیپ یکم
به یگرم  
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دیرس ینظر م .  

. کارم شدم یبعد از رفتنش مشغول ادامه   

پرونده ها سرجاشون  دنیبود و مشغول چ یادار میتا آخر
 بودم که

ماهان از پشت سرم بلند شد یصدا :  

؟یدی،به کجا رس خب - 

حواله اش کردم یبه سمتش برگشتم و لبخند :  

. دینیبب ستمیتو س دیتون یتموم شد ،م - 

. نشست زشیسرش رو تکون داد و پشت م   

  

جاساز کردم و کنارش نشستم تا  عیهارو سر پرونده
 عکس العملش

. نمیرو بب  

 

 

. از  یفیتعر دیبر و بر به چهره ش زل زده بودم تاشا

 کارم بکنه
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 یلبخند ینکرد ،حت یخشک و خال فیتعر هینه تنها  اما

 هم نزد و

. " مشغول خاموش کردن یفقط با گفتن "خسته نباش

شد وتریکامپ  

 یحساب قیتشو هی ی،خودم رو برا دیبادم خواب یحساب
 آماده کرده

. نشده بود بمینص یزیبودم و جز اخم چ  

درهمش  ی افهیرو تو دستم فشردم و به ق فمیک ی دسته

 .نگاه کردم

دادم  حیترج دمید وتریحواسش رو کامل پرت کامپ یوقت
 با

. رو ترک کنم طیمح یکوتاه یخداحافظ  

کفش  عیبه خونه تلفن زنگ خورد ،سر دنیمحض رس به
 هام رو

دمیدرآوردم و به سمت تلفن دو .  

رو دم  یلم دادم و گوش یبابا رو صندل یشماره  دنید با
 گوشم

 گذاشتم.
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و من  دی،در مورد شرکت ازم پرس یاز احوالپرس بعد

جز کهیدرحال  

: بود آروم لب زدم ومدهیتو فکرم ن یزیچ چیماهان ه   

  

 -خوب بود.

: ش رو زد ینشد و حرف اصل ریگیپ ادیخداروشکر ز  

ست  هی،انگار تولد هان میعموت دعوت یشب خونه  واسه

هی  - 

. کهیکوچ یدورهم  

: دمیو نال دمیکش یتو دلم پوف  

 کیکه نزد یدون یبابا ،من تازه از سرکار اومدم ،م آخه

 - امتحانا

. درسم یپا نمیبش دیهم هست با  

: دیوسط حرفم پر  

،به فرهودم  یمون یبا دو ساعت از درست جا نم حاال

 - زنگ بزن

. دیایب دیبا هم پاش  



 
 

147 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
نداشتم ،تنها مشکلم با  یعمو بهرام مشکل یخانواده  با

بود که هیهان  

. کرد خودش رو به فرهود بچسبونه یم یمدام سع  

. فرهود  یاجبارا قبول کردم و بعد از قطع تماس شماره 

 رو گرفتم

 به محض الو گفتنش عنق گفتم :

. ،احضار  شتهیدنبالم تولد عاشق پ ایجمع و جور کن ب

میشد - 

: جوابم رو داد ییبا اعتماد به نفس باال  

ماشاهلل ،آمارشون از  ستنیکم که ن شه؟یعاشق پ کدوم

 - دستم در

... که یدون یرفته. م  

: حرفش رو قطع کردم یزیآم دیبا لحن تهد   

  

 هیافتاده مثل هان لیاز دماغ ف ی شهیتا عاشق پ چند

به خدا ؟یدار  - 
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 .  گهیباشه د نیکه مثل ا یازدواج کن یکیفرهود اگه با 

ارمیاسمتم نم  

سر داد ،انگار از بحثمون خوشش اومده  یبلند ی خنده
 بود که

 ادامه داد:

توپت پره  ینجورینشدم که ا هیخوبه من عاشق هان حاال

 - ،بعدم

. بهش توجه  ؟یچه عشق هینطوریاون اخالقش با همه هم

 نکن

.  شیبعد از قطع تلفن بلند شدم و با غرغر مشغول آرا

 شدم

برداشتم تا  یرنگ یزرشک یدار و ساده  نیآست زیشوم
 اونجا بپوشم

که فرهود زد در خونه رو قفل و پله ها  یبا تک زنگ و
 رو دوتا

. کردم یط یکی  

. خندونش خنده رو لبم نشست و سوار  ی افهیق دنیبا د

شدم نشیماش  
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دیبه در خونه انداخت و متعجب پرس ینگاه :  

مامان؟ پس - 

: به چهره م دادم یحالت مسخره ا  

. سواله آخه؟ زودتر از سرکار رفته اونجا نمی!ا بمهیتو ج - 

 سرش رو با تاسف برام تکون داد و حرکت کرد :

صفر یاعصاب از اول جوون . - 

و  میگرفت یبزرگ یمن جعبه  شنهادیبه پ هیهان یبرا
 داخلش رو پر

. میکرد یکیپالست کیکوچ یاز سوسک ها   

  

 یندادم و ب تیکارم مخالفت کرد اهم نیفرهود با ا هرچه
الیخ  

 شونه باال انداختم:

،بعدم  میکن یم یبا دختر عمومون شوخ میمگه؟دار هیچ

کی  - 

. دن تولده یکه خبر نم یساعت قبل مهمون  
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بهتر براش  یکادو هیتونست از صبح زنگ برنه تا  یم

میریبگ  

. میبخاطر معرفتمون گرفت نمی،هم  

. شه ینم فمیدونست حر ینبود اما م یاز کارم راض  

،از  دیم پرحصارتو  هیو که باز شد هانعم یخونه  در
یحرکت ناگهان  

. ش کردمحصارش متعجب شدم و من هم   

که معلوم بود از قصد نازکش کرده گفت ییبا صدا :  

شه؟یمن دلم برات تند تند تنگ م یگ یتو آوا ؟نم ییکجا - 

: زدم و در جوابش گفتم یلبخند زورک  

.  یلیخ میکن یتو بعد ابراز دلتنگ میایب یحاال اگه بذار

 -بهتره بنظرم

 یکردم ،چقدر دلم برا یخونه شدم و با همه روبوس وارد
 عمو تنگ

 شده بود.

. بودمشون دهیوقت بود ند یلیحق داشت ،خ هیهان  
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که رو مبل نشسته و با لبخند دست هاش  یب یب دنید با

 رو برام باز

دویدم.به سمتش  یبود با خوشحال کرده  

برام خوب بود دنشیدلتنگش بودم و د یحساب .   

  

اما به  امیب رونیش بحصارخواست از  یدلم نم اصال
یاجبار برا  

. رفتم هیلباس بلند شدم و به اتاق هان ضیتعو  

 

 

 هیوحشت زده هان افهیو با تصور ق دمیبه موهام کش یدست
دنیاز د  

رو لبهام نشوندم و از  یهمه سوسک ،لبخند شرور اون
رونیاتاق ب  

 رفتم .

. کنار هم نشسته و سرگرم صحبت کردن بابا و عمو 

 بودن
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هم فرهود رو به حرف گرفته بود.کنارشون رفتم و  هیهان

 خودم رو

نشون دادن  یعیطب یزور وسطشون جا کردم ،برا به
 کارم لبخند

رو لب هام نشوندم یمضحک :  

؟یکن یم کاریچ گهید هیهان خوب  - 

جوابم رو داد یعقب رفت و با لبخند اجبار یکم :  

. شاغل  یبه سالمت دمیدست توست دخترعمو، شن خبرا

یشد - 

ازش گرفتم یزیر شگونیو ن دمیخند :  

رسه ها ، رادارا رو فعال  یخبرا زود بهت م ماشاهلل

همه یکرد  - 

یقاپ یدست اوال رو تو هوا م .   

  

از لحن حرف زدنم فرهود به خنده افتاد و پشت بندش  .

هم هیهان  
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گفت که  یاگه حس خواهرونه م نم دیکردم ،شا نگاهش

 از فرهود

حس اجازه  نیباهاش نداشتم ،اما ا یمشکل اد،یم خوشش
داد که ینم  

 هیدوستانه برخورد کنم، چون از نظر من هان باهاش
یدختر لوس  

وجه مناسب داداشم نبود چیبود که به ه .  

که فرهود به پهلوم وارد کرد به سمتش  یسقلمه ا با
 برگشتم و اخم

بکنم  یاعتراض نکهیم رو تو هم کردم، قبل از اها :

 آروم لب زد

تو  یبه دختره؟ انگار دار یشد رهیخ ینجوریا چرا

 - سرت نقشه

. یکش یقتلش رو م ی  

لبخند زدم انهیموز :  

. ،تو نگران  زمیبا کادومون عز میدیقتلش رو کش ینقشه 

 -نباش

: تکون داد یسر  
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. ینکرد یگم کار درست یمن هنوزم م - 

. نازک کردم و جوابش رو ندادم یچشمپشت   

 نگاهم رو به عمو دوختم که مامان رو مخاطب قرار داد:

مون  هیدختر همسا یبهت گفت ماجرا دایداداش و زن

 - رو؟

تکون داد یمامان با افسوس سر :  

. دختره چارهیاالن تو آشپزخونه گفت ،ب نیآره هم - 

کنجکاو شده بودم، خودم رو تو بحث  یمن که حساب :

  دخالت دادم

  

تون؟ هیشده دختر همسا یچ مگه - 

: داد حیاز لحنش مشخص بود توض یعمو که ناراحت  

که خود  یزیچ م،یبگم واال ما که تو خونه شون نبود یچ

 - دختره با

 یکه ما م ییدعواها یحرف زده بود و صدا هیهان
ینطوریا میدیشن  
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 شیبد خانوادگ طیداد که بخاطر شرا ینشون م . 

کرده یخودکش  

حرف رو گرفت یادامه  هیهان :  

انقدر  چارهیب د؟یدیکنار ساختمون رو ند تیبنر تسل مگه

 - عذاب

 یگفت نم یو دم نزد که آخر خودش رو کشت ،م دیکش
 تونم حاال

 که وقت ازدواج خودمه شاهد طالق پدر و مادرم باشم.

که گرفته  ییکادو ریون درگاومدن انقدر حواسم موقع
بود که میبود  

. میبود اوردهیاصال سرمون رو باال ن  

 باور حرف هاشون اصال برام سخت نبود.

بودم اما  فتادهین یوقت به فکر خودکش چیخودم ه نکهیا با
دهید ادیز  

.  یخاتمه م یچیسر ه شونیرو که به زندگ یبودم کسان

 دادن

رو به نگاه بابا که متفکرانه بهم زل زده بود  نگاهم
 دوختم ، حق
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 داشت تو فکر فرو بره .

نبود ،ممکن بود من هم کار  یم انقدر قو هیروح اگه
 همون دختر

 رو بکنم.

تکون داد و عصاش رو به  یبا افسوس سر یب یب :

  دست گرفت

  

،دست به  هیبا ارزش زیجوونا اگه بدونن عمر چه چ نیا

کارها نیا  - 

زنن مادر ینم .  

 ییرو تا دستشو یب یاحترام ب یبلند شد و برا فرهود
یهمراه  

 کرد.

. نمازش رو اول وقت  شهیهم یب یکه ب میدونست یهمه م

خونه یم  

شام رو  یو با خنده و شوخ میدیرو چ زیکم کم م .

میخورد  
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 گرفتیخنده ام م دمید یعاجز فرهود رو که م نگاه

خی،دوباره   

. رفت یاز سر و کولش باال م حامد آب شده و  

 یبا خوشحال هیرو آوردن ،هان کیشب شد و ک آخر
 مشغول باز

 یصبرانه منتظر بودم تا کادو یکادو هاش بود .ب کردن
 ما رو باز

 کنه.

کرد لحظه  یکه داشت با ذوق درش رو باز م یا لحظه
دلم یا  

بگم پوشال ها  یزیمن چ نکهیسوخت اما قبل از ا براش
 رو کنار

زد ،جعبه رو پرت کرد  یغیسوسک ها ج دنیو با د زد
یو باال  

 مبل رفت .

خنده زدم ،حامد  ریخودم رو کنترل کنم و بلند ز نتونستم
 هم که

دیخند یاز کارم خوشش اومده بود بلند بلند م یلیخ .  



 
 

158 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
موضوع به خنده افتادن اما نگاه سرزنش  دنیبا فهم همه

 گر مامان

داد یش م یتینشون از نارضا .  

 دهیکرد کادو رو فرهود براش خر یهم که فکر م هیهان
یحساب  

  کنف شد و بق کرده سرجاش نشست .

  

ش کردم و درگوشش آروم حصارآخرشب موقع رفتن  :

 گفتم

من با تو  یدون یتو که م گه،یناراحت نباش د دخترعمو

یشوخ  - 

. کنم یم ادیز  

رو  دشیتهد یپر حرص یازم گرفت و با خنده  یشگونین
یزبون  

 گفت :

کنم آوا خانم یم یتالف . - 
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. تخته و جزوه م در گردش بود نیم ب ینگاه کفر  

نکات مهم رو  عیآخر کالس بود و استاد سر ی جلسه
تخته یرو  

موندن  یکه جا م یتوجه به کسان یکرد و ب یم ادداشتی
 بعد از

. کرد ینوشتنش پاک م  

زدم که  یم بیدرد گرفته بود و مدام به خودم نه دستم
 صدام در

. ادین  

. ش  یبا گوش الیخ یمهتاب کنارم نشسته بود و ب

 مشغول بود

درد گرفته بود که با حرص دفترم رو  یبه قدر دستم
یبستم و صدا  

" بودن  کمیکه نزد یکه گفتم چند نفر یبه جهنم" از ته دل

 رو به

  خنده انداخت.
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 نگاهم رو به مهتاب که اصال حواسش نبود دوختم :

شده مسعود. دل بکن دو  مونتیو ا نیکال د گه،ید خوبه

قهیدق  - 

 ازش با ما بد بگذرون.

بهم انداخت، با  ییرو باال آورد و نگاه گذرا سرش
یکه سع یلبخند  

 داشت جمعش کنه آروم لب زد :

. من فعال کار دارم سیجزوه ت رو بنو - 

 ینیب یو دستم رو رو دمیرو ازش قاپ یگوش یحرص :

 م گذاشتم

 نیبا ا یشورش رو درآورد گهید اد،یصدات درن! سیه

 -نامزدت، 

 امروز کل وقتت واسه منه.

داشتن که کالفه به سمتم خم شد یمعلوم بود بحث مهم :  

. کنم یباشه آوا، بده االن تمومش م - 

. " یرو کف دستش گذاشتم " و خاک برسرت یگوش

 نثارش کردم
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تم و رف دمیتوجه بهش راهم رو کش یکه تموم شد ب کالس

یکه صدا  

 بلندش از پشتم بلند شد:

ما  ی. کشترونیب متیشام ببر میخوا یبابا قهر نکن، م ایب

 - رو با

. ینیریش  

زدم ییبرگشتم و لبخند دندون نما :  

 ینیری؟ نه به ش یکن یم یشده دست و دلباز یچ

 - ندادنت، نه به

  شام دادنت.

  

 دستش رو دور گردنم انداخت و اجبارا باهاش هم قدم .

 شدم

. هواش رو داشته  دیبا م،یندار شتریناباب که ب قیرف هی

میباش - 

تا هم  ادیکه شب همراهمون ب میفرهود هم خواست از
شیمسعود پ  
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 من معذب نباشه، هم من راحت تر باشم.

بود که رفتار و  یپسر خوب و شوخ طبع مسعود
 برخوردش با

 مهتاب مچ بود.

بار بود هم  نیلاو نکهیو با ا میآخر شب کنار هم بود تا
میدید یرو م  

. میکرد ینم یکدوممون احساس دور چیه  

ش اومده  یتو زندگ یمهتاب خوشحال بودم که کس یبرا
 که مثل

رنگ شدن با اون تمام  کی یبرا ستیو الزم ن خودشه
 شور و

. ببره نیشوقش رو از ب  

 یخونه  یاز دو گذشته بود که بچه هارو جلو ساعت
ادهیمسعود پ  

. میو به سمت خونه حرکت کرد میکرد  

 فکم رو فشار دادم و رو به فرهود گفتم:

. فکم درد گرفته دمیانقد که خند - 
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زد و جوابم رو داد یلبخند :  

. بود، به منم خوش گذشت یآره شب خوب - 

: کشان  ازهیدر خونه پارک کرد و خم یرو جلو نشیماش

میشد ادهیپ  

. جا  نیتونم تا خونه برم، امشب رو هم ینم گهیمن که د

-مونم یم   

  

. میوارد خونه شد یکن یدر رو بستم و با گفتن خوب م  

. بهش گفتم و آروم به اتاقم رفتم یریشب بخ  

و با  دمیبه لطف فرهود سرموقع به شرکت رس صبح
که ییچشم ها  

. رفتم یمحمد زیسوخت به سمت م یم یخواب یاز ب  

 زیم یرو رو رمیازش بگ که قرار بود ییها پرونده
 گذاشت،

 برداشتم و با تشکر به سمت اتاقم رفتم.

که از قبل کسب کرده بودم در زدم و  یتجربه ا طبق
 وارد شدم،
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 . نبود که  یبار هم که من ادب به خرج داده بودم کس کی

نهیبب  

. رو روشن  ستمیگذاشتم و س زمیم یپرونده ها رو رو

 کردم

. و رو  ریاتاق رو ز یکه کمتا باال اومدنش وقت داشتم 

 کنم

رنگ  یاستخون یسمت پنجره رفتم و پرده لوردآپه  به
 رو کنار

 زدم.

. رو لب هام نشست یلبخند نیارتفاعم تا زم دنیبا د  

. بودم یعاشق ارتفاع و بلند شهیهم  

سالم  ینشستم که صدا زمیو پشت م دمیرو کنار کش پرده
 بلند

. دمیرو شن حانهیر  

. بهش کردم یرمبلند شدم و سالم گ  

پس شوهرت کو؟ ییتنها چرا - 

گذاشت و نگاهم کرد زشیکنار م زیرو به آو فشیک :   
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دستش رو  میما با هم دیذاره؟ باز تا د یابتکار م نیا مگه

 - گرفت

. یسهراب شیو بردش پ  

. حسود"  یاز حسادتش خنده م گرفت و با گفتن "ا

 مشغول کارم شدم

توجه م  یبلند مشرق یدر باز شد و صدا قهیاز چند دق بعد
 رو به

 اون سمت جلب کرد :

از  یخوا یم یکن ماهان، من زن و بچه دارم چ ول

 - جونم؟ به

ت همش دنبال  یزندگ یجانیه یچه که تو از ب من
؟یکار  

 یکه به من افتاد سرمون رو متقابال به نشونه  نگاهش
 سالم تکون

و ماهان رو با دست نشون داد میداد :  

. همش مینفس بکش کمیذاره  یخانم فرهمند؟ نم دینیب یم

 -کار کار
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... 

. کرد یش نشست و نچ نچ یصندل یرو  

. هاش  یکرد و از شوخ یبا لبخند بهش نگاه م حانهیر

برد یلذت م  

. خم شد و آروم مشغول حرف زدن شد زشیماهان رو م  

بشه،  دمیعا یزیکردم بلکه چ زیگوش هام رو ت یچ هر
 نشد که

 نشد.

. روش نشست اریاخت ینگاهم ب  

به  رهیت یآب یچهارخونه  راهنیبا پ نیج یمشک شلوار
 تن داشت و

. دیرس یتر به نظر م پیهم خوش ت روزیاز د   

  

به سمتم برگشت و ادامه  رمیاومدم نگاهم رو ازش بگ تا
حرفش ی  

 رو بلند گفت :

. یرس یبه کجا م نمیور دل زنت تا بب نیانقد بش - 
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 نگاهش تو نگاهم نشست و سرش رو برام تکون داد.

. که شد سالم  کمیش بلند شدم و نزد یصندل یاز رو

 کردم

از اون طرف بلند شد یمشرق یخنده  یصدا :  

. رسم تو نگران نباش یبه همه جا م - 

 یش م یصندل یزد و همون طور که رو یلبخند ماهان
 نشست

. براش تکون داد یسر  

جلوم  یبودم پرونده  دهیاز بحثشون نفهم یزیکه چ من
 رو برداشتم

 تا کارم رو ادامه بدم.

 

 

چشمات انقد قرمزه؟ چرا - 

. چشمام  یش تعجب کردم و لحظه ا یاز سوال ناگهان

 رو بستم

. هیخواب یاز ب ست،ین یزیچ - 
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. شم یم ینطوریشم ا یبد خواب که م   

  

کامل کرده بودم رو  روزید که ییاز پرونده ها یکی
 دست گرفت و

تکون داد و  یش شد در همون حال سر یبررس مشغول
 آروم

 زمزمه کرد :

. ام ینطوریمنم هم - 

همه  دیبهش ندادم، با یبه شباهتمون زدم و جواب یلبخند
ذهنم رو ی  

. کردم یکارم جمع م شیپ  

برگه  یرو ییزهایبرداشت و همونطور که چ یخودکار
نوشت ین  

داد حیتوض :  

کارها که  نیخوام، هم یازت نم یادیز زیچ فعال

رو یادگرفتی  - 

دم،  یم ادتیکه امروز  گهید زیبده با چند تا چ انجام
همه تیمسئول  
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. خودت یذارم پا یم ییرو بعد چند بار راهنما نایا ی  

. ش هیسراغ بق میتند شه تا بعد بر نایمدت دستت تو ا هی  

رو لب هام نشست و مرموزانه خودکار رو  یمحو لبخند
 تو دستم

 چرخوندم :

 یخداروشکر، از حرفاتون معلومه که از کارم راض خب

یهست  - 

. یو قصد رد کردنم رو ندار  

سمتم خم شد و نگاه نافذش رو تو چشمام دوخت.  به
موندم یلحظه ا  

نشون بدم که خودکار رو تو کشو  دیبا یعکس العمل چه
 گذاشت و

داشت متوجه  یجاش نشست. همونطور که سعتو  صاف
 لبخند محو

: تکون داد یگوشه لبش نشم سر  

. -یستیشه گفت بد ن یم ،یا   
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بگم که  یکردم چ یشدم و داشتم فکر م نهیبه س دست

 خودش ادامه

 داد:

. بود دواریشه بهت ام یم ،یریگ یم ادیزود  - 

. رو لب هام  یته دلم غنج رفت و لبخند فشیاز تعر

 نشست

شه رد شم؟ یم - 

. رفتن دادم یبهش اجازه  یحرف چیه یبلند شدم و ب  

که گردن و  ختیانقدر رو سرم کار ر یآخر وقت ادار تا
 کمرم

 درحال نابود شدن بود.

که چند بار تو  ختیسرم ر یآخر وقت انقدر کار رو تا
 دلم گفتم

خواست انقدر  یبود که م نیدم ظهرش بخاطر ا فیتعر
 ازم کار

 بکشه.

دادم م  هیتک یآخر رو که بستم به صندل ی پرونده
 مشغول ماساژ
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 دادن گردنم شدم.

 یبزرگ یبهم انداخت و از تو کشو پرونده  ییگذرا نگاه
رونیرو ب  

 آورد.

صبحمون الم تا کام باهام حرف نزده  یاز حرف ها بعد
 بود و من

. نگم یزیداده بودم چ حیهم ترج  

. شمونهیواردات ماه پ ستیمهندس، ل شیرو ببر پ نیا - 

 یحرف چیه ینگاهم رو تو چشم هاش دوختم و ب .

  پرونده رو گرفتم

  

و حرصم رو سر پاهام  دمیکش یاتاق رو که بستم پوف در
یخال  

 کردم.

. راه افتادم یبه سمت اتاق سهراب یمحکم یبا قدم ها  

دعوتم کرد یدر زدم و وارد شدم که با لبخند گرم .  
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ماهان رو  یگذاشتم و گفته ها زشیم یرو رو مدارک

 براش تکرار

تکون داد و بعد از  دنیفهم یبه نشونه  یسر کردم،
قیخوندن دق  

. برگه ها زد یپا ییامضا  

که تموم شد پرونده رو به سمتم گرفت و با لبخند  کارش
 ازم تشکر

 کرد.

به اتاق که برگشتم ماهان رو مشغول حرف زدن با .

دمیتلفن د  

 یدم بهت" گوش یو با گفتن "خبر مشد  یمن جد دنید با
 رو قطع

 کرد.

. نمیاشاره کرد و ازم خواست بش یبه صندل  

 رو به روش نشستم و منتظر موندم تا حرفش رو بزنه.

و دست هاش  دیکش اهشیدست س کی یتو موها یدست
 رو تو هم

 قفل کرد :
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 کیداده که قرارداد  بیترت یآخر هفته جلسه ا مهندس

 - سالمون با

بخوام رو راست باشم مشخصه که  م،ی...رو ببند شرکت
 از پس کار

باهات  یگم که به طور رسم یبعد اون جلسه م ،یایبرم
 قرارداد

  ببندن.

  

م  یخستگ یخبر حساب نیسخت ا یروز کار کیاز  بعد
 رو

. رو لب هام نشست یدرآورد و لبخند پهن  

و  دیو عبوسش خنده رو لبم ماس یجد ی افهیق دنیبا د :

 تنها گفتم

 -ممنونم.

. رو برداشتم و از شرکت  فمیساعت هشت بود که ک

زدم رونیب  

انداخته  نییکنم، سرم رو پا یرو ادهیپ یداشتم کم میتصم
 بودم و قدم
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 ینیچند بوق ممتد ماش یشمردم که صدا یرو م هام

 توجهم رو

 جلب کرد.

پشت  ابونیرو برگردوندم و ماهان رو کنار خ سرم
یدیسف یایپرش  

. دمید  

داد نییش رو پا شهیو ش ستادیا ابونیکنار خ :  

. برسونمت یریمس هیتا  ایب - 

: سرم رو  نمیچهره ش رو بب نکهیا یرفتم و برا کشینزد

 خم کردم

. کنم یرو ادهیپ کمیخوام  ینه ممنونم من م - 

 در جلو رو باز کرد و با اخم گفت :

. ایرسونمت، ب یم ییجا هیتا  - 

. نشستم نشیندونستم و تو ماش زیرو جا شتریممانعت ب  

در  ینیعطرش پر بود و آهنگ غمگ یاز بو نیماش کل
 حال پخش

  بود.
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ضبط رو کم کرد، نگاهم  یرو دراز کرد و صدا دستش
یرو  

.  یرنگش که قبال هم دستش م یدستبند چرم مشک

 انداخت نشست

معذب بودم و  یحاکم بود حساب نمونیکه ب یسکوت از
 داشتم خودم

 یکردم که چرا قبول کردم برسونتم، م یلعنت م رو
 تونستم هزار

. و عذرش رو بخوام ارمیبهونه ب  

هام رو تو هم قالب کرده و شست هام رو دور هم  دست
یم  

 چرخوندم که به حرف اومد :

 -آدرست رو بده.

 باالفاصله مخالفت کردم.

: کنج لبش نشست یبهم انداخت و لبخند محو ینگاه  

 ادیآدرس خونتون رو  یترس یم ای یکن یتعارف م نمیبب

رم؟یبگ - 
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: کردم و جواب دادم یاخم  

بترسم؟ دیبا چرا - 

و به  دیکش ششیبه ته ر یش کش اومد، دست خنده
نیسرعت ماش  

  اضافه کرد.

  

دادم، هیتک یصندل یرو به پشت سرم  

دادم رونینفس حبس شده م رو ب :  

 یته همه چ یوجود نداره، وقت دنیواسه ترس یزیچ ...

 -مرگه

 تو همون حالت سرم رو به سمتش چرخوندم:

ست؟یراحته، ن درکش - 

 ابونیخ یمن رو برسون یدوست دار یلیهم اگه خ حاال
رو ییجلو  

. دست راست چیبپ  
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 . ترسن  ینم چکسیکه از ه یپس از اون خوب خوباش

 -جز خدا

دمیکوتاه خند :  

 ادیمن  یول ستیهم ن یکن یکه تو فکر م یاونطور

 - گرفتم، ترس

. نترسم یزیکنم از چ یم یقاتل آرزوهاست. پس سع  

فرمون ضرب گرفت و در جوابم تنها  یانگشتاش رو با
 سرش رو

داد، تکون  

 گارشیداد و از پاکت س هیپنجره تک یرو به لبه  آرنجش
یدونه ا  

 برداشت:

اد؟یکه بدت نم گاریس یبو از - 

. دادم نییسمت خودم رو پا ی شهیگفتم و ش ینه کوتاه  

 ریکرد و همراه با خواننده ز ادیز یآهنگ رو کم یصدا
 لب

  زمزمه کرد :
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آب یخونه رو هی من « 

پناه یو سرد و ب طرد  

یمقصدم ول هی من  

... اشتباه شهیهم  

بخار یابر ب هی من  

رپایغرور ز هی  

... اعتماد نا به جان میزندگ یآدما  

برن که رد بشن به زور انیم آدما  

...» عبور یعبور و ه یرهگذر شدن همه ه  

. رد  نمونیب یا گهیتا دم خونه بجز آدرس دادن حرف د

 و بدل نشد

ازش  یکیکه اون  میبود ییایهرکدوممون غرق دن انگار
خبر یب  

 بود.

. شدم ادهیازش تشکر کردم و پ ستادیدر که ا یجلو  
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زد و با باال آوردن دستش  یموندم تا بره، بوق منتظر

یخداحافظ  

 کرد.

رو  دیو کل دمیکش یکوچه رد شد آه چیاز پ نشیماش یوقت
 تو در

  چرخوندم.

  

آشنا  ی بهیغر نیتا حد امکان از ا دیگفت با یم یحس
کنم ، یدور  

.  یم یتاب یکه تو حال ب ینه بخاطر گذشته ، بخاطر قلب

 کرد

. دمیفهم یرو نم لشیکه دل یبیعج یتاب یب  

بود که اصال  یزیجر و بحث مامان و بابا تنها چ یصدا
یدلم نم  

 خواست بشنوم.

توجه بهشون تو اتاقم رفتم، دلم  یکردم و ب یآروم سالم
یم  
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رد و بدل  نمونیکه ب ییتنها باشم تا به حرف ها خواست
 شده بود

 فکر کنم.

. پرت  یصندل یرو رو فمیدر رو پشت سرم بستم و ک

 کردم

و همونطور با مانتو  دمیکش رونیرو از سرم ب مقنعه
تختم یرو  

. دمیدراز کش  

کردم، اما  یدرسم جمع م یتموم فکرم رو رو دیبا
نیحواسم ا  

. شده بود یا گهید یزهایروزها پرت چ  

! خواستم یکه نم ییزهایپرت چ  

 

 

.  یرنگم رو رو یو رژ لب کالباس ستادمیا نهیآ یجلو

دمیلب هام کش   
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لبم رو که رژ  یخم شدم و با دقت گوشه  نهیسمت آ به
شده بود یلب  

 پاک کردم.

همون رنگم رو تنم کردم و  یل یو مانتو رهیت یشلوارل
به یلبخند  

. سرحالم زدم ی افهیق  

مچ دست ها و رگ نبض  یرو رو نمیریخنک و ش عطر
 دار گردنم

و کفش قرمز رنگ و  فیکردم و با برداشتن ک یاسپر
 اسپرتم از

. اومدم رونیخونه ب  

 هیدم صبح رو به ر زیتم یآپارتمان رو که بستم هوا در
هیهام هد  

عاشق  شهیراه افتادم. هم یاصل ابونیو به سمت خ دادم
هوا نیا  

. آورد یش حالم رو جا م یبودم، خنک  

در آوردم و شماره فرهود رو گرفتم،  فمیرو از ک لمیموبا
 داشتم از
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 یخواب آلود یشدم که با صدا یم دیدادنش ناام جواب
رو یگوش  

 برداشت :

تو امروز قرار دادت  ه؟یونم گناه من چخوام بد یم فقط

 - رو

 یچرا منو زا به راه م ،یزود پا شد یذوق دار یبندیم
؟یکن  

 ادمیرو لبم نشست، حق با اون بود، از ذوق ز یلبخند
 زود از خونه

 یداشتم کم یزده بودم و با زنگ زدن بهش سع رونیب
 حواسم رو

 پرت کنم.

 لبخندم رو جمع کردم و جواب دادم:

 یبلند ش یخواست یم گهیساعت د میحاال، فوقش ن خب

ننه گه،ید  - 

! اریدرن یباز بمیمن غر   
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تونستم تصور کنم  یو من م دیکشیم ازهیکه خم همانطور

 که

 دهنش االن چقدر باز شده گفت :

 کاریطلبکار، حق با شماست؛ حاال چ شهیخانوم هم بله

؟یدار - 

 یپام بود رو گوشه  یکه جلو یباال انداختم و سنگ شونه
ابونیخ  

 شوت کردم :

 -ذوق داشتم خب، گفتم با تو حرف بزنم.

: سر داد و مسخره م کرد یخنده بلند  

 -خوبه حاال قراردادت سه ماهه ست.

دمیبراش کردم و با حرص توپ یدهن کج :  

دونم ترم بعد کالسام چه  یخودم نم یوقت یدار توقع

اونا هییروزا  - 

باهام ببندن؟ ساله کیقرارداد  انیب  

اثبات حرفم  یبزنه برا یحرف نکهیکردم و قبل از ا یمکث
لیدل  
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 آوردم :

صبر  یول م،یقرار بود قبل امتحانا قرارداد ببند یحت

 - کردن بخاطر

. نیهم  

بخاطر کش  کهیشه، در حال ینم فمیدونست حر یم
 اومدن، صداش

: اومد گفت یم رونیاز ته گلوش ب  

. میخب باشه، تسل لهیخ - 

و منتظر  ستادمیا ابونیخ یرو که قطع کردم گوشه  تلفن
یتاکس  

  شدم.

  

ماه گذشته که سرگرم امتحاناتم بودم تموم وقتم  کی تو
تو ایرو   

. اتاقم زیپشت م ایکردم،  یم یشرکت سپر  

ناهار هم از  یبرا یموندم حت یکه شرکت م ییروزها
رونیاتاقم ب  
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. رفتم ینم  

 یکردم و چند قدم یاخم ییمدل باال نیبوق ماش یصدا با
 عقب

با  یاومد و پسر جوون نییسمت شاگرد پا شهیش رفتم،
 لبخند

به سمتم خم شد ،ینچسب :  

افتخار  ؟یسر صبح نیکرد پیخانوما کجا خوشت خانم

دیدیم  - 

 برسونمتون؟

. جلوتر رفتم یابرو هام انداختم و کم نیب یظیاخم غل  

زاحم آدم م نیدادم روزم رو با کل کل با همچ یم حیترج
یو ب  

خراب نکنم یکار .  

 یبرام بوق زد و من ب یرو شکر همون لحظه تاکس خدا
یمعطل  

 سوار شدم.

به شرکت پا تند کردم، وارد آسانسور  دنیمحض رس به
 شدم و
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طبقه چهارم رو فشار دادم. منتظر حرکت بودم که  دکمه

 در باز شد

 و ماهان جلوم ظاهر شد.

برخوردمون تو آسانسور افتادم و نگاهم تو  نیاول ادی
یچشما  

. گره خورد اهشیس  

. ستادمیا یدادم و گوشه ا یرلبیسالم ز   

  

بهم داد یکنارم اومد و سالم آروم :  

از یکیامتحاناتم که تموم شد و از امروز  ،ینباش خسته  
- 

. گم یم کیتبر ،یش یشرکت م یرسم یکارمندها  

زدم و تشکر کردم، خواستم نگاهم رو از روش  یلبخند
 بردارم اما

که تنش کرده بود و شونه  یشرت سورمه ا یاون ت با
یپهن یها  

چشم  اریکردم اخت یاومد حس م یبه چشم م یحساب که
 هام دست
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. ستیخودم ن  

شستن و نگاه سرگردونم رو هر لحظه  یدلم رخت م ته
یبه نقطه ا  

. دوختم تا زودتر در باز شه و فرار کنم یاز آسانسور م  

اومدم، پشت  رونیگفتم و ب یدیببخش ستادیکه ا آسانسور
 سرم خارج

 شد.

. میرفت یمحمد زیهر دو به سمت م  

بلند شد و خوش رو سالم کرد.جوابش رو  دنمونید با
و ماهان میداد  

کارت ورودش رو زد، رو به من گفت نکهیاز ا بعد  

 -منتظرتم.

تکون دادم که از کنارم رد شد و من هم به سمت  یسر
 اتاق

. رفتم یسهراب  

ماه  کی نیزد و از جاش بلند شد، تو ا یلبخند دنمید با
یحساب  
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نشون بدم و لبخندش به  یبودم خودم رو آدم کار تونسته
 محض

. بود تشیرضا یمن نشونه  دنید   

  

. نیبش ایدخترم، ب یخوش اومد - 

. مبل روبروش  یدم و رودا ییجوابش رو با خوش رو

 نشستم

که جلوش گذاشته بود  ییمشتاقم رو به برگه ها نگاه
 دوختم که

بهم دوخت نکیع ریاز ز ینگاه :  

 یساله ببندم باهات، ول کیدوست داشتم قرارداد  یلیخ

یدون یم  - 

که  نهیت فرق داره، ا گهیاالنت با سه ماه د طیشرا که
طیشرا  

. فرق کنه دیقراردادم با  

. تکون دادم و قدرشناس نگاهش کردم سرم رو  

هارو که به سمتم گرفت مشغول خوندن شدم، با  برگه
حقوقم نکهیا  
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 .  یم تیشدم کفا یکه از خونه دور م نینبود اما هم ادیز

 کرد

قرارداد بلند شدم و با تشکر از اتاق  یاز امضا بعد
رفتم و رونیب  

ستادمیبا صداش ا دمیکه رس یمحمد زیم شیپ .  

هفته واست کارت ورود و  نیفرهمند، تا آخر ا خانم

یخروج م  - 

. میزن  

زدم و برگشتنم مصادف شد با فرو  ییدندون نما لبخند
قلبم ختنیر  

نهیتو س ...  

 

  

  

در شرکت کنار  یکه کنار ماهان جلو یمهد یرو نگاهم
ستادهیهم ا  

. موند رهیکردن خ یو صحبت م  
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 . کردم بازم  یتپش قلبم باال رفت ومات موندم. تصور نم

نمشیبب  

دهنم گرفتم و با دو از جلوشون رد  یم رو جلو مقنعه
 شدم و وارد

م رو فوت  دهیو نفس بر ستادمیشدم، ا ییروبرو یراهرو
 کردم. به

 یراه افتادم و تو دلم آرزو کردم کاش حت ییدستشو سمت
 ماهان هم

پوچم زدم،  الیبه خ یباشه، پوزخند دهیرو ند من
که من یاونطور  

 یهم بهم افتاده منته یحتما نگاه مهد دمیجلوشون دو از
 چون چهره

. هستم یک دهیم معلوم نبود نفهم  

 یدستم رو رو نمش،یبب نجایکردم ا یرو هم نم فکرش
 قلبم گذاشتم

. بود دهیفا یآروم بشه، اما ب یو فشار دادم تا کم  

 یقلبم از عشق نبود، از استرس برگشت دوباره  تپش
ییروزها  
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. گذرونده بودم یه سختبود که ب  

هاش رو شروع  تیدوباره آزار و اذ دید یمن رو م اگه
کرد، یم  

جوره تو کتش نرفت به  چیکه ه شیمثل دو سال پ درست
 درد هم

. میخور ینم  

به فکر کردن نداشت و  یازیکه ن یوجود تمام اختالفات با
 کامال

 مشهود بود.

زد  یافتاد، مدام زنگ م یکه دنبالم م ییاون روزها تموم
یو وقت  

 یاز جلو دیکش یم دیکارش به تهد امیکوتاه نم دید یم
 چشمم

  گذشت.

  

. شدم و در رو بستم ییوارد دستشو  

 یلحظه ا ادیچشم هام رو بستم و  د،یکش یم ریت سرم
 افتادم که
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 گهیکرد که د دشیرو گرفت و تهد یمهد ی قهی فرهود

 جلوم ظاهر

. رو عوض  لمیخونه و شماره موبانشه و بعد اون هم، 

میکرد  

 یکردم و زجر م یم هیکه گر ییتموم اون روزها ادی
فقط دم،یکش  

 بابت انتخاب اشتباهم.

رفت، دستم رو به لبه  جیرو که باز کردم سرم گ چشمام
 ی

دست هام  یبدنم رو رو ینیگرفتم و سنگ ییروشو
آب ریانداختم،ش  

 یحظه ال یرو برا سمیرو باز کردم و دست خ سرد
یشونیپ یرو  

 گذاشتم.

 یجلوه م یعیکمم طب شیکه به لطف آرا ییرنگ و رو با
 کرد

. اومدم و به سمت دفتر کارم روان شدم رونیب  
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 .  میزدم و مستق حانهیو ر یبه مشرق یلبخند کم جون

 سرجام نشستم

لحظه  یگرفتم برا میگذاشتم و تصم زیم یرو رو سرم
چشم هام یا  

 رو ببندم.

که  ییقدم ها ینگذشته بود که صدا شتریب قهیدق چند
 هرلحظه

. رمق سرم رو بلند کنم یشد باعث شد ب یتر م کینزد  

. نهیبلند شدم تا سرجاش بش یحرف چیه یماهان ب دنیبا د  

 یکردم، دلم نم یخودم حس م یرو رو نشیسنگ نگاه
 خواست

کردم به  یسع نیاز گذشته زده بشه، بخاطر هم یحرف
خودم یرو  

. دمید یزیکه چ ارمین   

  

نشست و دست هاش رو تو هم گره کرد،  زیم پشت
 مشکوکانه

: دیپرس  
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؟یاز جلومون رد شد عیانقدر سر چرا - 

به  یمتفکرانه ا افهینگاهش کردم و ق یتعجب ساختگ با
 خودم

 گرفتم:

حالم  کمیمن  دیببخش د؟یشما؟مگه تو سالن بود یجلو از

 - بد بود

. دمتونیند  

 یداد حت یکه بهم انداخت نشون م یموشکافانه ا نگاه
کلمه از کی  

تکون  یرو هم باور نکرده اما درجوابم تنها سر حرفم
 داد و

 سکوت کرد.

. به دلم چنگ زده بود یبیحالم بد بود و استرس عج  

و شناخته بود؟ دهیاون هم من رو د نکنه  

بود سرم رو با کار گرم کردم و با  یقیظهر به هر طر تا
یصدا  

. ناهار با مهتاب قرار  یافتاد که برا ادمیم  یگوش امکیپ

 دارم
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خواست بهش بگم که قرار امروز رو  یدلم م چقدر

اما میکنسل کن  

رسه  یم گهید قهیکه خبر داده بود تا ده دق امشیپ دنید با
 آه از

. براش ارسال کردم ینهادم بلند شد و باشه ا  

گذشته بود که بلند شدم و مشغول  کیاز  یا قهیدق چند
 جمع کردن

. شدم لمیوسا   

  

دارم جمع  دید یسرش رو به طرفم چرخوند و وقت ماهان
کنم یم  

 آروم گفت:

؟یمون یناهار نم یبرا - 

شلوغ بود و وقت  یافتادم که سرش حساب یروز ادی
 نکرده بود

هم نرفته  نییبه رستوران طبقه پا یناهار بره، حت یبرا
مبود. من ه  



 
 

196 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
موندم بهش تعارف کردم تا از غذام  یبخاطر درسم م که

 بخوره و

تعارف قبول کرده بود و از آبدارخونه قاشق،  یب اون
 چنگال و

آورده و با من مشغول غذا خوردن شده بود و از  یبشقاب
یفردا  

. میخورد یاون روز باهم غذا م  

از صورتش  یکه جزئ یزدم و نگاهم رو به اخم یلبخند
 بود

 دوختم:

. رم یبه بعد ظهر ها م نینباشه از ا یاگه کار گهینه د - 

. اکتفا کرد «یخسته نباش»تکون داد و تنها به گفتن یسر  

 رونیکردم و به محض ب یهر سه شون خداحافظ از
 اومدن از اتاق

: کشت دادم یجواب مهتاب رو که داشت خودش رو م  

!  امیدارم م ریبگ گریدندون به ج قهیمرگ، دو دق یا

گهید - 

: بلند شد غشیج یصدا  
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من تلف شدم یکولر رینفهم گرمه، تو ز ... - 

غر غرهاش رو  دنیشن یرو قطع کردم، حوصله  تلفن
 نداشتم،

. هم کف رو فشردم یوارد آسانسور شدم و دکمه    

  

. به  یبه سمتش رفتم و تق دمیمسعود رو که د نیماش

زدم شهیش  

بزنه و  یحرص در رو باز کرد، اجازه ندادم حرف با
 خودم شروع

 کردم:

؟یمسعود بدبخت رو بلند کرد نیا نیماش باز - 

م زد و طلبکارانه گفت یدستش رو پشت صندل :  

. خراب شده نیاز ا یچه عجب، دل کند - 

 نشستم و در رو آروم بستم :

. کم حرف بزن فتیراه ب - 

. نثارم کرد و استارت زد ییبچه پررو  
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وسط رستوران  یرنگ یا روزهیف کیکوچ حوض
شده بود یطراح  

زد، دور تا دور حوض با فاصله  یآب درونش فواره م و
ینیمع ی  

کامال  یشده بود و فضا دهیچ ییبایو ز زیتم یها تخت
و کیکالس  

. کرده بود جادیرو ا یسنت  

 یکار شده بود و بو یسنت یطرح ها واریدر و د یرو
 خوش آب و

خورد  یچشم مکه تو کل رستوران به  یبا طراوت اهانیگ
  لبخند رو

  

تفاوت از  یداد اما من ب یم هیهد یا نندهیلب هر ب به
یکنار همه   

. نشستم یتخت یها گذشتم و رو ییبایز نیا  

دادم که مهتاب همونطور که کفش هاش  هیتک یپشت به
یرو در م  
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دیآورد مشکوکانه پرس :  

شده؟ یزیچ - 

گارسون که به سمتمون  دنیباال انداختم و با د یا شونه
اومد یم  

 سکوت کردم.

و رو به  میسفارش داد دهیخواست مهتاب دو پرس کوب به
هم یرو  

. مینشست  

کرد، تا نگاهم رو متوجه خودش  ینگاهم م موشکافانه
لبخند دید  

زد یمرموز :  

شده که  یشناسم، بگو چ یتو رو بهتر از خودت م من

ینطوریا  - 

ومده؟ین شیپ یهات غرقه؟ تو شرکت که مشکل یکشت  

زد رو قشنگ  یکه تو چشم هاش موجم یسوال عالمت
یحس م  

 کردم.
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مقدمه زمزمه کردم یانداختم و ب بنیسرم رو پا :  

. دمیرو تو شرکت د یامروز مهد - 

 یمن به پوزخند یاز تعجب باز موند و لب ها دهنش
شد، دهیکش  

داشت که چشمانش به خبر رو ن نیانتظار ا کبارهی انگار
 وضوح

  گرد شدند و به سمتم خم شد :

  

... یهمون مهد ؟یمهد - 

کلمه  نیاز ا« نامزد سابقت»تا نگه  دمیحرفش پر وسط
 نفرت

 داشتم:

! یآره همون مهد - 

اومد که  ادمیمتعجبش رو از نظر گذروندم و  ی افهیق
 اصال

. از حضور ماهان تو شرکت به اون نزده بودم یحرف  

نگاهش کردمشرمنده  :  
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. ماهانه ارشمیکه دست یرفت به تو بگم کس ادمیمن کال  - 

: انداختم و  نییبپرسه سرم رو پا یسوال نکهیقبل از ا

 زمزمه کردم

. یمهد ییماهان، پسردا - 

 یحرف چیدهنش از تعجب باز مونده بود و ه همچنان
یزد، پوف ینم  

و اخم کردم دمیکش :  

؟یایدر ب یحالت هنگ نیشه از ا یم - 

معلوم بود فکرش  کهیو درحال دیبه صورتش کش یدست
گهید یجا  

کنه زمزمه کرد یسپر م یا :  

. لحظه هیبود  بیآخه برام عج - 

بود؟ بیعج یچ - 

 متفکرانه گفت :

!  یدوباره  دنیت با ماهان، بعد دوسال د یهمکار

-یمهد   
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 یرو م یب یگرم ب حصارگلوم رو فشرد، دلم  بغض

 خواست تا

. آرامش رو به وجودم ببخشه یکم  

ش رو  یکرد ناراحت یم یسع کهیو درحال دیکش یپوف
 بروز نده

: دیپرس  

اومده شرکت شما؟ یشده که مهد چطور - 

کردم و سرم رو  حصارجا به جا شدم ،پاهام رو  یکم
زانو هام یرو  

 گذاشتم:

. دونم ینم - 

صبح رو مو به مو براش گفتم و اون مثل  یماجرا
با دقت شهیهم  

 به حرف هام گوش داد.

دیگارسون غذاها رو جلومون گذاشت و محترمانه پرس :  

د؟یالزم ندار یا گهید زیچ - 
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 . رو  ینیتشکر کردم و غذاها رو جلومون گذاشتم تا س

 ببره

تکون داد و  یکه کامال تو فکر فرو رفته بود سر مهتاب
دیکش یپوف  

: 

تا بعد  میمغزم قفل کرده آوا، فعال غذا بخور واال

موردشدر  - 

. میصحبت کن  

 یموافقت تکون دادم و مشغول باز یرو به نشونه  سرم
 با غذام

به  ییصبحونه هم نخورده بودم اشتها نکهیبا وجود ا شدم،
 خوردن

  اون کباب خوش رنگ و بو نداشتم.

  

از دوغش خورد و قاشق چنگالش رو  یجرعه ا مهتاب
 تو ظرفش

 رها کرد :
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 افهیچه ق نینه؟ ا ای میخور یم یچ میدار مینیبب یذار یم

که هیا  - 

؟یخودت گرفت به  

کردم حصارغذا رو کنار زدم و دوباره پاهام رو  :  

. به تو دارم، تو بخور من اشتها ندارم کاریچ - 

نگاهم کرد میو مستق دیدست از خوردن کش :  

رو  یمهد ؟یخوام بدونم االن چرا غمبرک زد یم آخه

؟یدید  - 

هزار نفر هم رو  یشهر روز نیچشمت روشن، تو ا خب
ننیب یم  

! یشونم مهد یکی  

دادم هیسرم رو باال آوردم و به دستم تک :  

. حالم گرفته شده نمش،یندارم فقط انتظار نداشتم بب یدرد - 

و ادامه دادم دمیکش یآه :  

هم که  یکی ،ینیب ینم یرو بخوا یشهر هرک نیا تو

یخوا ینم  - 

. شه یجلوت سبز م ینجوریا ینیبب  
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 بغضم رو فرو خوردم :

 ستم،ین یدم دختر قو یکه نشون م یمن اونجور مهتاب

تونم ینم  - 

. ساده عبور کنم زیاز کنار همه چ  

کنارم اومد و دستم رو تو دست هاش فشرد و با  :

گفت یمهربون   

  

خودت رو  یدار یبغضت بشم االن الک نیقربون ا من

یم تیاذ  - 

 نیا ست؟ین تو یزندگ یچجایه گهید یمهد نیبب ،یکن
یخودش جا  

تا آسمون باهات فرق  نیزم یدیفهم یداره، اگه نم شکر
 داره و

.  یچه کنم دستت م یکاسه  دیاالن با یشد یزنش م

یگرفت  

گفت رو از بر بودم اما باز هم  یکه م ییها زیچ ی همه
 ته دلم

. زد یموج م یخاص ینگران  
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 دستم رونوازش کرد و با خنده گفت:

دوباره سر  یمهد دیشا ؟یخبر دار ندهیمگه تو از آ اصال

 - راهت

رو به اون رو شده بود، پس نترس  نیگرفت و از ا قرار
 و به

. فکر نکن یزیچ  

گفتم که  یآروم یبهش رفتم و خدا نکنه  یچشم غره ا :

 ادامه داد

. روز انتخابت بوده هیباالخره  - 

دونست و  یم رو م یزندگ یکه همه  یاز اون دم،یرنج
حرف نیا  

. زده بود رو  

 

 

؟یزن یحرف رو م نیچرا ا گهید تو - 

. یدون یم رو م یزندگ ازیتا پ ریتو که از س   
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حرفش باال  میتفه یتکون داد و دستش رو برا یسر : 

 آورد

نکرده تو اون  ییکه اگه خدا نهیاحمق، منظور من ا نه

ماه کی  - 

 هیاالن  دیشا یشد یتون متوجه اخالق گندش نم ییآشنا
 بچه هم تو

به  یول یبود، خب تو اولش درسته عاشق نبود تحصار
ییقصد جدا  

؟یجلو که رفت ینرفت هم  

 سرم رو تکون دادم.

رو انتخاب کردم از  یمهد نکهیا لیگفت، دل یم درست
یسر لجباز  

 طیشرا یخانواده م بود اما با در نظر گرفتن همه  با
جلو یعقل  

 رفته بودم.

و جمع و جور ساعت خودم ر دنیو با د دمیکش یپوف :

 کردم

. برگردم شرکت دیبا گهیپاشو که من د - 
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رو برداشت و بعد از پرداخت صورت  فشیو ک چییسو

 حسابمون

. میاومد رونیاز اون رستوران دنج ب  

م کرد و سفارش کرد ادهیشرکت پ یجلو :  

.  یواسه ترس وجود نداره. قو یزینره ها، چ ادتیآوا 

 -باش دختر

. قدرشناس ازش تشکر کردم یزدم و با نگاه یلبخند  

به  یبا خوشحال حانهیدفترکارم رو که باز کردم ر در
 سمتم اومد و

رو جلوم گرفت یکارت :  

ما  یمهمون افتخار میش یآوا خانم، خوشحال م دییبفرما

و دیباش  - 

. دیکن یهمراه مونیشب زندگ نیما رو تو بهتر   

  

 یبه کارت یاز لحنش خنده م گرفته بود نگاه کهیدرحال
 که جلوم
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 یکیساده و ش یکارت عروس دنیبود انداختم، از د گرفته

 که اسم

 یروش حک شد بود لبخند پهن ییبایبه ز دیو سع حانهیر
لبم یرو  

گرفتمش حصاردر  ینشست و با خوشحال .  

.  یگفتم و براشون آرزو کیبه هر دوشون تبر

کردم یخوشبخت  

هم رد و بدل شد ب نمونیکه ب یو تشکرات کیاز تبر بعد
 گفتن که ده

امروز  نیگرفتن و بخاطر هم یاز شرکت مرخص روز
یحساب دیبا  

. کنن یدگیبه کار هاشون رس  

. خودم رفتم زیبهشون گفتم و به سمت م یدیخسته نباش  

. هفته بود نیانداختم، آخر هم یعروس خیبه تار ینگاه  

 ینگاهم به ماهان نمیکه شدم و خواستم بش زیم کینزد
 افتاد که

آروم و منظمش  یگذاشته و نفس ها زیم یرو رو سرش
ینشون م  
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. فرو رفته یقیداد که تو خواب عم  

. م نشستم و به سمتش خم شدم یصندل یآروم رو  

 یادیکه کار ز ییکار کنم، از اونجا یبودم چ مونده
میتصم میداشت  

کنم دارشیگرفتم ب .  

ابتکار؟ یآقا - 

خورد و  یآروم صداش کرده بودم تکون یلیخ نکهیا با
 سرش رو

کرد، بلند   

  

اطرافش رو نگاه کرد و در آخر نگاهش روم  یکم
 نشست و آروم

گرفته لب زد ییباصدا :  

 -جانم!

 یمشک شهیاز هم یصورت خواب آلود و چشم ها به
 ترش چشم
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خواستم بگم، اصال  یم یرفت چ ادمی یو لحظه ا دوختم

 چرا

کرده بودم؟خودم رو جمع و جور کردم دارشیب :  

. کنم دارتونیخوابتون برده گفتم ب دمید - 

و  دیبه موهاش کش یبه ساعتش انداخت، دست ینگاه
 صاف نشست

: 

خوابم برد یاصال ک دمینفهم . - 

 یگوشه  یکه به کارت دعوت دستم افتاد لبخند نگاهش
 لبش نشست

. داد هیش تک یو به صندل  

؟ یر یم - 

نگاهم  انهیدست هاش رو تو هم قفل کرده بود و بازجو .

کرد یم  

 یسمت خودم پوشه  یباال انداختم و از کشو یا شونه
یزرد رنگ  

آوردم رونیرو ب :  
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دعوتشون رو رد کنم زشته، از  یدونم، از طرف ینم

هم یطرف  - 

. سخته کمیرفتن    

  

نگاهش کردم و  یرو به سمتم دراز کرد که سوال دستش
 منتظر شدم

 رونیش رو بگه که خودش پوشه رو از دستم ب خواسته
و دیکش  

زد گفت یهمونطور که ورقش م :  

. میباهم بر یاگه موافق باش - 

هر  یش اجازه  رهیتعجب کردم اما نگاه خ شنهادشیپ از
 عکس

زدم و تشکر  یلبخند یگرفت، زورک یرو ازم م یالعمل
 کردم که

. ابروهاش انداخت نیب یاخم  

کنم اگه با هم  یفکر م ه،یکی رمونینکردم، مس تعارف

بهتر میبر  - 

 باشه.
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رو تو قفسه  زمیم یرو یپوشه ها کهیشدم و درحال بلند

یها جا م  

تفاوت باشه گفتم یکردم ب یم یکه سع یدادم با لحن :  

شنهادتونیکنم، ممنون از پ ینه تعارف نم . - 

 از جاش بلند شد و از کنارم رد شد :

. باهم  دیاگه دوست داشت دیبه هرحال فکراتون رو بکن

میبر - 

نشستم،  زمیرو تکون دادم و بعد از رفتنش پشت م سرم
 خودکار رو

. درآوردم و به فکر فرو رفتم یدست هام به باز نیب  

*** 

 

  

  

گوش پاک کن زدم و پشت  یکرم مرطوب کننده رو یکم
 چشمم رو
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با  یسر نیکردم، خط چشمم رو دست گرفتم و ا پاک

یشتریدقت ب  

عقب اومدم و به خودم نگاه  یکم دم،یک هام کشپل پشت
 کردم،

 ملمیبودن خط هر دو چشم مطمئن شدم ر نهیاز قر یوقت
 رو برداشتم

مژه  یبه مژه هام که به قول مامان حالت شون، کپ و
خودش یها  

. دمیبود کش  

از  یلبام، راض یرو میمال یلیزدن رژ قرمز اونم خ با
شمیآرا  

 سمت کمد رفتم.

خودم گرفتم یبلندم رو برداشتم و جلو یساده  راهنیپ .  

همکار بودم  هیمجلس که من تنها  نیا یبرا ینظر کم به
یم ادیز  

 اومد.

به همون چند کاور  یفکر، داخل کمد گذاشتمش. نگاه پر
 داخل کمد
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. م رو برداشتم یبار کت و شلوار مجلس نیانداختم، ا  

 خودش بود!

اومد.  یمچ پا م یکه تا رو یخوش دوخت مشک شلوار

 » بلوز

 دم،یداشت رو پوش یباز ی قهی یکه کم یو مشک ساده
 کمربند

. رو تنم  دمیرو به شلوار بستم و کت سف دمیسف کیبار

  کردم

  

رو کامل کرد،  پمیت یپاشنه ده سانت یمشک یها کفش
یجلو یچرخ  

 دمیسف یگردنبند و گوشواره  پمیاز ت یزدم و راض نهیآ
 رو

 انداختم«.

به سمتش هجوم بردم و  عیم که بلند شد سر یگوش یصدا
دنیبا د  

لبم نشست یرو یفرهود لبخند یشماره  :  

خان داداش؟ یدر دم - 
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دیکالفه ش خنده رو لبم ماس یبا صدا :  

 کیدنبالت من تو تراف ادیزنگ بزن آژانس ب هی آوا

ریاتوبان گ  - 

. ابونیکردم، قفله خ  

. و سر جام نشستم ختیاعصابم بهم ر  

رو  نیماش یتون یهم نم گهیساعت د کیتا  یحت فرهود

 - به دستم

؟ یبرسون  

 دیبار یاز صداش م یاز شلوغ یکالفگ کهیدرحال :

 شرمنده گفت

کنم  ریخدا آوا به من باشه دوست دارم االن همه رو ز به

 - تا از

فکر  نهیسنگ کیتراف یخالص شم ول یلعنت کیتراف نیا
کنم ینم  

 برسم.

. تلفن رو  یگفتم و بعد از خداحافظ یا به ناچار باشه

 قطع کردم
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 یم نشستم، چاره ا یصندل یرو ختهیبهم ر یاعصاب با

دینبود با  

برم تا از دفتر  رونیگرفتم، بلند شدم از اتاق ب یم آژانس
  تلفن

  

م  یگوش امکیپ یآژانس رو بردارم که صدا ی شماره
 باعث شد

 برگردم .

.  امیب یخونه تونم، اگه هنوز نرفت کیمن راه افتادم، نزد

 -دنبالت

که نه سالم کرده و نه حالم رو  یبه شماره ا ینگاه
بود دهیپرس  

 انداختم،

من رو از کجا آورده بود؟ یشماره  ماهان  

طول و  یبهش بدم، کم یگرفتم و موندم چه جواب استرس
 عرض

گرفتم تعارف رو  میکردم و در آخر تصم یاتاقم رو ط .

 کنار بذارم
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لغزوندم یگوش بوردیک یدست سردم رو رو :  

شم یممنون م . - 

به خودم دادم یرو که زدم فحش ارسال  

» جوابه تو  نمیاحمق، ا ینه دختره  ایدنبالت  امیب گفته

؟یداد « 

بلند  اممیپ یم نگذشت که صدا یذهن یریاز درگ یا قهیدق
 شد و

. در خونه مونه یجلو گهید قهیخبر داد که تا چند دق  

چقدر ازش ممنون  دم،یکش یزدم و نفس راحت یلبخند
یبودم که حت  

آخر هم تعارفش رو زد یلحظه  .  

 دیو شال سف دمیلباسم پوش یبلندم رو رو یمشک یمانتو
رو رمیحر  

سرم انداختم که در اتاقم باز شد و بابا اومد تو،  یرو
 متعجب

بودم کرد ستادهیبه من که وسط اتاق ا ینگاه .  

... سر عقدش  یخوا یمگه نم ؟یر یپس چرا نم

-شدا رید ؟یبرس   
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دنبالم؟ ادیم یشدم، بهش بگم ک هول  

رو نکردم نجاشیچرا فکر ا !  

دادن کردم حیفکر کردم و شروع به توض یکم :  

از همکارام گفت تازه  یکیمونده.  کیتو تراف فرهود

یداره م  - 

. دنبالم ادیوره، اون م نیاز ا رشیره، مس  

با اخم به  کبارهیشت بره که تکون داد و برگ یسر :

 سمتم برگشت

خانمه؟ همکارت - 

 اریاخت یبگم که ب یرو قورت دادم، مونده بودم چ نفسم
 لب هام باز

 شد:

 -آره!

 

 

خواست خودم رو خفه کنم، یم دلم  



 
 

220 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
و ماهان رو  نییاومد پا یدروغ گفتم؟ اگه باهام م چرا

دید یم  

 ادشیش رو و  افهیکه فراموش کرده باشه ق رمی! گ؟یچ
لینباشه فام  

. دلم بذارم یهست! مرد بودنش رو کجا یمهد  

از سرم عبور کرد یفکر ها لحظه ا نیا یهمه  .   

  

. خب، فقط شب زود برگرد لهیخ - 

 یرفت، دستم رو رو رونیتکون دادم که از اتاق ب یسر
 قلبم

 گذاشتم، باز هم تپش قلب گرفته بودم.

. ناشناس ماهان بود یشماره  د،یم لرز یگوش  

خواستم جواب بدم قطع شد، حتما دم در بود و تک  تا
 زنگ زده بود

. برم نییتا پا  

رو که  دشیسف یایانداختم، پرش نییبه پا یپنجره نگاه از
خدا دمید  
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 . مشخص  نیو داخل ماش مییباال یرو شکر کردم طبقه 

ستین  

بار آخر تو  یکوچکم رو دست گرفتم و برا یمشک فیک
به نهیآ  

 خودم نگاه کردم.

دوش حموم نگاهم رو به  یاتاق رو که باز کردم صدا در
یانتها  

 یقیلبخند عم ونیتلوز یمامان پا دنیکشوند و با د راهرو
لبم یرو  

 نشست.

 یبه در زدم و خداحافظ یسمت حموم رفتم، تقه ا به
 کردم، از

. کردم و در خونه رو بستم یمامان هم خداحافظ  

پاشنه بلندم با  یو بخاطر کفش ها دمیکش یقیعم نفس
کامل اطیاحت  

. رفتم نییاز پله ها پا  

که پشت فرمون  دمیرو که باز کردم ماهان رو د در
 نشسته و
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در  دنمیداده، به محض د هیپنجره تک یرو به لبه  دستش

رو نیماش  

جلو رفتم و همونطور که  عیبشه که سر ادهیکرد تا پ باز
 در رو باز

تمگف عیکردم سر یم :   

  

. دینش ادهیپ گهینه، نه! د - 

. شد و در رو بست رهیبا تعجب بهم خ  

لبم نشوندم،  یرو یو در رو که بستم لبخند نشستم
دیسف راهنیپ  

. و معقول به نظر  کیو کراوات زده، ش دهیپوش یساده ا

دیرس یم  

 عیصورتم نشست اما سر یرو یلحظه ا یبرا نگاهش
 نگاهش رو

عطرش  یگرفتم، بو یو استارت زد، نفس برداشت
نیماش یفضا  

 رو پر کرده بود.

؟یخوب - 
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 دست هام رو تو هم قفل کردم و آروم جواب دادم :

. دیخوبم، ممنون که اومد - 

کرد گفت یضبط رو کم م یصدا کهیدرحال :  

. بود یکی رمونینکردم، مس یکار - 

ضبط  یصدا ینگفتم که کم یزیتکون دادم و چ یسر
ادیرو ز  

 کرد،

 یسکوت حکم فرما بود که چشمم به گل فروش نمونیب
 خورد،

دست گفتم ینشونش دادم و با اشاره  :  

. میریبه نظرم بهتره براشون گل هم بگ - 

. رو  نیموافقت تکون داد و ماش یسرش رو به نشونه 

 پارک کرد

بردم که صداش درجا متوقفم  رهیدست به سمت دستگ :

  کرد

  

. ستیم بد ن قهیسل بسپرش به من، ،یش ادهیخواد پ ینم - 
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دمینگاهش کردم و پرس یسوال :  

! چرا؟ یباشه، ول - 

شد  یم ادهیکه پ یبهم انداخت و آروم درحال یجد ینگاه
 زمزمه

 کرد :

. گردم یبرم عیروشنه، من سر نمیشده، ماش رید - 

. رفت نگاه کردم و تو جام  یکه م یزده به راه رتیح

دادم هیتک  

نبود لشیدل نیا !  

چرا به حرفش گوش دادم؟ اصال  

! ایچرا گفت ن  

. کرد یهامون فرق م قهیسل دیشا  

 هیذهنم رو شلوغ نکنم،  یدادم الک حیو ترج دمیکش یپوف
 گل بود

کردم و همراه خواننده  ادیضبط رو ز ی! صداگهید
 مشغول زمزمه

 کردن شدم.
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شدم که  یگذشت، کم کم داشتم کالفه م یا قهیدق ستیب

قدم یصدا  

. سرم رو به طرفش برگردوندم، کنار دمیرو شن هاش
یپنجره   

: دیو پرس ستادیا نیماش  

-قشنگه؟   

  

بود که  یکیکه به چشمم خورد کارت کوچ یزیچ نیاول
یگوشه   

از طرف »چسبونده بودن و روش نوشته شده بود  سبد
 آوا فرهمند

و قرمز که به  یو بعد سبد گل رز آب« ماهان ابتکار و
ییباینحو ز  

. شده بود نیتزئ  

. کرد و منتظر نظرم بود ینگاهم م یبا لبخند مرموز  

داره، اما لب  یقشنگ ی قهیدلم اعتراف کردم که سل تو
 هام رو کج

 کردم:
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. ستیبد ن ،یا - 

به سبد و پشت بندش به من کرد ینگاه :  

 ست،یخوب ن یگیقشنگه اما اگه م یلینظر من که خ به

 - عوضش

 کنم.

دمیخند :  

 -نه، قشنگه.

گذاشت و  یصندل یب رو باز کرد، سبد رو روعق در
 پشت فرمون

به ساعتش کرد و کالفه دنده رو  ینشست، نگاه :

 عوض کرد

. شد رید - 

 کیماهان و نزد یربع به لطف سرعت باال کیاز  بعد
 بودن تاالر

. میشد ادهیپارک کرد و پ نگیرو تو پارک نی. ماشمیدیرس  

عقب رو باز کرد و قبل از برداشتن سبدگل، کت  در
یرنگ یمشک  
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. دیرو پوش   

  

زدنش برداشتم، شالم رو مرتب کردم و  دیاز د دست
به ینگاه  

. کرده بودم انداختم لنتشیم که سا یگوش  

! پاسخ از فرهود یده تماس ب  

راحت باشه و  دنمیاز رس الشیبراش زدم تا خ یامکیپ
رو تو یگوش  

. گذاشتم تا سر فرصت بهش زنگ بزنم فمیک  

. میکنار ماهان راه افتادم و وارد سالن شد  

به، آقا ماهان »با گفتن  یمحض ورود، مرد جوون به
جلو« گل  

 اومد و ماهان هم متقابال با لبخند به سمتش رفت.

. کمرم نشست یرو یکار کنم که دست یمونده بودم چ  
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خورد  یم تایکه نها یپشت سرش خانم خوش پوش و

 چهل ساله

 باشه با لبخند گفت:

سالن  دییبفرما ؟یستادیا نجایچرا ا زم،یعز یاومد خوش

 - خانم ها

. طرفه نیا  

شد کیبهم نزد یو پشت بند حرفش کم :  

-؟یعروس خانم لیبودم، فام دهیرو تا حاال ند شما   

  

زدم و جواب دادم یلبخند :  

من همکارشونم. مراسم عقد تموم  ریممنون، نه خ یلیخ

 -شده؟

سرش رو تکون داد و دستش رو به  میتفه ینشونه  به
 سمتم دراز

 کرد :

مراسم آخرشه  ،یخوش اومد یلیخ دم،یسع یعمه  من

 - دارن کادو
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. دنتیبرم، خوشحال شدم از د دیدن، من هم با یها رو م  

. میکرد یبهش زدم، دستش رو فشردم و خداحافظ یلبخند  

دمیشن کمیماهان رو نزد یون لحظه صداهم :  

 -آوا خانم.

. از سبد گل نبود یبه سمتش برگشتم، خبر  

گل کو؟ پس - 

گره ش رو شل کرد یو کم دیبه کراواتش کش یدست :  

میبذاره، بهتره بر ایهدا هیبق شیبه برادر دوماد تا پ دادم  - 

. تا تموم نشده. آخر مجلسه میکادوهامون رو بد  

. جلو راه افتادمموافقت کردم و   

که تو نظرم  یزیچ نیاول میاتاق رو که باز کرد در
ینشست چهره   

 یم یبود که تو لباس عروس حساب حانهیر حیمل
یلی. خدیدرخش  

بهم زد  یلبخند میشده بود، چشم تو چشم که شد خوشگل
 و

. ستادیمنتظرمون ا   
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دستم رو به سمتش دراز کردم و  م،یسمتشون رفت به
.ش کردمحصار  

زد یلب هاش نشست و چشمک یرو یحیلبخند مل :  

از درکت یمرس . - 

. و بهش  دیکش حصاررو در  دیماهان هم برادرانه سع

گفت کیتبر  

.  یو براشون آرزو میکادو هامون رو بهشون داد

میکرد یخوشبخت  

بابت اومدنمون تشکر  یو مادر هردوشون حساب پدر
 کردن و من با

که معذب  ستین یمجلس جور نکهیراحت از ا یالیخ
 بشم از ماهان

. کردم و به سمت مجلس زنونه رفتم یخداحافظ  

گشت و  حانهیاز مجلس زنونه رفت نگاه ر دیسع یوقت
 گشت تا

برم ششیمن نشست و اشاره کرد پ یرو .  
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خودش  شیشدم و کنارش رفتم، دستم رو گرفت و پ بلند

 نشوند،

دینگاهم کرد و پرس رکانهیز :  

ه؟یخبر نمیبب - 

 یطونیبودم، باخنده و لحن ش دهیرو نفهم منظورش
 جوابش رو

 دادم:

. نه من هیواال فعال که واسه تو خبر - 

: دیکرد و خند زیچشم هاش رو ر   

  

رو به اون راه نزن، منظورم ماهانه، با هم اومدن  خودت

هیو   - 

. دیزن یو ... مشکوک م دنیگل مشترک خر  

گرمم شد، حرفش خون رو تو رگ هام به گردش .

 انداخت

و ماهان؟ من  

هم ؟ با  
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کردم حانهیبه ر یتو دلم زدم و اخم یپوزخند :  

. میما فقط همکار ه،یچه حرف نیا - 

زد ییلبخند دندون نما :  

باز کن. ما هم  کمی. چشمات رو دیای یکه بهم م خالصه

هفته هی  - 

... یاتاق خال هیو ماهان و  ییتو م،یستین  

. شده ش انداختم طونیش یبه چشما یمتعجب نگاه  

. که الحق موفق هم شد ارهیخواست حرصم رو درب یم  

شدم گفتم یبلند م کهیو در حال دمیخند یحرص :  

برقص  کمیغاز پاشو  هیصد من  یحرف ها نیا یجا به

 - عروس

. تهیخانم، مثال عروس  

 از خدا خواسته دستم رو گرفت و بلند شد.

باهاش  ینندازم کم نیروش رو زم نکهیا یاجبار برا به
و دمیرقص  

. خودم برگشتم یسمت جا   
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کردم  یانقالب درونم رو که به زور ساکتش م حرفش

کرده داریب  

 بود.

من و ماهان رو کنار هم نشونده  یجمله به راحت کی با
 بود و

کنم  یکردم از فکر بهش هم دور یم یکه من سع یزیچ
 رو به

. تو سرم انداخته بود یراحت  

 ویاز ماهان که حاال شماره ش رو س یامیاز شام پ بعد
 کرده بودم

کردم افتیدر :  

. میبر  - 

خدا خواسته بلند شدم و به سمت اتاق پرو رفتم لباس  از
 هام رو

و خانواده  حانهیاز ر یکردم و بعد از خداحافظ عوض
رونیش، ب  

 اومدم.
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 بشیکه دست هاش رو تو ج دمیجلوتر ماهان رو د یکم

 کرده بود و

. بود ستادهیمنتظر من ا  

تو فکرم پر رنگ شد حانهیر حرف  

» دیای یم بهم « 

. دادم و به سمتش رفتم رونینفسم رو محکم ب  

. میرفت نگیو به سمت پارک میبهم کرد یسالم مجدد  

بود؟ چطور - 

کردم و حواسم  یم ریخودم س الیکه تو فکر و خ من
 نبود، گنگ

دمیپرس :   

  

چطور بود؟ یچ - 

نگاهم کرد رهیخ :  

یعروس ! - 

: گفتم و شونه باال انداختم یآهان  
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. که خوشبخت بشن شاالیخوب بود، ا - 

رو زد، نیماش ریتکون داد و دزدگ یسر  

بهش دوختم و در رو باز کردم انهینگاهم رو مخف !  

... شد یلحظه هم از ذهنم دور نم کی حانهیر یحرف ها  

 

 

دادم و چشم هام رو  هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم
لحظه یبرا  

. بستم یا  

 یبود که انگار نه انگار از عروس یو هوام جور حال
 برگشته

 بودم.

. کرد یم ینیم سنگ نهیدلم تو س  

. کردم یهم م هیاگه تنها بودم حتما گر   

  

 یکه گذاشته بود حس آرامش رو بهم م یآروم آهنگ
و دیبخش  
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داد یباد کولر پوستم رو قلقلک م یخنک .  

کنه؟ ینم تتیکه اذ گاریس یبو - 

 چشم هام رو باز کردم و نگاهش کردم.

. من و جاده در گردش بود ینگاهش رو  

. نگفتم یزینه باال بردم و چ یسرم رو به نشونه   

. بهش زد یقیرو روشن کرد و پک عم گارشیس  

ه؟یتونم بپرسم لبخندت به چ یم - 

لبم جا خوش  یرو یدونستم ک یکه نم ینیغمگ لبخند
 کرده بود رو

جواب دادم جمع کردم و صادقانه :  

 -آهنگ رو دوست دارم.

باال  یآهنک رو کم یرو به جاده دوخت و صدا نگاهش
 برد اما

: آرومش از گوشم دور نموند یصدا  

! هیآهنگ قشنگ - 

. آهنگ گم شده بودم و کم مونده بود  یتو حال و هوا

ادیاشکم درب  
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نگاهش کردم، اونم تو آهنگ غرق شده بود  یچشم ریز

 و هنوز

. ددستش بو گارشیس  

دمیهوا پرس یب نیجو سنگ نیاز ا یخالص یبرا :  

! -ینبود یگاریباشه قبال س ادمیاگه درست    

  

به چشمام دوخت و زمزمه کرد مینگاهش رو مستق :  

. کشم یم یفقط گاه ستم،یاالن هم ن - 

تکون دادم و سکوت کردم، اما اون ادامه داد یسر :  

! یتو هم قبال انقدر ساکت نبود - 

انداختم و آروم جواب دادم نییسرم رو پا :  

!  یاالن همه چ یقبال با افکار اشتباهم شاد بودم، ول

 -عوض شده

انداخت، نگاهم کرد و  رونیرو از پنجره ب گارشیس ته
رو شهیش  

دیباال کش :  

؟یاالن عاقل یعنی - 
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نگاهش کردم رهیخ :  

 یگرفتم خودم تنها کس ادیعاقل بودن ندارم، اما  یادعا

 - هستم که

. م رو از آب باال بکشم یزندگ میگل دیبا  

تکون داد و تنها گفت یسر :  

 -درسته.

 رهیزدم و دستگ یتشکر کردم، لبخند ستادیدر که ا یجلو
 رو

. دمیکش  

زد و سرش رو تکون داد یدر جوابم متواضعانه لبخند :  

. نکردم یکنم، کار یخواهش م - 

گذاشتم صدام زد نییراستم رو که پا یپا :   

  

 -آوا.

 یو تا اومدم بگم بله به سمتم خم شد، لحظه ا مبرگشت
یموندم چ  
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 یکنه که دستش رو عقب برد و از گوشه  یم کار
شاخه گل نیماش  

بود که موقع رفتن به  یرو به سمتم گرفت، همون یآب رز
 تاالر به

گفتم، ماهان کندش و  یپژمرده اومد و وقت یکم نظرم
نیداخل ماش  

 پرتش کرد.

! ندازمش دور، بهتره دست تو باشه یبمونه من م - 

 تشکر کردم و گل رو ازش گرفتم :

! بره سطل آشغال یقشنگ نیگل به ا فهیح - 

. تکون داد و رفت یدر خونه رو که باز کردم دست  

. هام  هیخوش گل رو به ر یو بو دمیکش یقینفس عم

دادم هیهد  

بحث مامان و  یبه در انداختم و وارد شدم که صدا دیکل
مبابا توجه  

 رو جلب کرد.

پرت کردم، یجا کفش یرو رو دمیکل  



 
 

240 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. کردم و به سمتشون رفتم یکتم مخف ریگل رو ز  

موهام  کهیحوصله درحال یرو از سرم برداشتم و ب شالم
 رو جمع

دمیکردم نال یم :  

شده؟ یچ باز - 

دیتوپ یمامان حرص :   

  

کرده، داره سر  یدونم، طبق معمول بابات قاط یم چه

یمن خال  - 

! کنه یم  

بهش کرد و از جاش بلند شد ینگاه یبابا عصب :  

. هیست به قرآن مرض دهیفا یما ب یاصال زندگ - 

 مامان با حرص جوابش رو داد:

آقا رضا؟ اون موقع که من یدیرس جهینت نیاالن به ا ... - 

و عاجزانه گفتم دمیوسط حرفش پر :  

! تو رو خدا دیباز شروع نکن ،یوا - 
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غر زدمبه سمت اتاقم رفتم و  :  

. از دست شما ارمیسر خودم م ییبال هیآخر  - 

پشت سرم بابا تو اتاقش رفت و در رو پشت سرش .

دیکوب  

و در اتاقم رو پشت سرم بستم، شاخه گلم رو  دمیکش یپوف
ریاز ز  

 زونشیم آو نهیآ یآوردم و برعکس از گوشه  رونیب کتم
 کردم تا

 خشک بشه.

 یردم و روحوصله گوشواره و گردنبندم رو در آو یب
پرت زمیم  

 کردم.

لباس هام رو در آوردم و با برداشتن حوله م به سمت .

 حموم رفتم

جا  یتونست حالم رو حساب یدوش آب سرد االن م هی
و فکرم ارهیب  

  رو آزاد کنه .
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***** 

 

 

آب دهنم  یگلو چشم باز کردم و به سخت دیسوزش شد با
 رو قورت

 دادم.

رفت که اگه دستم رو  جیگ یجام بلند شدم، سرم طور از
 به لبه

. شدم یم نینگرفته بودم پخش زم یصندل  

 سیبه سمت سرو یهام رو بستم و بعد از لحظه ا چشم
 حرکت

 رشیکه تا صبح ز یباز یو پنجره  سمیخ یموها کردم،
دمیخواب  

 یو سرفه ا دمیدستم داده بود، دماغم رو باال کش کار
 کردم، آب

. بدنم انداخت که به صورتم زدم لرز به یسرد  

 با حوله صورتم رو خشک کردم و به اتاقم برگشتم.
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حال  یداد ب یساعت که پنج صبح رو نشون م دنید با

تختم یرو  

و خدا رو شکر کردم که  دمیسرم کش یپتو رو رو افتادم،
 جمعه

 بود!

لباس و موهام کالفه پتو رو از  یسیو خ دیشد یگرما از
 سرم

 یساعت که دوازده ظهر رو نشون م دنیبا د دم،یکش
 داد، متعجب

. تخت نشستم یرو یدیاز جام بلند شدم و با بدن درد شد   

  

. خوابم برد یبودم ک دهیاصال نفهم  

که  یحال مامان رو صدا زدم، جواب یکردم و ب یا سرفه
دمینشن  

. ستیخونه ن دمیفهم  

م رو از کنار تخت برداشتم و از فرهود خواستم  یگوش
تا ادیدنبالم ب  

. میدکتر بر  
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از درد  کهیبعد، دست دور گردن فرهود درحال یساعت

آمپولم یجا  

: شدم ادهیپ نشیکردم از ماش یناله م  

تونم راه برم انقد بد زد آمپول  یدستش بشکنه، نم یآ

 - رو، فرهود

. خودمون  یاصال؟ خونه  نجایا یچرا من رو آورد

 راحت تر بودم

رو زد، تمام وزن بدنم  رشیرو بست و دزدگ نیماش در
 روش بود

دیکش یو من رو م :  

 ؟یکار کن یچ یخواست یغر بزن آوا، خونه تنها م کم

من نجایا  - 

. توام کم خودت رو  یدم باز، ول یآب دستت م وانیل هی

 لوس کن

دینکرد و من رو کش یاما توجه ستادمیکردم و ا یاخم .  

! کنم؟ یمن خودم رو لوس م - 

 نگاه خندونش رو بهم دوخت :



 
 

245 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
کل وزن  ینگاه چه جور ،یسرما خورد هیواال،  آره

رو نتیسنگ  - 

. رو من یانداخت  

. دمیاز حرفش پس کله ش کوب یحرص  

! -نه؟یحرف نزن، من کجام سنگ   

  

به داخل هولم داد یتو در خونه انداخت و با شوخ دیکل :  

. ف بزنباشه برو تو کم حر - 

عاشق کل کل با فرهود بودم، اصال دلم  شهیکه هم یمن
ینم  

 خواست سربه سرم بذاره.

. خونه  ینقل ییرایبه سمت پذ میوارد خونه شدم و مستق

 ش رفتم

داروهام دو تا  لونیسمت آشپزخونه رفت و از نا به
 قرص برداشت

. آب به سمتم اومد وانیل هیو با   

رو دستم داد وانیکنارم نشست و ل :  
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؟یخوب - 

دادم و  نییتکون دادم، قرص رو به زور آب پا یسر
رو وانمیل  

. جلوم گذاشتم زیم یرو  

دونستم  یفقط م دم،یفهم یم رو نم یاعصاب خورد لیدل
یدلم م  

. کنم هیگر دایخواد شد  

تو خودم  شتریو خودم رو ب دمیچیرو دور زانوهام پ دستم
 جمع

 کردم.

. کردم یخودم حس م یفرهود رو رو ی رهینگاه خ  

که به حرف اومد دینکش یا قهیدق :  

آوا تو چته؟ ست،ین یضیاز مر یحال یب نیا لیدل - 

  بغض دوباره به گلوم برگشت .

  

 شونه باال انداختم و آروم جواب دادم :
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 . سرما  نیکالفه ام، بخاطر هم کمی ست،ین یزیچ

مهیخوردگ - 

. دمیو به سمت خودش کش دیچیدستش رو دور شونه هام پ  

. پاش  یو سرم رو رو دمیاز خدا خواسته دراز کش

 گذاشتم

موهام برد و مشغول نوازشم شد نیدستش رو ب .  

. یش یبخواب، بهتر م کمی - 

: گرفته م  یتوجه به حرفش نگاهش کردم و با صدا یب

 گفتم

شد  یهربار که با هم دعوامون م میبچه که بود ادتهی

 - آخرش تو

باهات  یکرد یم یکار هیشکالت،  هیبا  یاومد یم
کنم ؟ یآشت  

. لبش نشست و سرش رو تکون داد یرو یلبخند  

واسه اون روزا تنگ شده فرهود، اون موقع ها تو  دلم

شمیپ  - 

. کردم ینم ییوقت احساس تنها چیه ،یبود  
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. تنها شدم یلیچند ساله، من خ یول  

نوازش کرد و آروم زمزمه کرد شتریسرم رو ب :  

. کنارتم یمن هر زمان که بخوا ،یستیتنها نتو  - 

دونستم اون از من  یم دم،ید یتو چشم هاش رو م غم
تنها یلیخ  

کنه ینم تیزنه و شکا یلب نم یتره ول .  

در و اون در باهام حرف زد، نیاز ا یکم   

  

 یآور ادیاز  م،یمون گفت یگذشته و خاطرات کودک از
 اون روزها

. دمیو خند ختمیاشک ر  

که  دمیآخر د یچشمام غرق خواب شد و لحظه کم  کم
 فرهود

. دیروم کش ییسرم گذاشت و پتو ریز یبالشت  

 چقدر خوب بود که داشتمش!
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 . اطرافم رو بهتر  یتر کردم تا صداها زیگوش هام رو ت

 بشنوم

 یاز ابهام فرو رفته بود، نه م یتو پرده ا زیچ همه
 دونستم کجام و

. بهم  دنید یکه هوا رو در بر گرفته بود اجازه  ینه مه

داد یم  

.  یزیقفل بود که از صورتش چ یدستم تو دست کس

 معلوم نبود

دمش،ید یافتاده بود که نم یصوراش هاله ا یرو  

زدم ادیفر تیبه سمتش خم شدم و بخاطر ازدحام جمع :  

کجاست؟ نجایا - 

تالش کردم دستم رو از دستش  یرو نداد، هر چ جوابم
رونیب  

. نداشت دهیبکشم فا   

  

 یم یوجودم رو در بر گرفته بود و سع یهمه  ترس
 کردم بتونم

. نمیبب  
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 غیم نشست و حنجره م از ج یشونیپ یکه رو یعرق

یکه م ییها  

. سوخت یزدم م  

 -دستش رو ول کن.

. شناختم یگنگ رو م یصدا نیصاحب ا  

! شد دمیام یصداش روزنه   

 داد زدم و صداش کردم :

 -ماهان!

دمیو بلند تر از قبل شن یبار جد نیا :  

 -گفتم دستش رو ول کن!

. دمشینگاه کردم ند یهرچ  

 شتریکه دستم رو گرفته بود فشار دستش رو ب یکس .

 کرد

به سمت  تیازدحام جمع نیکه از ب دمیماهان رو د ناگهان
 مرد

صورت  دنیبه صورتش زد، با د یآورد و مشت هجوم
خودم یمهد  
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 . به زدنش ادامه  نیاز ا شتریماهان انداختم تا ب یرو جلو

 نده

داد و با خشم دستم رو گرفت و من رو دنبال  هولش
 خودش

که  یشدم و به مهد یم دهیدنبالش کش اریاخت ید،بیکش
یرو یخون  

کردم، نگاه پر از نفرتش رعشه  یافتاده بود نگاه م نیزم
 به بدنم

  انداخت.

  

شدن دستم توسط ماهان نگاهم از عقب برداشته  دهیکش با
 شد و

 روش نشست.

و تو  دیکوب واریبه خون نشسته من رو به د یچشمان با
 صورتم

دیغر :  

؟یکرد یم یچه غلط یبا اون عوض تو - 

. بزنم یتونستم حرف یدهنم قفل شده بود و نم  
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. به من بگه چه خبره یخواست زار بزنم تا کس یدلم م  

صورتم رو  یتک تک اجزا یو عصبگرفته  نگاهش
کرد یرسد م  

. دیکش یگونه م یو دستش رو نوازش وار رو  

دو رگه آروم کنار گوشم زمزمه کرد ییبا صدا :  

نگفتم باهاش حرف نزن؟ مگه - 

 یفرصت هر عکس العمل یمهد کینزد یقهقه  یصدا
 رو ازم

 گرفت.

دمیچاقو رو که تو دستش د یزیت برق  

. لرز افتادتمام وجودم از ترس به   

! -آوا، آوا   

  

نگاهم به  دم،یو از خواب پر دمیکش یغیزده ج وحشت
 فرهود که

کرد دوختم و  یسرم نشسته و نگاهم م یباال مضطرب
 دور تا دور
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 . عرق بودم و هنوز هم تپش قلب  سیخونه چرخوندم، خ

 داشتم

چه  نیو سرم رو با دست هام گرفتم، ا دمیکش یقیعم نفس
یخواب  

گه؟ید بود  

چشم  دم،یکش یو نفس راحت دمیمبل کوب یرو به پشت سرم
 هام رو

 بستم و به زور آب دهنم رو قورت دادم :

. دمیکابوس د ست،ین یزیچ - 

هم یچه کابوس ..!.  

کرد، هنوز  یبود، هنوز تموم بدنم درد م یواقع انگار
 نگاه به خون

ش انقدر  یکیچشمم بود، نزد یماهان جلو ی نشسته
بود که یعیطب  

. ش ته دلم غنج رفت و بدنم مور مور شد یادآوریبا   

خواست؟ یم یتو خواب من، اونم به اون شکل چ ماهان  

 یچقدر دلم م د،یکش رونمیب الیفرهود از خ یصدا
یخواست حرف  
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چشم هام  یو اجازه بده اون صحنه باز هم جلو نزنه

 مجسم شه، اما

دیاو نگران حالم رو پرس :  

کنه؟ یم تتیاذ یزیچته؟! چ آوا - 

. دنتیاز کابوس د نمیاون از حال بدت، ا  

 سرم رو تکون دادم و با لبخند نگاهش کردم :

. -! نگران نباشستین یزینه، چ   

  

 ناباورانه ادامه داد :

؟یشد ینطوریچرا ا پس - 

خاتمه دادن به  یشونه ش گذاشتم و برا یرو رو سرم
بحث نیا  

 کالفه گفتم :

 ضیدر من مر! اگه تو انقضمیمر ست،فقطین میزیچ من

 - رو سوال

. شم یبهترم م ینکن چیپ  

 بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت.
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. دمیکش یقیچشم هام رو بستم و نفس عم  

تکون خوردن مبل چشم هام رو باز کردم و فرهود رو  با
 نگاه

 کردم :

. یش یبرات پونه دم کردم، بخور زود خوب م - 

کردم و فنجون رو از دستش  یخنده م گرفت، سرفه ا :

 گرفتم

. یگرفت ادیرو  زیبهت ساخته ها، همه چ یمجرد یزندگ - 

 شونه باال انداخت :

. تو رهیگ یم ادیکردن رو  یباالخره هر مدل زندگ آدم

؟یچطور  - 

دکتر؟ میبر یخوا یم  

: از پونه م رو  یکردم و پشت بندش جرعه ا یسرفه ا

 خوردم

. -بهترم یلیخوبم، االن خ   
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کردم و کنار فرهود که کوسن  کیرو بهش نزد خودم

 مبل رو تو

ش مچاله کرده و تو فکر فرو رفته بود نشستمحصار .  

صورتش تکون دادم و صداش زدم یدستم رو جلو :  

؟ییفرگاز کجا ،یا - 

نسبت به  نکهیاصال جمع نبود چون بدون ا حواسش
تیاسمش اهم  

نگاهم کرد و گفت مینشون بده مستق :  

. اتفاق خوشحال کننده افتاده، که واقعا  هیراستش 

باوره رقابلیغ - 

دمیشده نگاهش کردم و پرس زیر ییبا چشم ها :  

شده؟ یچ - 

ادامه  دیانگار خودش هم به حرفش شک داشت، با ترد :

 داد

 یبابا شماره  م،یبرگشت نایعمو ا یکه از خونه  یشب اون

 - دوستم
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 یخبر یروانشناسه خانواده ست رو ازم گرفت ول که

 نشد ازش تا

 امروز.

از حدقه دراومده به سمتش خم شدم و  ییچشم ها با
یمنتظر ادامه   

 حرفش شدم:

کرد و با تکون سر ادامه داد یفکر :  

دوستم گفت بابا وقت مشاوره ازش گرفته، البته  امروز

 - خواسته ما

. اریخودت ن یفعال،تو هم به رو میندون  

دمیناباورانه خند :   

  

. رهامکان ندا - 

 بیزده م کرده بود که انگار عجا رتیچنان ح خبرش
یهفت گانه   

 جهان، هشت گانه شده بود.
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بلند کردم و در جواب فرهود که  یرو به سخت صدام
بار سوم یبرا  

حوصله داد  یصبحونه برم ب یزد که برا یصدام م :

 زدم

. بذار گریدندون رو ج قهیدق هی گه،یاومدم د - 

بند حرفم به سرفه افتادم و مقنعه م رو سرم کردم و  پشت
 با

من بود  اریدر اخت شبیاز اتاق فرهود که د فمیک برداشتن
 خارج

 شدم.

. مشغول خوردن بود ینشسته و دو لپ زیپشت م  

: و طعنه زدم دمیم رو باال کش ینیکنارش نشستم ب  

. موقع هی یخفه نش - 

.  یا گهید یلقمه  ارهیخودش ب یبه رو نکهیبدون ا

 برداشت

: و دوباره طعنه زدم اوردمیکم ن  
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. -مال خودته ها ست،کاهدونیکاه از خودت ن   

  

تو  یاز شوخ ییرگه ها کهیسمتم خم شد و در حال به
 چشماش بود

 شمرده شمرده گفت:

مشکلت با من  قایکاه از خودمه،هم کاهدون،االن دق هم

هیچ  - 

؟یسرصبح  

: تکون دادم یبا لبخند سر  

. خان داداش، بخور نوش جونت یچه مشکل - 

از صبحونه فرهود تا دم شرکت رسوندم و ازم  بعد
 خواست اگه

. و برم استراحت کنم رمیبگ یحالم بد شد مرخص  

 یب لیکه دل یورودم رو زدم و در جواب محمد کارت
م رو یحال  

تنها گفتم دیپرس یم :  

. سرما خوردم یکم - 
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 . به صورتم  وارد اتاق کارم شدم، ماسکم رو در آوردم و

 زدم

با  یماهان کم زیبه م هیشب یزیرو که باال آوردم م سرم
 فاصله از

به چشمم خورد، ابرو باال انداختم و نگاهم تو نگاه  اون
 ماهان که

. نشسته بود گره خورد زشیپشت م  

چشمم پر رنگ  یبودم جلو دهیکه تو خواب د یریتصاو
 شد و دست

 و پام رو گم کردم!

. بود یخوابم واقع یتو رشیچقدر تصو  

! حاال نیمثل هم  

تند سالم کردم، نگاهم رو ازش گرفتم و با من و من  :

دمیپرس   

  

منه؟ زیم - 

 دستاش رو تو هم گره کرد و جواب سالمم رو داد:



 
 

261 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. یآره از امروز راحت - 

 من که ناراحت نبودم ...

زدم  یرو جمع و جور کردم و در جوابش لبخند افکارم
 و پشت

. نشستم زمیم  

.  یبرداشت و مشغول باز یاومد، خودکار زمینار مک

 باهاش شد

؟یخورد سرما - 

گرفته م جواب دادم یسرم رو تکون دادم و با صدا :  

. پتو  ریهمش ز یضیمر نیآره، جمعه م به لطف ا

شد یسپر - 

. لبش نقش بست یرو یاز حرفم لبخند نرم  

 من هم!

صورتم بود و اون فقط  یرو یچه خوب بود که ماسک و
 چشم هام

. دید یرو م  

. کرد یبود و نگرانم م یبیکه داشتم حس عج یحس  
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. خواستم یحس رو نم نیمن ا  

 یبرا یزد و قدرت کاف یکه انگار به دلم نقش م یحس
 کنترلش رو

  نداشتم.

  

 وتریبرگشت و من سرم رو با کامپ زشیپشت م ماهان
 گرم کردم تا

افکار که  نیو هم حواسم رو از ا ادیدستم ب یاطالعات هم
به دایجد  

 جونم افتاده و قصد ول کردن نداشت دور کنم.

خوردن غذا  یبرا یینهار خونه نرفتم، اشتها یبرا
یکینداشتم، ک  

گذاشته بود رو در  فمیکه صبح فرهود به اصرار تو ک رو
 آوردم و

مشغول خوردنش شدم که در اتاق باز شد و ماهان اومد .

 داخل

اومد، چشمش که به من خورد  زشیبه سمت م عیسر
جا یلحظه ا  



 
 

263 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 خورد.

: دیبرداره و تو همون حال پرس یزیخم شد از کشوش چ  

واسه ناهار؟ ینرفت - 

رو  کیداخل دهنم رو به زور قورت دادم و ک مخلفات
 بهش تعارف

 کردم:

 -نه گرسنه نبودم.

« نوش جان»رو به مخالفت باال آورد و با گفتن  دستش
 قصد رفتن

 کرد.

. و به سمتم برگشت ستادیوسط راه ا  

جلسه دارن و قرارداد  یسهراب یساعت چهار آقا یراست

کی  - 

 هیکنن. فکر کنم  یرو امضا م رایمون با شرکت و ساله
 چند

. میداشته باش یاضافه کار یروز  
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 . و با عجله از اتاق  دیسرم رو تکون دادم که چرخ

رفت رونیب   

  

. کار رو سرمون  یکه معلوم بود قرار بود حساب نطوریا

زهیبر  

چهار بود که با احساس خشک شدن تموم  کینزد ساعت
 عضله

. رفتم رونیبدنم بلند شدم و از اتاق ب یها  

. رو آب کردم و قرصم  وانمیبه سمت آبدارخونه رفتم، ل

 رو خوردم

 رونیب یکه از اتاق سهراب دمیبرگشت ماهان رو د موقع
 اومد و به

 سمت اتاق کارمون رفت.

: دمیو پرس ستادمیا یمحمد زیم یجلو  

تموم شده؟ جلسه - 

: به ساعت کرد و جواب داد ینگاه  

. شه یکه، ساعت چهار شروع م ومدنیهنوز ن - 
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 یتکون دادم و برگشتم که چشم تو چشم مرد مسن یسر

 شدم که

 روز اول کارم بهش برخورد کرده بودم.

. کنارش بود که اونم بهم زل زده بود یپسر جوون  

. لب هاش نشست یرو یشناختم که لبخند رمردیانگار پ  

: زدم و سالم کردم، جوابم رو داد یمتقابال لبخند  

؟یکن یکار م نجایا - 

 محترمانه جواب دادم:

. م  یکه خوردم به شما روز اول کار یبله، همون روز

 -بود

: و سرش رو تکون داد دیخند   

  

 یزیانگار از چ یبود ول نیاون همه عجله ت ا لیدل پس

یفرار م  - 

! یکرد  

. دیلبخند رو لبم ماس  

! کردم یدرست گفت، از ماهان فرار م  
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و پسر جوون با گفتن با  یبا گفتن موفق باش رمردیپ

 اجازه از جلوم

به سمت  یبا سهراب یمحمد یشدن و بعد از هماهنگ رد
ریاتاق مد  

 شرکت رفتن.

: دمیرفتم و آروم پرس یدبه سمت محم عیسر  

جلسه داره مهندس؟ نایا با - 

نکن رو خوندم  ینگاهم کرد که تو نگاهش فضول یطور
 اما در

 جوابم تنها گفت:

 -بله.

. تکون دادم و به سمت اتاق کارم رفتم یسر  

پرونده ها  نیکه ب دمیمحض باز کردن در ماهان رو د به
 دنبال

. گرده یم یزیچ  

: من صدا کرد دنیسرش رو برگردوند و با د  
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مون  یخروج یکاالها یکمکم کن دنبال پرونده  کمی ایب

 - به

. هستم رایشرکت و  

. که نشونم  یجار مهین یگانیبا یمشغول گشتن قفسه 

  داده بود شدم

  

 

 

 رونیکنم، به محض ب داشیگذشت تا پ یلحظه ا چند
 آوردنش

 عطسه م گرفت.

. افتاد نیدست هام شل شد و پرونده به زم  

کردم ماهان رو  یو همونطور که جمعشون م نشستم
 مخاطب

 قراردادم :

. کردم داشیپ - 
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 .  یروبه روم نشست و مشغول جمع کردن برگه ها

شده شد ختهیر  

بردم تا برش دارم که هم  یرو به سمت برگه ا دستم
 زمان دستش

 رو به همون سمت آورد.

و حس برق  ختیبرخورد دستش به دستم دلم ر با
بهم یگرفتگ  

. داددست   

. و مشغول جمع کردن  دمیبه سرعت دستم رو عقب کش

 شدم

دینگاه متعجبش رو بهم دوخت و پرس :  

-خه؟یانقدر دستت  چرا   

  

از  شتریاز برخورد دستش با دستم، و ب دم،یکش خجالت
ییصحنه ها  

. که مجددا تو ذهنم نقش بست روزیاز کابوس د  

: تکون دادم و در جوابش گفتم یسر  
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! خاطر اونه ضعف دارم به کمی - 

. رفت رونیحرف بلند شد و از اتاق ب یب  

. سرجام نشستم دم،یکوب زیم یپرونده رو برداشتم و رو  

.  یقینفس عم یدست مشت شده م رو فشردم و عصب

دمیکش  

.  یازم برنم یبرام نمونده بود و کار یهوش و حواس

 اومد

. آب جوش  یوانیبعد درباز شد و ماهان با ل یلحظه ا

 جلو اومد

! شد یکردم و ته دلم خال تعجب  

من آورده بود؟ یبرا  

 کشیتوجه کوچ نیرفت، ا یم راههیبه ب نطوریمن هم دل
 رو چه

کردم؟ یجلوه م یعاد یجور  

. نشست زشیرو جلوم گذاشت و پشت م وانیل  

. تونستم نگاهم رو ازش بردارم ینم  
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 : نگاهم کنه مخاطب  نکهیپرونده رو باز کرد و بدون ا

 قرارم داد

. بخورش ده،یفکر کنم، رنگ و روتم پر نهییفشارت پا - 

. دمیچیداغ پ وانیتشکر کردم و دستم رو دور ل   

  

 یلبخند نیریش عیاول رو که خوردم با حس ما ی جرعه
لبم یرو  

 نشست.

خون  دنیاز لطف نبود و دو یکه خوردنش هم خال الحق
 تو رگ

 هام رو قشنگ حس کردم.

ماهان رو  یتوق وانمیداخل ل یمحض تموم شدن محتوا به
دایشد  

. بلند شدم و کنارش رفتم دمیمشغول به کار د  

بکنم؟ دیکار با یمن چ خب - 

لبش  یکه گوشه  یبلند کردن سرش با لبخند محو بدون
 بود اشاره
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م کرد یبه صندل یا :  

. ش رو  هیتا بق نیبش اریت رو ب یالحساب صندل یعل

 -بهت بگم

. که گفت رو انجام دادم و کنارش نشستم یکار  

که  ییزایدم، با دقت چ یکه بهت م یهر پرونده ا حاال

گم رو یم  - 

 توش ثبت کن.

 اون گفت و من تو پرونده ثبت کردم.

.  یساعت ک دمیم نفهم یحال یو ب یضیبا وجود مر

 هشت شد

متعجب نگاهش  د،یکه پرونده رو از دستم کش یا لحظه
 کردم و

دمیپرس :  

؟یکن یکار م یچ - 

 یم زشیم یرو مرتب گوشه  زیکه همه چ همونطور
 گذاشت

  جواب داد :
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. هم بسه، از فردا  یاضافه کار قهیامروز ده دق یبرا

شه یم شتریب - 

ساعت که ده  دنیم انداختم و با د یبه ساعت مچ ینگاه
هم از قهیدق  

 هشت گذشته بود بود بلند شدم:

 -خب پس من برم.

میرو برداشتم و کنار هم راه افتاد فمیک :  

. رسونمت یرم، م یرم ممنم دا - 

پاک کردم و مخالفت کردم یم رو با دستمال ینیب :  

. کنم یرو ادهیپ کمیخوام  یممنون م یلینه، خ - 

طبقه هم کف رو فشرد و جواب داد یدکمه  :  

.  یتعارف نم رمه،یبه هرحال من مس ،یهرطور راحت

 -کنم

دمیزدم، تشکر کردم و تو دلم نال یلبخند .  

تعارف  شتریشد ب یکنم نم یم یدارم تعارف الک دیشا «

؟یکن « 
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از  یکوتاه یبا خداحافظ میاومد رونیآسانسور که ب از

 هم جدا

 یرفت و من از در خروج نشیاون به سمت ماش م،یشد
 شرکت

 خارج شدم.

 یو روشن یرگیرفت و آسمون ت یم یکیرو به تار هوا
یخاص  

  داشت.

  

 یکه به ماهان زده بودم اصال حوصله  یخالف حرف بر
یرو ادهیپ  

که  یتاکس نیاول یو برا ستادمیا ابونیکنار خ نداشتم،
دست بلند دمید  

 کردم.

ماهان به سرعت از کنارم  نیکه نشستم ماش یتاکس یتو
 گذشت و

 نگاهم رو دنبال خودش کشوند.
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کرد  یجلوتر ازم حرکت م نیکه چندتا ماش نشیماش به
بودم رهیخ  

کردم یو فکر م .  

؟ زهیر یذهنم به هم م دنشیبا د چرا « 

شه؟ یدست و پام شل م چرا  

» شه؟ یم نیوزنه سنگ هیسرم اندازه  یتو چرا  

. دمیکش یبه افکارم زدم و پوف یپوزخند  

خودم و ذهنم رو جمع و جور کنم،  یشد کم یکاش م یا
 سخت بود

. افکار تو سرم رو هم نداشتم اریاخت یبرام که حت  

 

 

م خاموش و  یگوش یبابا که رو یبه شماره  یهنگا
شد یروشن م  

در حال مردن بودم  یکه از خستگ ی. درحالانداختم
به گردن یدست  

. تماس رو فشار دادم یبرقرار یو دکمه  دمیگرفته م کش   
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دیچیپ یش تو گوش یعصب یصدا :  

! پس دختر؟ ساعت ده شبه ها ییکجا - 

 یش کم یرو به راست و چپ چرخوندم تا گرفتگ گردنم
 برطرف

توش  یضیکه هنوز هم آثار مر ییو با تن صدا شه
بود انینما  

 جواب دادم :

. خونه م گهیساعت د میخب بابا، آخرشه تا ن یلیخ - 

تلفن رو قطع کردم و تو  ینکن رید یجمله  دنیبا شن :

 دلم غر زدم

» خورده بهم یهمون روز اول گفتم اضافه کار خوبه « 

که  ییپرونده ها یبه ماهان که مشغول جاساز ینگاه
هیاصالح  

خورده بودن تو قفسه ها بود کردم و نگاهش رو متوجه .

دمیخودم د  

: آروم گفت دینگاه کالفه م رو که د  
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ش رو  هیبرو، خودم تا آخر شب بق یبر یخوا یم اگه

یتموم م  - 

 کنم.

فته بودم و زده از چند شب گذشته که من زود ر خجالت
ریاون تا د  

گفتم عیمن هم کار کرده بود سر یوقت مونده و جا :  

. میامشب تمومش کن گهیمونم د ینه، م - 

گذشت و  یشرکت م دیروز از بستن قرارداد جد چهار
 همونطور

.  ختهیسرمون ر یکار رو یکل میکرد یم ینیب شیکه پ

 بود

شام و  یحت م،یچند روز وقت سرخاروندن نداشت نیا تموم
 ناهار رو

. میتو شرکت خورده بود   

  

.  یآوردم و شام رو ماهان م یناهار رو من از خونه م

دیخر  
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بار هم که خواسته بودم پول شامم رو حساب کنم  کی

یظیاخم غل  

 کرده و در جوابم گفته بود:

! من یتو، شامم پا یناهار ظهر پا - 

! فتیپولت رو هم بذار تو ک م،یحساب یب  

کنج لبم نشست و  یاتفاق ها لبخند محو نیا یادآوری با
 نگاه

. بهش انداختم یرچشمیز  

تر و  دهیورز ره،یبنفش ت یشرت اندام یتو اون ت بدنش
هاش نهیس  

. شد یم دهیپهن تر د  

بردن دستش  نییکه با باال و پا ییبازوها یرو نگاهم
یعضله ها  

گذاشت نشست و در  یم شیبه نما شتریرو ب محکمش
خیآخر م  

 یشگیو اخم کم رنگ هم شیشد که با اون ته ر یصورت
یش جد  

. داد یتر نشون م  
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 ینگاهش کردم، انگار قدرت نطوریهم یلحظه ا چند
برداشتن یبرا  

 نگاهم نداشتم.

سمتم برگشت و همونطور که دست هاش رو به باال  به
تا دیکش یم  

دیدر کنه پرس یخستگ :  

دوست  ،یقدرت وجود داشت که به گذشته برگرد نیا اگه

یداشت  - 

؟ یبرگرد یچه زمان به   

  

کارم رو انجام  هیرو ازش گرفتم و همونطور که بق نگاهم
یم  

 دادم محتاطانه جواب دادم :

! یدیدفعه پرس هی یبیچه سوال عج - 

تفاوت جواب داد یاز جلوم برداشت و ب یپرونده ا :  

حوصله م سر رفت  ،یجواب بد یستیسختته مجبور ن اگه

 - گفتم
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. میحرف بزن کمیبد نباشه  دیشا  

فکر گفتم یباال انداختم و ب یشونه ا :  

 یبه گذشته برگردم، دلتنگ بچه گ ستمیحاضر ن چوقتیه

یهام م  - 

 شم اما برگشت، نه!

کدوم از اون روزها رو  چیگفتم، حاضر نبودم ه راست
 دوباره

 تجربه کنم.

ها و  ینیریم رو، با وجود تمام ش یکودک یروزها نه
،هاش یتلخ  

هام، نه اون انتخاب  طنتیم رو با تمام ش ینوجوان نه
 احمقانه از

کدوم از لحظات  چیم رو و نه ه یسر لج و لجباز !

 گذشته رو

 اما حال رو، چرا.

م کنار ماهان  یتکرار یروزها نیداشتم تمام ا دوست
 رو بارها
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به قلبم پر  یزیترس از چ یخواست ب یکنم، دلم م تجربه

 و بال بدم

! رو بروز بده تا حسش  

با  یداشت، وقت دهیچه فا زهایچ نیفکر کردن به ا اما
 دور زدن همه

. جا نیبه هم دمیرس یمسائل باز هم م نیا ی   

  

جلو تر کنار قفسه ها یو ماهان کم یمن پشت صندل .  

با کار مشترک و تمام بهیدو غر !  

 بعد از چند لحظه سکوت، لب باز کرد :

 -اما من حاضرم!

 یلیخ یجلو یتون یبه گذشته م یگه برگردا ییوقتا هی
 از اشتباهات

. یریرو بگ  

که تا  یزدن حرف یرو به دندون گرفتم، برا نمییپا لب
 نوک زبونم
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گشت دو دل بودم، در آخر دلم رو به  یاومد و برم یم

زدم و ایدر  

 حرفم رو به لب آوردم :

 دیکنم، شا یعوض نم یزیمن اشتباهاتم رو هم با چ اما

 - اگه

. نبودم نجایکردم، االن ا یرو نم روزمیاشتباهر د  

 یبه سمتم برگشت و با اون چشم ها د،یاز کار کش دست
که ره،یت  

از ابهام جلوش رو گرفته بود نگاهم کرد، حرف  یا هاله
 هام رو تو

. کجاش قابل هضم نبوده نمیذهنم مرور کردم تا بب  

ماهان که  ی رهیآخر حرفم در مقابل نگاه خ ی کهیت
نهیدست به س  

زده بود از ذهنم گذشت و لب  هیمتفکر به قفسه ها تک و
یهام ب  

باز شدن حیتصح یبرا اریاخت :  

که االن دارم رو قبال نداشتم، به هرحال  ییتجربه ها خب

یزندگ  - 
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 ادامه داره.

. نگفت یزیبا تکون سر با حرفم موافقت کرد و چ   

  

! دمیهم نپرس یسوال ،دمیش رو نفهم یسکوت ناگهان لیدل  

. به ساعت کردم و به سرعت کارم اضافه کردم ینگاه  

. از جام بلند شدم عیرو هم زدم و سر هیاصالح نیآخر  

گذاشتم و  زشیم یها رو سمت ماهان بردم و رو پرونده
 در همون

گفتم یداشتم هول هول یرو بر م فمیکه ک یحال :  

. شده رمید یلیشرمنده، من خ - 

به ساعتش انداخت و به سمتم برگشت ینگاه :  

 

 

. وقته االن ریرسونمت، د یم یصبرکن قهیپنج دق - 

 یازش دور م یم مخالفت کردم، هرچ یقلب لیم برخالف
 موندم به
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 نفع خودم بود.

از اتاق و بعد  یسرسر یآوردم و با خداحافظ یا بهونه
 هم از

 شرکت خارج شدم.

. کرده بودم رید یکاف یبه اندازه   

. ستادمیا یمنتظر تاکس ابونیخ کنار   

  

 افهیهاش دو جوون با ق نیکه سرنش ینیماش باالفاصله
عجق ییها  

. بارم  یا کهیوجق بودن با سرعت از کنارم رد شدن و ت

 کردن

. ابروهام انداختم نیب یعقب تر رفتم و اخم  

زننده و  یمتر جلوتر از من دو دختر با لباس ها چند
کنار یجلف  

. بودن نیو منتظر ماش ستادهیا ابونیخ  

. موندم یازشون فاصله گرفتم و منتظر تاکس شتریب  
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 یبلند یشاس نیماش یدخترها که برا یمجددا رو نگاهم

 که راننده

کردند انداختم و سرم رو با  یمشخص نبود ناز م ش
 تاسف تکون

 دادم.

 ادیز یپشت فرمون که مشخص بود از اداها شخص
 دخترها خسته

. کرد شده گاز داد و حرکت  

رد شدن داشت که تا چشمش به من خورد، انگار  قصد
یطعمه   

. باشه به سمتم اومد دهید یدیجد  

از خودم نشون بدم سرجام  یعکس العمل نکهیا بدون
و ستادمیا  

دور  یکه رنگ زردش از فاصله  یرو به تاکس نگاهم
 مشخص

 بود دوختم.

. پام ته دلم  یبلند جلو یشاس نیهمون ماش ستادنیبا ا

شد یخال  



 
 

285 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. وحشت داشتم یابونیخ یاز مزاحمت ها شهیهم   

  

مشمئز کننده ش مجبورم کرد سرم رو بچرخونم و  لحن
 نگاهم رو

 دنیکش ییتوانا یکه به سمتم خم شده بود و حت یمرد به
 درست

 کلماتش رو هم نداشت بدوزم.

گوشه  یمرتب اما لبخند مزحک خشک شده  ظاهرش
 لبش، چشم

داد حالت  یسرخش و لحن صحبت کردنش نشون م یها
یعاد  

 نداره .

! برسونمت نیبه به، بفرما بش - 

 صورتم درهم رفت.

 یبدم جام رو عوض کردم و کم یجواب نکهیا بدون
 جلوتر اومدم،

 دنده عقب اومد و باز هم جلوم ترمز کرد.
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به سمتش برگشتم، با  یمحض باز شدن دهنش عصب به

دیلحن کل  

حرفم رو به لب آوردم ،یشده و حرص :  

 -برو رد کارت.

زد یلبخند چندش آور :  

! دنبال ثوابم خوشگل خانم ره،یخ تمین گهیناز نکن د - 

نگاه نفرت  یشدنم با دو دختر قبل سهیاز مقا یعصب
بهش یزیانگ  

دمیانداختم و توپ :  

! گهیگمشو د - 

زد  یخوشش اومد که لبخند شتریشدنم ب یاز عصب انگار
 و

صورتم رو از نظر گذروند یتموم اجزاگستاخانه  :   

  

! ه؟یبدم، حرف ریبمونم و بهت گ دهیکش لمیم - 

 از لحن حرف زدنش چندشم شد.
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ساعت و تذکر بابا بغض گلوم رو گرفت و تو  یادآوری با

یدلم لعنت  

. ماهان رو رد کرده بودم فرستادم شنهادیبه خودم که پ  

حم مزا نیهم انتظار همچ دیساعت از شب با نیا تو
یرو م یسمج  

. دمیکش  

 نیماش دنیسرم رو به سمت چپ چرخوندم و با د کالفه
 ماهان قلبم

 به تپش افتاد.

بود و حواسش به من  لشیحرف زدن با موبا مشغول
 نبود، لحظه

ش  رهینگاه خ دنمیمن گذشت و با د ینگاهش از رو یا
 روم مات

 شد و با شک از سرعتش کاست.

کنارش پرت کرد و پشت  یصندل یش رو رو یگوش
نیسر ماش  

 مرد مزاحم توقف کرد.

 چقدر از اومدنش تو اون لحظه خوشحال شده بودم.
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 . مرد مزاحم همراهم به  نیدو قدم به سمتش رفتم که ماش

 عقب اومد

. تر شدم کیتوجه بهش به ماهان نزد یب  

. شد و به سمتم اومد ادهیپ نیاون هم از ماش  

آورد و  رونیب بشیدستش رو از ج دیکه رس کمینزد :

دیپرس  

-شده؟ یچ   

  

فرصت کنم لب هام رو از هم باز کنم  نکهیاز ا قبل
مرد که یصدا  

به سمتمون خم شده بود بلند شد شهیاز ش :  

! داداش، غر نزن یاُ  - 

پررنگ تر، مهمون  یبار کم نیاما ا یشگیاخم هم اون
 صورتش

. مرد مزاحم نشست یشد و نگاهش رو  

. شده بود رشیدستگ زیهمه چ  

به عقب راندم یآروم یبا صدا .  
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که ترس از تک  ییچون و چرا عقب رفتم و با صدا یب

 تک

دمیبود نال دایکلماتش پ :  

 -نرو جلو، ولش کن.

 یمکث باال آورد و با گفتن کار یرو به نشونه  دستش
 ندارم از

 کنارم گذشت.

: خم شد و نگاهش رو به  ستاد،یا نشیماش ی شهیکنار ش

 مرد دوخت

 -امرتون؟

در هم شده  یمرد هم به سمتش خم شد و با صورت :

 جواب داد

دنبال  گهید یبرو جا ؟یببر یخوا یزودم م یاومد رید

یروز  - 

 ت باش.

به دهنه  یبه عقب خم شد، دستش رو دوبار متوال ماهان
پنجره ی  



 
 

290 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
اومد جواب داد یبه سمتم م کهیزد و در حال :   

  

. جاست! برو رد کارت نیمن هم یاتفاقا روز - 

. نمیبش نیمن نشست اشاره کرد تو ماش ینگاهش که رو  

هم به طرف در راننده رفت که مرد مزاحم از  خودش
ادهیپ نشیماش  

 شد و به طرف ماهان اومد.

موقع  شهیکه مثل هم ییو دست ها دهیترس ینگاه با
لیقند ینگران  

ستبر  نهیمرد س ینگاه کردم که جلو یبست به ماهان یم
 کرد و در

گوش خراشش تنها هشدار داد یادهایمقابل فر :  

. نییپا اریصدات رو ب - 

 

 

 دییش مهرتا یعیرطبیغ یو رفتارها لیدل یب یادهایفر
 به حال
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. زد ینامساعدش م  

ماهان رو به  یکار کنم که به طور ناگهان یبودم چ مونده
 عقب

 هول داد.

نشده اون که از من َ بکنه دهییاز مادر زا . - 

ضربه چند  ییهوا یکه از ب یماهان یبا ترس رو نگاهم
 قدم به

  عقب پرت شده بود نشست.

  

جلو رفتم یو قدم دمیکش یغیج اریاخت یب :  

؟یکن یکار م یچ - 

بلکه بتونه به اعصاب  دیهاش کش شیبه ر یدست ماهان
 خودش

شد نتونه مرد باعث  یدوباره  یشه، اما حمله  مسلط
 خودش رو

 کنترل کنه.
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مرد رو گرفت و تو صورتش  ی قهی یبار عصب نیا : 

دیغر  

حال بدمت  نیگم هوا برت نداره، با ا یبهت نم یزیچ

 - دست

. دنبال ناموس مردم رو  ابونیتو خ یچشم چرون س،یپل

ره یم ادتی  

 نشیش رو گرفته بود به سمت ماش قهیهمون طور که  :

 هولش داد

. کارت تا مامور خبر نکردمبرو دنبال  - 

 نهینفس هاش ناموزون شده و س تیکه از عصبان مرد
 اش باال و

رو نبازه مشخص بود  هیداشت قاف یرفت و سع یم نییپا
دنیاز شن  

انداخت و  نیزم یرو یکرده ، تف یمامور قالب ته اسم
یسر مردم  

دیکش ادیکه دوره مون کرده بودن فر .  

د؟یجمع شد هیدنبال کارتون، چ دیبر - 
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از  یپشت بند حرفش پشت فرمون نشست و عصب و

 محل دعوا

 دور شد.

رو باز کردم و کنارش  نیماهان در ماش یاشاره  با
یصندل یرو  

 جا خوش کردم.

. و حرکت کرد دیکش یبه محض نشستن پوف   

  

شکستنش  ییبود که توانا نیاونقدر سنگ نمونیب سکوت
 رو تو خودم

. دمید ینم  

 یکه نگاهم رو یرو شکوندم و در حال دست هام قلنج
 دست

 یفرمون قفل شده بود نشست به سخت یکه باال محکمش
 لب باز

 کردم :

. دیدیخوب شد که اون موقع رس یلیخ - 
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به سمتم منعطف شد و فشار دستش رو  یلحظه ا نگاهش

 دور

 فرمون محکم تر کرد :

؟یچ دمیرس یاگه نم اما - 

 موندم!

تونستم  یکه م یکه کرده بود تنها پاسخ یجواب سوال تو
 بدم سکوت

 بود!

 ینفس حبس شده ش رو رها کرد و با لحن متعادل :

 حرف زد

 رونیاوضاع ب یدون یخودت خوب م ،یدختر هی تو

 - چقدر

 وحشتناکه، مخصوصا از ساعت ده شب به بعد!

. نه ،یگم تو مقصر ینم  

. ول خودم از همون ا یبود که اجازه نداد نجایاشتباه تو ا

 برسونمت

 بغضم گرفت!



 
 

295 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
جا هم خودم رو به زور کنترل کرده بودم،  نیهم تا

گفت یراست م  

نداشتم که بهش بدم یو جواب .   

  

 اریاخت ینتونستم خودم رو کنترل کنم و اشک هام ب گهید
یرو  

. دیدستم چک یگونه هام سر خورد و رو  

م رو  هیکردم گر یم یکه سع یدر حال یلرزون یصدا با
یمخف  

 کنم شرمنده گفتم :

. دیکه به خاطر من تو دردسر افتاد دیواقعا ببخش - 

. اشک هام  دنیسرش رو به طرفم برگردوند و با د

 تعجب کرد

از  ایانفجار بودم  یاز حالت صورتم که آماده  دمینفهم
که تمیمظلوم  

. روشون  یکم کم لب هاش کش اومد و لبخند کمرنگ

 نشست
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هم  یبود لبخند دایگونه هام پ یرد اشک رو کهیدرحال

لب یرو  

 خودم نقش بست.

.  یو با همون لبخند سر دیمجعدش کش یبه موها یدست

 تکون داد

 دنده رو جا به جا کرد و در جواب حرفم گفت :

. گم واسه خودت خوب  یدختر، م فتادمیمن تو دردسر ن

ستین - 

. ش  یصندل یتکون دادم و به پشت یحرفش سر دییدر تا

زدم هیتک  

چند  یخواست اون لبخند کوتاه رو حداقل برا یم دلم
تو ذهنم هیثان  

 حک کنم!

 یبیشده و آرامش عج یخنث کبارهیهام به  ینگران تموم
 رو تو قلبم

. شده بود رمیکردم، انگار نه انگار د یحس م  

رغبت دستم رو تو  یب ستادیدر خونه مون که ا یجلو
ی رهیدستگ  
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. دمیدر قفل کردم و به سمتش چرخ   

  

پلک زدم و آروم بابت اون مرد معذرت و  ناخواسته
 بابت رسوندنم

 تشکر کردم.

 

 

رو تو قفل  دیکردم و کل یط یکیحال پله ها رو دو تا  یب
 در

 چرخوندم.

رو  دمیدر ول کردم و کل یهام رو همونجا جلو کفش
جا یرو  

. انداختم یکفش  

خونه مون که شدم نگاه بابا  یشصت متر ییرایپذ وارد
یاز رو  

. من نشست یکنده و طلبکارانه رو ونیتلوز  
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از  ییچا ینیبزنم مامان با س یحرف نکهیاز ا قبل

رونیآشپزخونه ب  

بهم رفت یمن چشم غره ا دنیاومد و با د :  

چه وقت خونه اومدنه؟ نیا ،ینباش خسته - 

حوصله به سمت اتاقم رفتم، مقنعه م رو از سرم  یب
و دمیکش رونیب  

دمینال :  

! اومد، همه پر یم رمیگ یمگه تاکس - 

. تا برسم خونه مردم انقدر که عجله کردم گهید   

  

: بابا از پشت سرم بلند شد یوارد اتاقم که شدم، صدا  

بگو که شب  یاگه الزمه اضافه کار بمون ،یدختر هی تو

ایها من   - 

. دنبالت میایفرهود ب  

. گفتم و در اتاقم رو بستم یباشه ا  

. ارمیب لیبحث کنم و دل یخواست با کس یدلم نم  

 خسته بودم!
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 یکه مانتوم رو درآوردم و با همون تاپ گل گل یاونقدر

و رشیز  

. تخت ولو شدم یم رو یشلوار ل  

 چشم هام رو بستم و تصور کردم.

رو نگاهش  

 صداش رو ...

 و اون لبخند آخرش که قلبم رو لرزونده بود!

 یدلم داشت م نکهیچقدر سخت بود برام، اعتراف به ا و
و دیلرز  

! رمیتونستم جلوش رو بگ یمن نم  

 شتریب یهم گذاشتم و به فکرم اجازه  یهام رو رو چشم
رفتن شیپ  

 رو ندادم.

دنده به اون دنده شدم که آخر با باال  نیتا صبح ا انقدر
 اومدن آفتاب،

. از جام بلند شدم ختهیبه هم ر یبا اعصاب   
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نشده بودن، به سمت آشپزخونه  داریو بابا هنوز ب مامان

ریرفتم و ز  

. رو روشن کردم یکتر  

 کیتمیکه ناخن هام رو ر ینشستم و در حال زیم پشت
زیم یرو  

. زدم به فکر فرو رفتم یم  

هواش  بیبودم و دلم عج دهیرو ند یب یروز بود ب چند
 رو کرده

 بود.

. زدم یمسر بهش  هی دیبا  

مامان تو  یگذشت که با حضور ناگهان یا قهیدق ده
 چارچوب در

. دمیآشپزخونه ترس  

 ی ازهیش کردم و از خم ختهیبه هم ر یبه موها ینگاه
که یبلند  

. داد خنده م گرفت یسر م  

 یرفت، دو قاشق چا یرو خاروند و به سمت قور سرش
 خشک
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بهم انداخت یرچشمیو نگاه ز ختیتوش ر :  

؟یشده امروز انقدر زود پا شد یچ - 

.  زیم یرو یمصرف کباریباال انداختم و سفره  یشونه ا

 پهن کردم

. شدم داریب یاز کالفگ گهیصبحم د دم،یبد خواب شبید - 

قرار داد یکتر یرو رو یتکون داد و قور یسر .  

دمیپرس کبارهیکه نشست کنارش نشستم و  زیپشت م :  

-اوضاعتون با بابا بهتر شده؟ مامان،   

  

تکون داد و  یرو باال آورد و نگاهم کرد، سر سرش
یحرفش رو ب  

به زبون آورد لیم :  

. بگم! حداقلش چند وقته سر جنگ با هم  یبهتر که چ

میندار - 

. زدم یدادم و لبخند هیم تک یبه صندل  

 -واسه شروع خوبه.
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آورد،  رونیب خچالیو مربا رو از  ریشد و پن بلند

یمشکوکانه نگاه  

دیبهم انداخت و پرس :  

؟یشروع چ واسه - 

خودم  یحرف فرهود، که گفته بود به رو یادآوری با
که از ارمین  

چپ زدم یعل یبا خبرم خودم رو به کوچه  یزیچ :  

. گهیشروع بهتر شدن د یبرا - 

. صبحونه رو آماده کرد زیگفت و م یآهان  

و به سمت اتاق خوابشون رفتم تا  ختمیر ییفنجون چا سه
 بابا رو

اول  یگرفته  یکنم، دو تقه به در زدم که صدا داریب
 صبحش بلند

 شد :

ه؟یچ - 

گفتم یریدر تو بردم و صبح بخ یسرم رو از ال :  

. -میامروز با هم صبحونه بخور میخوا یم ایبابا ب   
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نا  دیکش یم ازهیخم کهیو در حال دیبه صورتش کش یدست
 مفهوم

 گفت :

 -باشه، اومدم.

 م،یخورد یعال یخانواده  هیرو کنار هم مثل  صبحونه
نیدر ح  

صبحونه اعالم کردم که ممکنه شب خونه نرم و  خوردن
یب شیپ  

. بمونم یب  

 بعد رفتن مامان و بابا من هم به اتاقم رفتم تا آماده شم.

افتاد  یرو که باز کردم چشمم به عکس نمییپا یکشو در
 که مهتاب

من انداخته و دست هاش رو محکم دور  یرو رو خودش
 گردنم

. میکرد یقالب کرده بود و هردو خندان به هم نگاه م  

بودمش  دهیکه د یبار نیبراش تنگ شد، از آخر دلم
ماه کی بایتقر  
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سرگرم  دایو من شد ینامزدباز ریگذشت، اون درگ یم

 کارم بودم و

. نکرده  دایهم پ دنید یبرا یجز زنگ زدن به هم وقت

میبود  

. به عکسمون زدم و سرجاش گذاشتمش یلبخند  

. به صورتم  یدگیو مشغول رس دمیمانتو شلوارم رو پوش

 شدم

لب هام  یرژ لب کم رنگ رو هیبه مژه هام و  ملیر هی
و دمیکش  

 مقنعه م رو سر کردم.

. و کفشم از خونه خارج شدم فیبعد از برداشتن ک  

به شرکت  دنیم رو تو گوشم گذاشتم و تا رس یریهنذف
 مشغول

. مورد عالقه م شدم یگوش دادن به آهنگ ها   

  

. و دکمه ش رو فشردم تا  ستادمیدر آسانسور ا یجلو

ادیب نییپا  
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 یپخش م لمیکه از موبا یلب مشغول خوندن آهنگ ریز

 شد بودم و

. نبودم ستادیکه کنارم ا یمتوجه فرد  

صورتم تکون خورد باعث شد  یمردانه که جلو یدست
به ینگاه  

رو از  یریماهان هنذف دنیکنارم بندازم و با د شخص
 گوشم

. ارمیدرب  

. میو همراه هم وارد آسانسور شد میکرد یسالم  

خبر؟ چه - 

 نگاهش کردم و لبخند زدم :

! نبود یواال تو خواب که خبر - 

... 

 

 

حواله م  ینگرفت و لبخند دهیمزه م رو ناد یب یشوخ
 کرد، در
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. تا وارد بشم ستادیآسانسور رو باز کرد و عقب ا  

 یطبقه  یکردم، پشت سرم وارد شد و دکمه  تشکر
 چهارم رو

  فشرد.

  

کردم،  سهیناخودآگاه قدم رو باهاش مقا ستادیکه ا کنارم
 سر شونه م

. دیرس یش م نهیبه زور به س  

 افکار مزخرف لحظه نیازش فاصله گرفتم بلکه ا یکم
رهام یا  

 کنند.

 یتالش کردم و ب نمونیبردن سکوت ب نیاز ب یبرا
دمیمربوط پرس  

: 

عقب تر از شرکت رستوران زدن؟  یکم دیدید ،یراست

 - امروزم

. ش هست هیافتتاح  
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تکون داد و در جوابم گفت یسر :  

 یاز رفقاست، اگه دلت م یکیخبر دارم، رستوران  آره

یخواد م  - 

 یاونجا، روز اول میوعده به دعوت من بر هی میتون
یشلوغه، ول  

. ارزه یم  

الحق  ره،یبگ یمنتظرش رو بهم دوخت تا جواب نگاه
شنهادیپ  

. هم داده بود یوسوسه کننده ا  

عقب  شنهادیگفت با کله قبول کن و عقل پ یدل م .

داد یم ینینش  

دمیتراش یالک یشد و بهانه ا روزیدر آخر عقل پ :  

. آخهناهار آوردم  - 

 یبه گوش ینگاه نکهیقبل از ا لشیموقع موبا یزنگ ب با
 ش بندازه

 گفت :

. -میکن یپس واسه شب هماهنگ م   
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تکون دادم که  یندونستم سر زیرو جا شتریب مخالفت
گفت یدیببخش  

. رو دم گوشش گذاشت لشیو با اخم موبا  

کردم که درست  یبار آسانسور یکیدلم فحش رک تو
 همون لحظه

. رفتم رونی، ناچار در رو هول دادم و بمتوقف شد  

و  ستیحواسش بهم ن دمید یاومد، وقت رونیسرم ب پشت
 با اخم

که پشت  یکس یمشغول گوش دادن به حرف ها یظیغل
 تلفنه

راه افتادم و بعد از زدن کارت  یحرف چیه یب هست،
 ورود وارد

 اتاقم شدم.

و به  دمیبه سمت پنجره رفتم، پرده رو کنار کش میمستق
 نور

. به داخل اتاق رو دادم دنیتاب یاجازه  دیخورش  
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 یصندل یجا دادم و پشتش رو زمیرو داخل کمد م فمیک

 چرخ دارم

 نشستم.

چرخ خوردن بودم، مشغول  

 از راست به چپ و از چپ به راست!

. ماهان شنهادیپ شیبود و فکرم پ رونینگاهم به ب  

. دوستش یشام دو نفره تو رستوران تازه افتتاح شده  هی  

 من و ماهان !

 ریدرگ یبود که فکرم رو حساب یجسورانه ا شنهادیپ
 کرده بود،

ساده  شنهادیپ هیاز نظر ماهان  شنهادیپ نیا دیشا هرچند
 بود که به

! تونست بده یجز من هم م یهرکس   

  

رو به  یبه چپ زدم و فکرم رو به سمت منظره  یچرخ
 روم سوق

 دادم.
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اومد، با وجود تموم  یبه نظر م بایاز باال هم ز تهران
ییها یآلودگ  

 که به چشم مشهود بودن.

و  نمیسکوت بنش نیرو تو هم یخواست چند ساعت یم دلم
 به

 نیکه از ا یشون و مردمان ینظم یها، ب نیماش کیتراف
یباال کم  

بسته شدن  یاومدن نگاه کنم، اما صدا یبه نظر م زتریر
نیدر ا  

 امکان رو ازم گرفت.

م رو جابه جا کردم و درست  یصندل یزدم، کم یچرخ
زمیپشت م  

 قرار گرفتم.

.  زشیپشت م ینگاه کردم که کالفه و عصب یبه ماهان

 نشست

بهش گفتن که  یتو اون تماس چ یعنیشدم،  نگران
به هم ینطوریا  

خت؟یر  
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دمینتونستم خودم رو نگه دارم و عامرانه پرس :  

افتاده؟ یاتفاق - 

بود رو علنن  انیکه تو حرکات و صداش نما یحرص
کرد و یمخف  

سوال اضافه رو بهم نداد یش اجازه  یلحن جد :  

. ستین یزیچ - 

دادم تو حال  حیرو سرگرم کارم کردم و ترج خودم
 خودش

  بذارمش.

  

 یدرهم ی افهیخودش رو تو کار غرق کرده و ق انقدر
 داشت که

. دادم اتاق رو  حیترج نیاز اون جو سنگ ییرها یبرا

 ترک کنم

.  یدنبال شماره  نمیو تو مخاطب ستادمیپشت در اتاق ا

 مهتاب گشتم

! گذروندن وقتم بود یبرا نهیگز نیبهتر  
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تو  غوشیج غیج یتماس صدا یبه محض برقرار :

دیچیپ یگوش  

؟یما کرد ادی هیچ - 

گرفتم یو مثل خودش حالت دفاع دیابروهام باال پر :  

 اینکردم؟ همه ش  ادتیو من  یمگه تو بود نکبت

ریدرگ  - 

. یور اون ور نیبا مسعود ا ای یعقدت یکارها  

جمعه ها خونه م  هیهمه ش سرکارم،  یدون یکه م منم
 اونم که

! یشوهر اریدر اخت یجناب عال  

زد غیصداش رو نازک تر کرد و ج :  

 یاز دستم در رفت د،یچشم سف ینتراش دختره  بهونه

یپررو شد ! - 

. گم یبهت م نمتیبب  

کردم و در جوابش گفتم یکوتاه یخنده  :   
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. زنگ زده بودم حالت رو بپرسم ،یاقتیل یب نیبب - 

رو کنار گذاشت و تونستم  یرو شکر مسخره باز خدا
از یکم  

 احواالتش باخبر شم.

 نیو ا گرفتنیماه مراسم عقدشون رو م نیهم آخر
 موضوع

. دبو یخوشحال کننده ا  

بعد از  م،ینیفرصت هم رو بب نیحتما تو اول میگذاشت قرار
یکم  

بره  رونیخواست ب یزدن از اونجا که مهتاب م حرف
یخداحافظ  

. میکرد  

گذاشتم و به سمت آبدارخونه رفتم تا  بمیرو تو ج یگوش
یهم کم  

. آب بخورم یوانیوقت بگذره و هم ل شتریب  

. سماور در حال جوش وسوسه م کرد دنید  
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و به همراه قند به  ختمیخوش رنگ ر یفنجون چا دو

 سمت اتاقمون

 بردم.

. به  یهمچنان سرسختانه مشغول کارش بود و توجه

 اطراف نداشت

گذاشتم سرش رو باال  زشیم یرو که رو یچا فنجون
 آورد و

. نگاه کرد زشیم یرو یمتعجب به چا  

رفتم و از کشوم  زمیحرف بزنه به سمت م نکهیاز ا قبل
 چند

. گذاشتم شیت درآوردم و کنار فنجون چاشکال  

. لبش نشست و سکوتش رو  یرو یباالخره لبخند محو

 شکست

. -دستت درد نکنه   

  

. نشستم زمیزدم و پشت م یدر جواب تشکرش لبخند  

. کردم کیرو دست گرفتم و به لب هام نزد میفنجون چا  
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. دیچسب یداغش م یسوزوند اما چا یحرارتش لبم رو م  

 یرچشمیآروم مشغول خوردن شدم و حواسم رو ز آروم
 به ماهان

 دادم. اونم مثل خودم مشغول خوردن بود .

لب سوز هم سکوت ماهان  یبا خوردن اون چا یحت
 نشکست و من

 هم ناچار سرم رو تو کار خودم فرو بردم.

ماهان  یناگهان یگذشت که صدا یاز ظهر م یساعت دو
سرم یباال  

. بکشم ینیم بپرم و هباعث شد دو متر از جا  

صورت متعجبش  دنیقلبم گذاشتم و با د یرو رو دستم
 که با عکس

کردم یبود اخم دهیالعمل من حرفش تو دهنش ماس :  

! یش یکنار آدم ظاهر م هویچرا  ،یوا - 

. دمیترس  

 ختهیفرستادم و حال که ترسم ر رونیب کبارهیرو  نفسم
 بود راحت
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 سرجام نشستم.

فرو  بشیج یزد، دست چپش رو تو هیتک زشیبه م :

دیبرد و پرس  

؟یدیترس یآروم صدات کردم، از چ یلیخ من - 

چپم برداشتم و به سمت  یپا یراستم رو از رو یپا :

  جلو خم شدم

  

نبود و مشغول کار بودم،  نجایحواسم ا نکهیخاطر ا به

صدام هوی  - 

. دمیترس یزد  

 یبه موهاش م یدست کهیکرد و درحال یخواه معذرت
جواب دیکش  

 داد :

کارات  نکهیکار دارم، بعد از ا ییرم جا یدارم م من

 - تموم شد

. منم انجام بده یمن ثبتا ستمیس یبرو پا  

. نگفتم یزیتکون دادم و چ یسر  
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شلوارش گذاشت و  یپشت بیپول چرمش رو تو ج فیک

 بعد از

. به سمت در  یآروم و محکم یبا قدم ها یخداحافظ

رفت یخروج  

. جا گذاشته بود خورد زیم یکه رو چشییچشمم به سو  

رو برداشتم و صداش کردم چییدرجا بلند شدم سو :  

. یجا گذاشت زیچ هیفکر کنم  - 

. رو تو هوا تکون دادم و  بچیبه سمتم که برگشت سو

 جلو رفتم

 یرو ازم م چییسو کهیقدم به سمتم اومد و در حال چند
 گرفت

 زمزمه کرد :

 -حواس نموند امروز برام.

مجدد به  یرو تو دستش رها کردم و با خداحافظ چییسو
زمیسمت م  

 برگشتم.

  خودش هم اعتراف کرد که امروز براش حواس نذاشتند.
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همونطور که حدس زده بودم، همون تلفن اول صبح  پس
 روزش

. و اعصابش رو خراب کرده بود اهیرو س  

از  دشیسف یایپرش قهیبعد از چند دق ستادم،یپنجره ا پشت
نگیپارک  

. حرکت  ابونیتو باند خ یادیخارج شد و با سرعت ز

 کرد

بدرقه ش کرد و در آخر پشت  دید یکه م ییتا جا نگاهم
زمیم  

 نشستم.

بهونه  چیامشبمون هم بدون ه یقرار معلوم برنامه  از
از طرف یا  

. کنم، کنسل شد فیمن که بخوام رد  

 

 

کار منتظرش  یبه بهونه  قهیساعت هشت و ده دق تا
یوقتموندم و   
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رو جمع کردم، دربست گرفتم  لمیوسا ست،ین یخبر دمید

یو راه  

. شدم یب یب یخونه   

. پر از خاطراتم رو فشردم و  یخونه  فونیزنگ آ

 منتظر موندم

اما خوش  مىیاز محله هاى قد كىیدار تو  اطیاى ح خونه
 آب و

 چیه یب یپدربزرگ بود و ب ادگاریتهران، كه  هواى
یوقت راض  

خونه رو بفروشه نینشد ا .   

  

 یخوب داشتم رو خدا م یخونه خاطره  نیتو ا چقدر
هیدونست،   

. مامن گاهم بود ییجورا  

 دنیبه محض شن د،یچیپ فونیتو آ یب یمهربون ب یصدا
 صدام

. رفت و در رو برام باز کرد یقربون صدقه ا  



 
 

320 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 ینم خاک و طراوت باغچه  یکه شدم بو اطیح وارد

یکوچک ب  

شدن که  یاریمشامم رو پر کرد، معلوم بود تازه آب یب
 انقدر

 شادابند.

 زیتم یلب هام نشست و هوا یرو یلبخند ناخودآگاه
کوچک اطیح  

. کردم هیهام هد هیخونه ش رو به ر یاما با صفا  

رو که باال رفتم در خونه باز شد و  اطشیح یپله  تک
با یب یب  

 صارحدر  یدست هاش رو برا یشگیلبخند هم همون
باز دنمیکش  

 کرد.

 یبرا ییگرم جا حصارسمتش پرواز کردم و تو اون  به
دایخودم پ  

 کردم.

 چه قدر عطر دست هاش رو دوست داشتم.
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 د،یآروم به پشت کمرم زد و حالم رو پرس یضربه  چند

 مثل همون

 وقت ها :

چاقه دخترم؟ دماغت - 

 دیپرس یسوال رو ازم م نیوقت ها هرموقع که ا اون
ینیبه ب یدست  

دادم یجواب م یتیو با نارضا دمیکش یم م :   

  

ستیوقت چاق ن چیدماغ من ه ر،ینه خ . - 

.  حیدماغ چاق بودن رو برام توض یو اون با خنده معن

داد یم  

 وارد خونه که شدم آرامش، قلبم رو پر کرد.

فرش قرمز پوشانده شده و  یکه تمامش با ها یا خونه
 دور تا

. قرار داشت یدورش پشت  

 اطیتخت از همون مدل ها که تو ح هی ییرایپذ ی گوشه
 بود قرار
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که روش پر  یطاقچه ا یو آشپزخونه به واسطه  داشت

اهیگل و گ  

. شد یجدا م ییرایبود از پذ  

دست هام رو نوازش وار تو  یب یو ب میتخت نشست یرو
 دستش

 گرفت :

مادر؟ یخوب - 

. بود یهاش واقع یچه قدر جنس نگران  

. حواله ش کردم و سرم رو تکون دادم یبخندل  

دمیهوا بحث گذشته رو جلو کش یب :  

از  نجا؟یآخر هفته ها چه شلوغ بود ا مایقد ادتهی یب یب

 - سر و کول

.. میرفت یاز حال م یک میدیفهم ینم میرفت یهم انقد باال م  

 یزانوهاش فشرد و درحال یچروکش رو رو یها دست
یکه بلند م  

تکون داد یسرشد با حسرت  :  

. -نباشه ادمیشه  یآره مادر، مگه م   
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از  یسمت آشپزخونه رفت و چند لحظه بعد با فنجون به
 همون

. مخصوصش برگشت یدمنوش ها  

گذاشتمش و اخم  نیزم یشدم و از دستش گرفتم، رو بلند
یتصنع  

صورتم نشوندم یرو :  

! ها یمهمون ومدمیمن ن -  

خودش رو  اریاخت ییوقتا هیشه که آدم  یم یچ ،یب یب

 - نداره؟

 ،ید یانجامش م یول ،یبکن دیرو نبا یکار هی یدون یم
 تازه

! یش ینم مونیبعدشم پش  

شدم و به چهره ش که با دقت به حرف هام گوش  صاف
داد یم  

 چشم دوختم.

ش بود  دهیچروک یکنج لب ها یکه لبخند محو یحال در
یرو یدست  
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و جواب داد دیموهام کش :  

که  ییخودشه مادر، مگه جا ارداریهمه جا اخت زادیآدم

دل یپا  - 

! ستهیمیوسط باشه، اونجاست که عقل عقب وا  

 

 

 نگاهم رو به سقف دوختم.

دل وسط اومده و من مات  یبود که پا نیاز ا ریغ مگر
 مونده

 بودم؟!

بود که مدام با خودم سر جنگ داشتم تا  نیاز ا ریغ مگر
 مبادا

بکنم؟ یاشتباه حرکت  

حرفش رو ادامه داد دیوتم رو که دسک :  

-دل وسطه مادر؟  یپا   
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 یکردم عاد یپاش جا به جا کردم و سع یسرم رو رو : 

 جلوه کنم

.  یکل ست،ین زایچ نی! حرفم سر ایب یب یآخه چه دل

دمیپرس - 

دیموهام کش یرو یتکون داد و دست یسر یبا ناراحت :  

. مادر یبخت بش دیکه سف یاله - 

بار دست فلک برات خوب نچرخوند، ناراحت  هی اگه
 نباش بذار

. قسمت یپا  

.  ادیمرد خوب ب هی یسر نیا شاهللیبوده. ا یتیریحتما خ

تیتو زندگ  

شدم،  کشینزد یو کم دمیجام نشستم، به سمتش چرخ تو
یدلم نم  

. گذشته کنم ادیخواست   

 اما ماهان!

. تو کار نبود یبود اگه گذشته ا یمرد خوب  
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 ادیب ادمیخواستم به  یکه نم یلعنت یگذشته  نیهم

 امروزم رو

 سخت کرده بود.

تو سرم رو به عقب هول دادم و شروع به  یفکرها
لپ دنیبوس  

. نرمش کرد یها  

 یرو یلب هام رو به زور وادار به خنده کردمو نقاب :

 صورتم زدم

... قشنگت بشم من یدعاها نیقربون ا - 

باعث شد از خدا  فونیزنگ آ یصدا یشدن ناگهان بلند
 خداسته

. هجوم  فونیتموم رها کنم و به سمت آ مهیحرفم رو ن

  ببرم

  

گفتم یب یکردم رو به ب یدر رو باز م کهیدر حال :  

 -فرهوده.

. درخونه منتظرش موندم یجلو  
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 شهیهم یبا چهره  اطیتو ح نشیاز پارک کردن ماش بعد

 خندونش

 به سمتم اومد.

 ینوه  دنیاومد و با د هم دم در یب یهمون لحظه ب تو
 خوش خنده

 ش گل از گلش شکفت.

ش خم شد و دست هاش حصارجا شدن تو  یبرا فرهود
 رو دور شونه

. حلقه کرد فشینح یها  

. و دور هم  میواردخونه شد یبعد از سالم و احوالپرس

مینشست  

و سربه سرش گذاشت و بعد  دیرو پرس یب یحال ب یکم
 سراغ من

 اومد.

صدا خانم؟ یچطور شما - 

ش رو  هیبهش رفتم و مثل بچه ها گال یچشم غره ا :

 کردم
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منم  ادیگه صدا! خوشش م ینگاه کن به من م یب یب

 - بهش بگم

؟ فرگاز  

سر داد و سرخوش جواب داد یخنده ا :  

. -یگ ینه که اصال نم   

  

م بود رو با حرص به سمتش پرت حصارکه  یبالشت
با یب یکردم که ب  

اومدخنده به حرف  :  

. دیبود نیهم دیبچه هم که بود - 

 یهوا میاما از حق نگذر دیبا هم سرجنگ داشت شهیهم
 همم خوب

. دیداشت  

به فرهود انداخت و لبخند زنان ادامه داد ینگاه :  

ذاشت  ینم یکرد ول یم تتیخودش اذ شهیآقا هم نیا

بهت یکس  - 

 چپ نگاه کنه.
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دیکش یسرش رو تکون داد و آه یفرهود با حالت تاسف :  

! که قدر بدونه؟ یکو کس ،یه - 

و جواب دادم دمیش خند افهیق یاز مسخره گ :  

. اریدرن یباز بمیخوبه حاال ننه من غر - 

خواب هر سه  یو برا میخورد اطیرو دورهم تو ح شام
 جامون رو

. میکنار هم پهن کرد  

پچ پچ  یکردم صدا یبالشت گذاشتم و سع یرو رو سرم
 فرهود که

. زد رو بشنوم یدر با تلفن حرف م یجلو  

. کردم نشد زیزور زدم و گوش ت یهرچ  

. دمیم، چرخ جهینت یخسته از تالش ب   

  

کردم بدون فکر  یپتو فرو بردم و سع ریرو ز سرم
یزیکردن به چ  

 بخوابم.
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 خواب آلود از جام بلند شدم.

لب هام نشوند  یرو یتازه دم و نون داغ لبخند یچا یبو
یو جون  

. تا به سمت آشپزخونه پا تند کنم دیقدم هام بخشبه   

مشغول حرف زدن  زیر زینشسته و ر یب یو ب فرهود
 بودن، به

. حرفشون رو تموم کرده و نگاهم کردن دنمیمحض د  

شلوار تا  یسر و وضع نامرتبم و پاچه ها دنیبا د یب یب
 به تام،

دیخند .  

براشون نازک کردم و  یپشت چشم یظاهر یدلخور با
طورهمون  

انداختم که با  یرفتم، نگاه به فرهود یبه سمتشون م که
 لبخند

چشم بهم دوخته بود یمحو :  

!  یگل م دیگ یگل م د،یخوب نوه مادربزرگ خلوت کرد

دیشنو - 
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شد؟ یم یچ دیکرد یم داریمنم ب خب  

نشست و لب به  یب یپر چروک ب یشونیرو پ یزیر اخم
 دندون

دیگز :   

  

که خلوت  مینکرد دارتیب یبه فدات تو فکر کرد مادر

نه به م؟یکن  - 

.  ومدیدلمون ن یبود دهیجون تو، واال انقدر ناز خواب

میکن دارتیب  

ش ضعف رفت، به سمتش رفتم و لپ  یمهربون یبرا دلم
یها  

. ش رو بوسه بارون کردمیگوشت  

رو که دورش حلقه کردم، واکنش فرهود توجهم رو  دستم
 جلب

که انگار چندشش شده باشه صداش رو  یبا حالت کرد،
 نازک کرد و

کردم گفت یبه من که نگاهش م :  

؟یدختر تو چرا انقدر لوس نا،یمامانم ا یوا - 
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از  یشگونین یب یبدم ب یفرصت کنم جواب نکهیاز ا قبل

 بازوش

دعواش کرد یگرفت و با اخم مصلحت :  

. انقد سر به سرش نذار ؟یدار کارشیچ - 

به شونه  یجدا شدم، با خنده سه ضربه متوال یب یب از
 ش زدم و به

رفتم ییسمت دستشو :  

! نوش جونت ؟یخورد - 

. در رو  عیرفتم و سر ییخواست بلند شه که داخل دسشو

 پشتم بستم

و بعد از  میخورد اطیدرخواست من صبحونه رو تو ح به
 حاضر

از  یو با خداحافظ میکرد حصاررو  یب یهر دو ب شدن
رونیخونه ب  

. میرفت  

و  دمیکامل به سمتش چرخ م،یکه از خونه دور شد یکم
ی شهیبه ش  

. دادم هیتک نیماش   
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. زدم و بر و بر نگاهش کردم یصندل یدستم رو به پشت  

نگاهم رو حس کرد، سرش رو به طرفم  ینیسنگ
 چرخوند و حالت

. به خنده افتاد دینشستنم روکه د  

باز؟ هیچ - 

بزنم دستم رو به سمتش گرفتم و  یلبخند یحت نکهیا بدون
 با چشم

دمیشده م پرس زیر یها :  

خودم بفهمم؟ ای یگ یم خودت - 

تعجبش بود، مونده بود  یشدن چشم هاش نشونه  گرد
گم و یم یچ  

. گرفت یهم خنده ش م یاز طرف  

دادم حیتوض شتریب میتفه یبرا :  

؟یزد یحرف م یشب با ک ازدهیساعت  شبید - 

اومد  د،یباز هم خند شبید یادآوریفکر کرد و با  یکم
بزنه یحرف  
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دمیکه وسطش پر :  

کنم،  یبود باور نم یبود و دوستم بود و فالن همکارم

 - قشنگ

. یزد یحرف م یداشت قهیدق ستیب  

 یداشت از درشوخ یسع کهیتکون داد و درحال یسر
 وارد بشه پس

 کله ش رو خاروند :

 یعنیحرف بزنن؟  قهیدق ستیتونن با هم ب یتا پسر نم دو

 - خودتم

د؟یحراف یلیشما دخترا خ یدار قبول   

  

به بازوش  یکردم خنده م رو کنترل کنم، ضربه ا یسع
 زدم و به

 سمتش خم شدم :

 -سوال من رو با سوال جواب نده!

 دیعقب هولم داد و انگشت اشاره ش رو به منظور تاک به
یجلو  
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 صورتم تکون داد :

. نیانقد وول نخور بش - 

چون فعال  هیاصال اصرار نکن بگم ک یهست ول یکی
 درحد

 یرو به وقتش بهت م یاگه الزم باشه همه چ ه،یدوست .

 گم

حد هم که  نیحرفاست تا هم نیدونستم تو دارتر از ا یم
یعنیگفت   

اصرار کردن رو  شتریخواست، پس ب یرو م خاطرم
ندونستم زیجا  

 نیا ریکه رفتم بهش فهموندم که از خ یبا چشم غره ا و
 بحث

 گذشتم.

کشوند و موفق شد ذهنم رو از  نایرو سمت بابا ا بحث
یقبل یماجرا  

 دور کنه.

تحول  نیگذشت و ا یاز مشاوره رفتنشون م یجلسه ا دو
تو یبیعج  
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. مون بود که هنوز هم باورش برام سخت بود یزندگ  

 

  

  

. فرهود تکون  یبرا یشدم و دست ادهیدر شرکت پ یجلو

 دادم

 یاز رفتنش وارد ساختمون شرکت شدم و به طبقه  بعد
 خودمون

 رفتم.

و همسرش  حانهیمحض ورود به اتاقمون چشمم به ر به
 خورد که

. هم نشسته و مشغول حرف زدن بودم شیپ  

. رو نداشتم دنشونیانتظار د د،یابروهام باال پر  

. زود گذشته بود یلیده روز خ نیا  

زدم و به سمتشون رفتم، با  یخودم که اومدم لبخند به
رو حانهیر  

. کردم یاحوالپرس یو با مشرق یبوس  
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 دیرس یشاداب تر به نظر م یکه کم حانهیبه ر ینگاه

 انداختم و با

دمیپرس طنتیش :  

د؟یکن یم هیتون گذشت، توص یمتاهل یروز از زندگ ده - 

به من  یگرفت و با چشمک طنتیرنگ ش حانهیر نگاه
 حرفش رو به

آوردزبون  :  

. زمیکردم بهت عز هیتوص یمن که همون روز عروس - 

اون روز گوش هام داغ شد اما از سر اجبار  یادآوری با
 به حرفش

. دمیخند  

 تو همون لحظه در باز شد و ماهان وارد اتاق شد.

هر سه مون نشست  یرو که باال آورد نگاهش رو سرش
یو لبخند  

داد دیبا سع یلبش نقش بست، جلو اومد و دست یرو :   

  

. بهیپارسال دوست، امسال غر د،یبه به آقا سع - 
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به غبغب انداخت یو باد دیبه گردنش کش یدست دیسع :  

. عذب نگردم یخانمم بهم گفته با مردا گه،ید هیمتاهل  - 

 یانداختم و لب به دندون گرفتم تا صدا نییرو پا سرم
 خنده م بلند

و  دیخند یشوهرش م یپروا از شوخ یب حانهیاما ر نشه
هم دیسع  

. از ماهان  یبامزه ش منتظر جواب یخوشحال از شوخ

 بود

 یداد، نگاه موشکافانه ا یم هیتک زیبه م کهیدرحال ماهان
 بهش

 انداخت و دست هاش رو تو هم قفل کرد :

؟یخانمت گفته با من نگرد پس - 

االن اگه من قصد داشته باشم واسه ناهار به  یحت یعنی
یرستوران  

د؟یکن یافتتاح شده دعوتتون کنم رد م نجایتازه ا که  

درجا به سمتش رفت و دست دور گردنش انداخت  دیسع
یتیو با جد  
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نداشت  یقبلش هم خون قهیدو دق یاصال با شوخ که

هر نیب ینگاه  

: ثابت شد حانهیر یسه مون چرخوند و رو  

فقط ماهان؟ نگاه چه پسر  قیگم رف یبهت نم یمن ه زن،

هیماه ! - 

! عزبه. به من و تو چه حاال عزبه که  

. دمینتونستم خودم رو کنترل کنم و خند گهید  

 یداشتم نگاهم با نگاهش تالق یتموم اون لحظه ها سع تو
 نکنه اما

نگاهمون باعث شد خنده کم کم  یخوردن ناگهان گره
لبم بماسه یرو  

. بندازم نییو سرم رو پا   

  

. تا ظهر میخوب، پس فعال مشغول ش یلیخ - 

 یتکون دادم و همراهش به سمت جا حانهیر یبرا یدست
 خودمون

میرفت .  
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به ماهان که  یکردم نگاه یکه نشستم سع زمیم پشت
 پشت سرم

. قفسه ها بود نکنم یمشغول بررس  

خودم رو جمع و  دینرفته بودم، با راههیاواخر کم ب نیا
یجور م  

 کردم!

؟یناراحت ازم - 

راستم رو باال دادم  یبه سمتش برگردم ابرو نکهیا بدون
 و تو

 جوابش گفتم :

ناراحت باشم؟ دیچرا با نه، - 

 دمیاومد فهم یکه م یورق زدن یکرد، از صدا یمکث
یپرونده ا  

 دست گرفته.
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 ییهویشام دعوتت کردم اما  یبرا روزیچون د دیشا گفتم

 - رفتم

. یناراحت شده باش   

  

وانمود کردم که انگار  یبه سمتش برگشتم و طور .

نبود ادمی اصال  

! نبود که بخوام سرش ناراحت باشم ادمیاوه، من اصال  - 

 یدونست خودم خوب م یگفته بودم؛ هر کس نم دروغ
 دونستم که

 ریموضوع ذهنم رو درگ نیقبل از خواب چقدر ا شبید
 کرده و

رو با سر قبول  شنهادشیخوشحال بودم که حداقل پ چقدر
 نکرده

 بودم.

تکون داد یسر نگاهش رو به چشمام دوخت و :  

. خوام یم معذرت م یبه هرحال بابت بدقول - 

نداشتم صدام رو  یسع کهیو پشت بهش درحال دمیچرخ
جلوه یعاد  
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 بدم جواب دادم :

. کنم یخواهش م ه،یچه حرف نیا - 

 یکه دستش بود رو رو یپرونده ا یا گهیحرف د یب
زمیم  

 گذاشت.

ش رو لبه  گهیو م دست د یدستش رو به پشت صندل هی
زمیم ی  

 گذاشت و به سمتم خم شد.

 نیدوختم که مسبب ا یشده نگاهم رو به پرونده ا مسخ
یکینزد  

 بود.

دست مشت شده م رو  زیم ریپلک زدم و از ز چندبار
 فشار دادم تا

. فکر نکنم یزیبه چ حاتشیبه جز توض   

  

نه به  حانه،یر یکم، نه به حرف ها یبه اون فاصله  نه
یبو  
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 یدیکرده بود و نه به ساز جد که مشامم رو پر یعطر

 که دلم کوک

! کرد یم  

داد و چه  یم حیمردونه ش کنار گوشم آروم توض یصدا
 سخت بود

حواسم فقط  یگفت، وقت یکه م ییواژه ها یمعن دنیفهم
 به تن

 صداش بود!

دیبهم انداخت و پرس یکه تموم شد نگاه حاتشیتوض :  

؟یشد متوجه - 

. کردم نییباال و پا دنیفهم یسرم رو به نشونه   

کردم تموم خون بدنم تو سرم جمع شده و  یم احساس
یدعا دعا م  

 کردم صورتم قرمز نشده باشه.

دادم و  رونیکه شد نفس حبس شده م رو آروم ب دور
لحظه یبرا  

. هم گذاشتم یچشم هام رو رو یا  
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که بهم داده بود گرم  یسرم رو با کار کیساعت  تا

 کردم و در

. دمیدست از کار کشآخر با صداش   

. ناهار میبر گه،یبسه د - 

هم قدم  ستمیرو برداشتم و بعد از خاموش کردن س فمیک
 باهم به

. میسمت بچه ها رفت  

راه  نیو ا مینبر نیماش میگرفت میتصم دیسع شنهادیپ به
رو کینزد  

. میبر ادهیپ   

  

دستش  حانهیر میرفت رونیاز شرکت ب نکهیمحض ا به
 رو دور

کرد، سرش رو به سمتم  تمیحلقه کرد و به جلو هدا بازوم
 آورد و

 آروم دم گوشم زمزمه کرد :

نشد؟ یهفته خبر هی نیا تو - 
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دمیمتعجب نگاهش کردم و مثل خودش پرس :  

؟یخبر چه - 

به  یشده ش اشاره ا زیر یگفت و با چشم ها ینوچ
 ماهان که

. اومدن کرد یپشتمون م دیهمراه سع  

ابروهام نشوندم و  نیب یکه افتاد اخم کم میهزار دو
 همونطور که

دمیگرفتم آروم توپ یازش رو م :  

. میها، گفتم که ما فقط همکار یزن یتوام حرفا م حانهیر - 

تکون داد یباال انداخت و با خنده سر یشونه ا :  

. خسروان دانند، من بخاطر  شیصالح مملکت خو

 -خودتون گفتم

عت باال آوردم و جواب دادمممان یدستم رو به نشونه  :  

. یخواد انقدر به فکر من باش یقربونت، نم - 

رفت و دستش رو گرفت، ناچار من و  دیسمت سع به
 ماهان هم، هم

. میقدم شد  
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 نیا یدونستم با چه حرف یکرده بود و من هم نم سکوت

 سکوت رو

  بشکنم.

  

 یتو ذهنم فکر کردم که آخر خودمون رو جلو انقدر
 رستوران

. دمید  

 نیرو به روم انداختم و اول کیدنج و ش طیبه مح ینگاه
که یزیچ  

بود که  یو قرمز دیسف یرو جلب کرد بادکنک ها نظرم
در یجلو  

. گذاشته بودن هیافتتاح لیبه دل یورود  

مشغول حرف زدن با تلفن بود که به  یدر مرد یجلو
دنیمحض د  

 یصورتش نقش بست و با خداحافظ یرو یلبخند ماهان
یسرسر  

. که پشت خطش بود به سمتمون اومد یاز کس  

. یبه، آقا ماهان قدم رنجه کرد - 
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. میجلوتون سر ببر یگاو هی یگفت یآقا م  

خم شد و  یاحترام کم یمحض اتمام حرفش برا به
به ما یسالم  

 کرد،

ما رو به عنوان  یدستش رو فشرد و هر سه  ماهان
 دوستش

. کرد یمعرف  

مون  ییال راهنمابا یبه طبقه  ییاز خوش آمد گو بعد
 کرد و به

 یغذا نیخودش قرار شد خوش مزه تر شنهادیپ
 رستورانش رو

 برامون سرو کنن.

م،ینشست یچهار نفره ا زیم پشت  

 یبه کل سالن انداخت، سر یکه کنارم بود نگاه حانهیر
 تکون داد و

  رو به ماهان گفت :
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! هیرستوران قشنگ - 

که همه  یداد و درحال هیتک زیدست هاش رو به م دیسع
 جا رو

کرد دییرو تا حانهیکرد حرف ر یبرانداز م :  

. خرجش کرده یآره قشنگه، معلومه حساب - 

به فضا  یکل یزد و با نگاه هیش تک یماهان به صندل :

 جواب داد

. نجایا یبرا دهیکش یادیآره زحمت ز - 

 

 

اطرافم رو برانداز  طیمح یحرف ماهان کم دییتا یپ در
 کردم و در

کردن برداشتم،  یبا حرف خودش دست از بررس آخر
یصندل یکم  

رو  دیلحن شوخش سع کهیو درحال دیرو جلو کش ش
ینشونه م  

دیگرفت پرس :  
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چطوره؟ یمتاهل نمیبب دیبگ - 

کنه  دایجواب دادن پ یبرا یفرصت دیسع نکهیاز ا قبل
حانهیر  

بهمون انداخت و جواب داد ینگاه :  

آدما بعد ازدواج شاخ و  دیار دارشما دو تا نکنه انتظ نمیبب

 - دم

! یدیسوال رو پرس نیآوا تو هم صبح هم ارن؟یدرب   

  

که  رییتغ نیعقده، با ا یمثل همون دوره  یهمه چ واال
مدام گهید  

. میوردل هم  

 یکردم نخندم، صورتم رو تو هم جمع کردم و برا یسع
تیاذ  

 کردنشون گفتم :

ست؟یکننده ن خسته - 

انداخت و همونطور که نگاهش  دیبه سع یعاشقانه ا نگاه
یرو  
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 همسرش بود جواب داد :

. ش قهیدق هی ینه، حت - 

دیماهان توپ :  

! مایندار یباز کیدوباره رمانت - 

.  یباال آوردن و لبخند میدست هاشون رو به حالت تسل

 به هم زدن

دیبه شونه ش زد و پرس یدست دیسع :  

 یخودت بگو آقا ماهان، نم م،یخب از ما بگذر یلیخ

یایب یخوا  - 

مرغا؟ یقاط  

 بیکه برام عج یادیز یبهش دوختم و با کنجکاو چشم
 بود منتظر

 جوابش موندم!

. مسئله  نیبه ا یربط روزیدوست داشتم بدونم تلفن د

نه ایداره   

گفتم که دوست  یم دیکردم با یبا خودم تعارف نم اگه
 داشتم بدونم
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. نه ایش هست  یتو زندگ یکس   

  

 بعد از چند لحظه سکوت، خشک شد و تنها گفت :

. ستیم ن یتو زندگ ینه، کس - 

نشد و ادامه  الیخیب حانهیدادم اما ر رونیرو کوتاه ب نفسم
حرف ی  

 شوهرش رو گرفت :

؟یگذشته ت چ تو - 

ابروهاش نقش بست و شکار شد انیم یبار اخم نیا :  

 یسالگ پسر بچه از پونزده هیجامعه که االن  نیا تو

یکیدست   - 

تا  یانتظار دار ابون،یافته تو خ یراه م رهیگ یم رو
چکسیاالن ه  

و هفت سالمه نبوده باشه؟ ستیکه ب یمن یزندگ تو  

گرفته ادامه داد یکرد و آروم تر با صورت یمکث :  

. میگذشته رو هم بزنم، واردش نش ادیخوشم نم - 
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 . هم ادامه  روزیاون گذشته تا د دیبود و شا یپس گذشته ا

 داشت

روم نشست و همون سوال رو از من هم  حانهیر نگاه
آب د،یپرس  

 دهنم رو قورت دادم.

. گرم شد یلیرستوران تو نظرم خ یهوا  

 یماهان گذشته م رو انکار کنم، نم یتونستم جلو ینم
 خواستم تو

. امیدروغگو به نظر ب هیذهنش   

 ینگاه ماهان رو رو کهیرو باال آوردم و درحال سرم
 خودم حس

جواب دادم حانهیبه ر رهیکردم، خ یم :   

  

. نامزد داشتم شیدو سال پ - 

که از بحث  یتوجه به کسل یو ب دیباال پر ابروهاش
 مسخره مون

دیحاکم شده بود پرس :  
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؟ خب - 

 شونه باال انداختم :

 -نشد.

. میاز اول هم اشتباه کرد م،یهم نبود یآدم زندگ  

.  گهید یمن و فکرش جا ینگاهش کردم، چشم هاش رو

بود یا  

و بحث  دینپرس یا گهیسوال د حانهیرو شکر ر خدا
 سمت کار

. شد دهیکش  

. ربع گارسون غذاهامون رو آورد کیبعد از   

آورد که چقدر  ادمیخوش رنگ و بو  کیشلیاون ش دنید
 گرسنه

 بودم.

از  یرو با مخلفات زیرو جلومون گذاشت و م غذاهامون
 جمله

. و نوشابه پر کرد تونیساالد، ز  
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خواست قاشق چنگال رو کنار بذارم و با دست به  یم دلم
یغذا  

و حضور ماهان  طیرنگ و بوم حمله کنم اما شرا خوش
 که رو به

کرد قاشق  یهم تو فکر بود حکم م ینشسته و حساب روم
 و چنگالم

. خانم متشخص برخورد کنم هیو مثل  رمیرو دست بگ  

. شد یم شتریم ب یگشنگ احساس خوردمیکه م یهر لقمها   

  

نشست و  دیجو یماهان که آروم غذاش رو م یرو نگاهم
یسع  

 کردم مثل اون باشم.

ماهان دخالت  میما حرف زد یخوردن غذا هرچ موقع
 نکرد و در

 یتک کلمه ا ایتنها سرش رو تکون،  ایحرف ها  جواب
یم یجواب  

 داد.
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 . تو بشقابم  شترشیغذا نصف ب ادیز یبا وجود خوشمزگ

 موند

.  نییحساب پا هیتسو یماهان قبل از همه بلند شد تا برا

 بره

تو شرکت که به قول  یها یهم با وجود شوخ دیسع
یخودش م  

.  نییخواست به ماهان زخم بزنه بلند شد و همراه هم پا

 رفتن

بندازه  رمیتنها گ یگوشه ا حانهیکردم اکه ر یم فکر
خواد یحتما م  

هم  یکلمه ا یاما حت ارهیگذشته م رو درب یو تو ته
و من دینپرس  

. که درموردش کردم خجالت زده کرد یرو بابت فکر  

و بعد از چک کردن سر و  سیهم به سرو همراه
 وضعمون به طبقه

. میرفت نییپا ی  

. و مشغول حرف زدن بودن ستادهیدم در ا دیماهان و سع  
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کردم و هردوشون رو  یتشکر میدیکه رس کنارشون
 مخاطب

 قراردادم:

من  دیبود، اگه بذار یعال یدرد نکنه همه چ دستتون

 - خودم حسابم

. شه یترم م یرو بدم عال   

  

لبش  یشینما یانداخت و با حرکت نییسرش رو پا دیسع
 رو گاز

 گرفت :

ما دوتا  یعنیآوا خانم، خجالت داره واال،  هیچه حرف نیا

 - مرد گنده

؟یکنار شما حساب کن میسیوا  

به حرفش زدم و منتظر چشم به ماهان دوختم تا  یلبخند
اونم دیشا  

. کنه اما با رفتارش حس کردم اصال حرفم رو  یمخالفت

دینشن  
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 رید گهید میبر»بهم انداخت، برگشت و با گفتن  ینگاه

وادار« شد  

 به حرکتمون کرد.

رفتم  یمن که تنها راه م دنیکه رفت برگشت و با د یکم
 منتظرم

 موند.

از ما عقب تر بودن و آروم  یده قدم دیو سع حانهیر
 آروم مشغول

 حرف زدن باهم.

مشغول شمردن  یحرف چیه یراه افتادم و ب کنارش
یسنگفرش ها  

. پام شدم ریز  

کردم قدم هام  یبهش انداختم و سع ینگاه یچشم ریز
 رو باهاش

. کنم یکی  

 

  



 
 

358 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
  

حواسم کامل به قدم هام بود که حرفش توجهم رو جلب .

 کرد

گرفتم و به چشم  ابونیخ یرو از سنگ فرش ها نگاهم
یها  

. دوختم اهشیس  

.  دنشیدونم پرس یذهنم رو مشغول کرده، نم یسوال هی

نه ایدرسته  - 

. بهش انداختم ینگاه  

بود و دست  رهیخ ابونیمثل خودم به سنگ فرش خ اونم
 هاش رو

. فرو کرده بود بشیتو ج  

 یدوشم جا به جا کردم و اجازه  یرو رو فمیک .

دادم دنیپرس  

نگاه  یچشم ریکرد و با رها کردن نفسش، ز مکث
بهم یکوتاه  

 انداخت :
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اشتباه بود، پس چرا اصالا  ارتباطاون  یهمه چ اگه

 - شروعش

؟یکرد  

 دیدادم، نبا یم یجواب دیبود اما با دهیپرس یسخت سوال
یاجازه م  

. باشه و  یکیگرفتم  میدادم تصور کنه مثل احمقا تصم

 فرداش بره

زده م رو تا و با مشت کردن دستم حرفم رو  خی انگشتان
 به لب

 آوردم :

در کار نبود، اما  یاشتباه نبود، درسته عشق شروعش

هم بله یالک  - 

  نگفتم.

  

 یوقت یماه نامزد کیبا عقل انتخابش کردم، تو اون  من
 بهش

اگه عاشقش هم  یکه حت دمیازش د ییزایشدم چ کینزد
 بودم ازش
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شدم، چه برسه به یزده م ...  

 یکردم، پوف ینم دایحسم پ انیب یبرا یکردم، حرف یمکث
و دمیکش  

 کوتاه ادامه دادم:

. گرفتم تمومش کنم میتصم نیبخاطر هم  

 یابروهاش بود ب نیکه ب یزیکرد و با اخم ر نگاهم
 رحمانه طعنه

 زد :

 یشروع بشه، خودتم خواست یگرفت میخودت تصم یعنی

 - تموم

درسته؟ بشه،  

نگاهش کردم و دلخور جواب دادم زیت :  

تا  نیدلم که تمومش کردم، اخالقش زم رینزد ز یخوش

 - آسمون با

هم  کیکوچ یلیخ یزایتو چ یکرد، حت یفرق م من
 اختالف

. میداشت  
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م نبود، تب تندم نکرده  ییجدا لیعاشقش نبودم دل نکهیا

 بودم که

. عرق کنه زود  

نبودم که وسط راه  یخورد من آدم یاخالقش بهم م اگه
 ول کنم

. کرد یبرم، تو دلم جا باز م  

پاش بود زد و آروم  یکه جلو یبه سنگ یضربه ا :

دیپرس  

-؟یاشتباه کرد یکن یحس نم االن   

  

. بود« نه»که دادم  یو محکم تنها جواب عیفکر، سر یب  

که سر نگرفتن  تنها شک نداشتم بلکه مطمئن بودم نه
 ازدواجم با

. م بود یزندگ یاتفاق ها نیاز بهتر یکیاون آدم   

دادن اضافه رو  حیمن هم توض د،ینپرس یا گهید سوال
 الزم

 ندونستم.
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و با تشکر از  میوارد اتاق کارمون شد ریتاخ قهیچند دق با

 هم،

 میکه گذرونده بود یاوقات فراغت به ظاهر خوب بخاطر
 به طرف

. میرفت زهامونیم  

و  رهیو نگاه خ دمیکوب زیم یرو اریاخت یرو ب فمیک
 متعجب ماهان

. دمیکارم به جون خر نیرو با ا  

بهش زدم  یمعن یلبخند ب دمیخودم د یرو که رو نگاهش
 و خجالت

 یبرا یفرصت نکهیاز کارم برگشتم و قبل از ا زده
 سرزنش خودم

. کرد ریگ یصندل ی هیکنم، پام به پا دایپ  

بشم که خودم رو کنترل کردم و  نیمونده بود نقش زم کم
 آروم

 سرجام نشستم.

. نشستم سر  دید یوقت ادیماهان که آماده بود به سمتم ب

ستادیجاش ا  
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داد خنده ش به زور کنترل شده  یکه نشون م یصورت با

ینگاه  

. تکون داد و بعد هم از اتاق خارج  یحواله م کرد، سر

 شد

 یتوجه به درد یو ب دمیام کوبرو مشت کردم، به پ دستم
 که تو

. با حرص مشغول سرزنش خودم شدم دیچیوجودم پ   

  

 

 

 یرو تو گوشم جا به جا کردم و از گوشه  یهندزفر
رو راه ادهیپ  

با خودم خلوت کنم و تا  یخواست کم یدلم م افتادم،
به دنیرس  

. اومد فکر کنم یکه سرم م یقشنگ یخونه به بال  

 یکرد و رنگ نارنج یتازه داشت غروب م آفتاب
که به یخاص  
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 . نشون  یهنر یتابلو هیبود اون رو مثل  دهیآسمون بخش

داد یم  

شد  یم پخش م یگوش یکه از هندزفر ینیغمگ آهنگ
 دلم رو

. کرد یگرفته تر م  

از شرکت دور شده و تو حال خودم بودم که با  یکم
لمیزنگ موبا  

 آهنگ قطع شد.

. انداختم، مهتاب بودبه شماره  ینگاه  

گذاشتم اما  بمیرو تو ج یجوابش رو ندم، گوش خواستم
و ومدیدلم ن  

رو فشردم یهندزفر یدکمه  :  

مهتاب؟ جانم - 

. و شاد سر به سرم گذاشت یپر انرژ شه،یمثل هم  

شه، قبال با  یاضافه م بتیروز به روز به معا ماشاهلل

 - ادب تر

. یکرد یسالم م یبود   
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 یهاش رو نداشتم، دلم م یشوخ یبودم و حوصله  کالفه
 خواست

دلش رو نشکنم  نکهیا یبعدا بهم زنگ برنه اما برا بگم
 تنها آروم

 زمزمه کردم :

 -سالم.

کردم، حق هم  یهم حس م یرو از پشت گوش تعجبش
 داشت آخه

کردم تا آخر هم  یانقدر باهاش کل کل م یحالت عاد تو
یکم م  

. کرد یقطع مآورد و تلفن رو روم   

هات غرقه؟ یدختر، صدات گرفته، باز کشت هیچ - 

. هام غرق بود یدرست گفته بود، باز هم کشت  

لبم نقش بست و آروم در جوابش گفتم یرو یپوزخند :  

. دلم گرفته کمی ست،ین یزیچ - 
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 یاگر نه م د،ید یبود که نبود و صورتم رو نم خوب

کار از دیفهم  

. ساده گذشته یدل گرفتگ هی  

گفت یشده ا یجد یصدابا  :  

ما  یعقب کشت نینگاه بنداز به ا هیت پشت سرته،  یناج

 - رو از

. یریبس سر به ز  

بشه قطع کرد، متعجب از  یمنتظر جواب نکهیا بدون
 حرفش لب هام

برگردم پشت سرم  نکهیتو هم جمع کردم و قبل از ا رو
 رو نگاه

. کنارم بلند شد ینیبوق ممتد ماش یکنم، صدا   

  

مسعود که مهتاب پشت فرمونش  نیماش یرو نگاهم
 نشسته و اشاره

. به سمتش برم نشست عیکرد سر یم  

 در جلو رو باز کردم و به محض نشستن گفتم :
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؟یکن یکار م یچ نجایا تو - 

 یتوقف کرده بود گاز داد، چپ چپ یبد یجا نکهیا یبرا
 نگاهم

 کرد و طعنه زد :

 -منم دلم برات تنگ شده.

. و طلبکارانه به سمتم  ستادیا یا جلوتر گوشه یکم

 برگشت

. صورتش رو از نظر گذروندم و  یاجزا یهمه 

ش کردمحصار  

. دونستم یچقدر دلم براش تنگ شده بود و نم  

دادم که آخر صداش در اومد یانقدر محکم فشارش م :  

دلت تنگ شده دمیخب بسه له شدم، فهم . - 

. بهش زدم یاومدم و لبخند رونیش بحصاراز   

گفت از  نکهیو مهتاب بعد از ا میحال و احوال کرد یکم
در یجلو  

سراصل موضوع  ماایشرکت حواسش بهم بوده، مستق :

 رفت
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ناراحتت کرده؟ یچته؟ ک نمیبگو بب خب، - 

 یسع یدادم و با لبخند محو هیتک یرو به صندل سرم
 کردم حرفش

. و بحث رو عوض کنم رمیبگ دهیرو نشن  

. -تنگ شده بود یلیدلم برات خ   

  

به بازوم زد یشد و ضربه ا زیچشم هاش ر :  

؟یچونیکه من رو بپ دهیرس ییبه جا کارت - 

انداختم و جواب دادم رونیبه ب شهیاز ش ینگاه :  

. از  ره،یذهنم درگ کمیکه بخوام بگم،  ستین یزیچ

ادهیز یمشغله  - 

 دست هاش رو تو هم قفل کرد :

. غمبرک زدن  نکهیا ر،یبگ یخب چند روز مرخص

 -نداره

از حرف هام  یزیمعلوم بود چ کهیکرد و درحال یمکث
 باور نکرده

 گفت :
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 نیافتاد اول یبرامون م یهر اتفاق ش،یماه پ کی نیهم تا

 - نفر به

. میگفت یهم م  

 دایبراش پ یراه هی ای میخورد یبا هم غصه ش رو م ای
م،یکرد یم  

تو یمن هنوز همونم ول ...  

هام قفل کرد و ادامه داد نگاهش رو تو چشم :  

رو که تو رو بهتر از  یمن یدار یکنارم و سع ینشست

 - خودت

من رو  گهید ای. اعتمادت کم شده یچونیرو بپ شناسمیم
یقابل نم  

؟یدون  

. گفت یشرمنده شدم، راست م  

. سختم بود یروزها کیمهتاب شر   

  

رو بزنم و  ییراحت کنارش حرف ها الیتونستم با خ یم
 نگران
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. کنه نباشم یم یچه برداشت نکهیا  

دادم و دستش رو گرفتم نییبغضم رو به زور پا :  

. آدم  نیاحمق، تو هنوزم قابل اعتماد تر هیچه حرف نیا

یمن یزندگ - 

انداختم و ادامه دادم نییسرم رو پا :  

دونم  یبگم، نم یدونم چ یگم، چون نم ینم یزیچ اگه

 - اصال

. نه ایگفتنش درسته   

داد دستم رو فشار :  

.  یتو چشماته که داره داد م یغم هیحرف بزن آوا، 

 -زنه

. و سکوتم شکست دیحرفش اشکم چک نیبا ا  

که  یکه تو دلم نشسته بود، از حس یو گفتم از درد گفتم
 تو جونم

. کن کردنش رو نداشتم شهیانداخته بود و قدرت ر شهیر  

مشغول  یروزها فکرم رو حساب نیکه ا یماهان از
 خودش کرده
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. دبو  

که سرسختانه  یو از عقل دیلرز یم دنشیکه با د یدل از
یاجازه   

. داد یاعتراف بهم نم  

سکوت  لمیزنگ موبا یدونم چقدر گفتم اما با صدا ینم
 کردم و

 اشک هام رو پاک کردم.

مهتاب که نشست اون رو هم مشغول پاک  یرو نگاهم
 کردن اشک

. دمیهاش د   

  

. داشتم یاون دوستش م یاگه خواهر داشتم، حتما اندازه   

ساعت  میبابا رو دادم و بهش گفتم با مهتابم و تا ن جواب
یم گهید  

 رم خونه.

به محض تموم شدن مکالمه م مهتاب استارت زد و راه .

 افتاد
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از  یتو فکر رفته بود و اثر یبهش کردم، حساب ینگاه

یسرحال  

. تو صورتش نبود شیپ قهیچند دق  

 ونیحس رو مد نیکردم، و ا یم یخاص یسبک احساس
یمهتاب  

سکوت کرده بود تا تموم حرف هام  شهیکه مثل هم بودم
 رو بزنم و

. شم یخال  

 

 

 نیخواستم، هم یدادنش رو هم نم یدلدار یحت گهید حاال
 که گفتم و

. از دوشم برداشتم حالم بهتر شده بود یبار  

دادم و تا  هیتک یسرم رو به صندل دم،یکش یقیعم نفس
 خواستم

قدم شد شیبزنم، پ یحرف :  

؟یعنی یتو االن عاشق ماهان شد آوا، - 
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تونستم بگم نه  یاز اسمش هم تنم مور مور شد، نم یحت

 و توان

. دمید یبه وضوح بگم آره هم تو خودم نم نکهیا   

  

 ینشد و من هم از خدا خواسته به ادامه  حمیتوض منتظر
 حرفش

 گوش دادم :

 یو به هم م رهیگ یسر م ایدن نیتو ا ینامزد هزارتا

 - خوره، چرا

اگه  ؟یاتفاق تو گذشته ت بکن هیخودت رو پاسوز  دیبا
 ماهان

. نباش یزینداره نگران چ یمشکل  

کردم و ناباور نگاهش کردم یزیتمسخرآم یخنده  :  

نه  ایداره  یدونم ماهان اصال به من حس یگم نم یم من

 - بعد تو

یگ یم یچ !  

. ها یدیو بر یخوب دوخت  
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اشاره  ابونینگاهم کرد که به خ جیروند و گرو خا سرش

 کردم و

خسته م بدم یبه صدا یتن شوخ یکردم کم یسع :  

خوام.  ینم یحرفام رو بسه، دلدار یدیکه شن همون

 - حواست به

. مونیت باشه فعال تا نکشت یرانندگ  

تنها سرش رو تکون داد و نگاهش رو به  یحرف چیه یب
ابونیخ  

 دوخت.

 یاز حال و هوا یرو سمت خودش کشوندم و کم بحث
 خودم

 دورش کردم.

قبول نکرد  ادیتعارف کردم باال ب یدر خونه هرچ یجلو
 و گفت با

  مسعود قرار داره.

  

تو در  دیباهاش کل یکردم و بعد از خداحافظ شحصار
 انداختم و وارد
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 ساختمون شدم.

که تو  یدیکل الیخیکردم و ب یحوصله پله ها رو ط یب
انداخته فمیک  

 بودم، زنگ در رو فشردم.

در رو برام باز کرد و در جواب سالمم، با عجله  مامان
داد یسالم  

. برگشت ونیتلوز یو پا  

 یبه بابا که جلو یو سالم دمیم رو از سرم کش مقنعه
ونیتلوز  

 مشغول گرفتن ناخن هاش بود کردم.

ردم، لباس هام رو در آو یاتاقم شدم و بدون معطل وارد
 حوله م رو

 برداشتم و به سمت حموم راه افتادم.

روحم  یخستگ یتونست تا حدود یدوش آب سرد م هی
 رو بشوره و

. ببره نیاز ب  

حس آرامش به  ختیر یسرم م یکه رو یآب قطرات
یسلول ها  
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آرامش  نیکردم ا یداد ، چشم هام رو بستم و سع یم بدنم

یرو برا  

 چند لحظه حفظ کنم.

خوب  حیتفر هی یبرنامه  دینداشت، با دهیفا ینطوریا نه
یرو م  

. دمیچ  

بلندم رو که  یکه از فکرم سراغم اومد موها یانرژ با
یحاال حساب  

.  رونیدوش کوتاه ب هیشده بود شستم و بعد از  نیسنگ

 رفتم

و وارد اتاقم  دمیگنده م رو پوش یعروسک یپاپوش ها .

  شدم

  

.  یبرنامه  پس فردا که جمعه بود یگرفتم برا میتصم

نمیکوه بچ  

. میکرد یم ادیکار رو ز نیقبال ا  

دانشگاهمون  یفرهود، مهتاب و چند تا از بچه ها من،
 دور هم
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 .  یو آخر هفته مون رو کنار هم م میشد یجمع م

میگذروند  

. جمع ها شرکت  نیو حامد هم تو ا هیوقت ها هان یبعض

کردن یم  

. رو برداشتم و به فرهود زنگ زدم لمیموبا  

سر به  یموضوع رو بهش گفتم، کم یاز احوالپرس بعد
 سرم

 گذاشت و در آخر گفت که آخر هفته ش آزاده.

 یتنم کردم و برا یتلفن رو قطع و لباس یاز هماهنگ بعد
 شام از

رفتم رونیاتاق ب .  

 

 

باش  یمنتظر کس ییوقتا هیباش،  یگلدون اطلس مراقب

که یکس  - 

منه،  هیهم شب یقدر هی دیروشنه شا یکمیچشماش  ...

که یکس  
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 نهیس یقفسه  یدر اتاقم، دستم رو رو ییهویباز شدن  با

 م گذاشتم

. دمیکش ینیو ه   

  

 یاخم کوتاه ستادیمامان که تو چارچوب در ا دنید ای
 کردم و رو

 برگردوندم :

. ایمن رو بترسون یمامان، کال دوست دار - 

به من که مشغول حاضر شدن بودم  یاومد و نگاه داخل
اخت،اند  

اتاقم رو جمع کرد و جواب داد یپرده  :  

 یسرت بلند بلند آهنگ م یصدات رو انداخت یصبح سر

 - ،یخون

ه؟یباشه خبر ریخ  

و شونه باال انداختم دمیخند :  

.  یخوندم که انتظار دار یهم نم یخوبه آهنگ شاد

باشه یخبر - 
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 یم رونینازک کرد و همونطور که از در ب یچشم پشت
 رفت

 گفت :

. رم یمن دارم م زه،یصبحونه ت رو م - 

بستم، به سمت در  یمانتوم رو م یکه دکمه ها همونطور
 اتاقم رفتم

گفتم یبلند یو با صدا :  

. تا سرکوچه با  شهینم رتیلقمه بخورم اگه د هیصبر کن 

میهم بر - 

تکون داد یبه ساعتش انداخت و سر ینگاه :  

. خب، پس عجله کن یلیخ - 

. بافتم و مقنعه م رو سر کردم یموهام رو هول هول  

. چند لقمه خوردم ییوارد آشپزخونه شدم و سرپا   

  

 یم یریتو جا پن ریپن کهیمتعجب از رفتارم درحال مامان
 گذاشت

 اخم کرد :
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قشنگ صبحونه ت  نیبش یکن یم نی! دختر چرا همچ وا

 - رو

 بخور.

 ییآب ظرفشو ریش ریرو ز وانمیباال انداختم، ل ییابرو
باگرفتم و   

 دهن پر جواب دادم :

. شه یم رمیخودمم داره د گهینه د - 

. برام تکون داد یخنده ش گرفت و با افسوس سر  

. صبحونه همراه هم از خونه  زیبعد از جمع کردن م

میزد رونیب  

که سرش  یش که با اون مقنعه ا یرسم پیبه ت ینگاه
 بود

داد انداختم و لبخند  یتر نشون م یجد یرو کم صورتش
یزیر  

لبم نقش بست یرو :  

. ها ییاز اون معلم بد اخالقا - 

 یم یزیرو باز کرد و همونطور که دنبال چ فشیک در
 گشت جواب
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 داد :

رن،  یبچه ها اگه رو بدم از سر و کولمم باال م نیا به

نیهم  - 

. امیش هم از پسشون برنم یجور  

خودم  رستانیدوران دب ادیتکون دادم و  یخنده سر با
کیافتادم،   

 رونیکردم که مامان از سرکالسش ب طنتیانقدر ش بار
 انداختم و به

.  یخودش هم شوخ یبا بچه  یهمه نشون داد که حت

  نداره

  

. اون  یفکرم رو به زبون آوردم و خنده رو به لب ها

دادم هیهم هد  

دیرو لبم خشک نشده بود که آروم پرس یخنده  :  

؟یش یکه نم تیاذ ؟یهست یکارت راض از - 

. چشمم نقش  یماهان جلو ی افهیبهش زدم و ق یلبخند

 بست
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! شدم خوب بود ینم وانهینه، اما اگه د تیاذ  

 فکرم رو آزاد کردم و جواب دادم :

. خوبه کارم یلیاتفاقا خ یتینه،چه اذ - 

. زمزمه کرد یلب خداروشکر ریتکون داد و ز یسر  

دادم  حیشما چطوره اما ترج تیبپرسم وضع خواستم
 سکوت کنم تا

. ادیکم کم به حرف ب خودش  

از  رمونیو از اونجا مس میها با هم رفت یتاکس ستگاهیا تا
 هم جدا

 شد.

 یشروع کرده بودم و دلم م یرو پر انرژ امروزم
 خواست تا آخر

. باشم نیشب هم هم  

که تنها  حانهیبه ر یاتاق رو که باز کردم سالم بلند در
 تو اتاق بود

 دادم و وارد شدم.
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 یباال انداخت و بعد از جواب سالمم فنجون چا ییابرو

 ش رو

. گذاشت و به سمتم اومد زیم یرو  

-؟یافتاده انقدر خوشحال یباشه، اتفاق ریخ   

  

.  یسوال رو ازم م نیبود که از صبح ا یبار نیدوم نیا

دنیپرس  

به اطراف گفتم یباال انداختم و با نگاه یشونه ا :  

ل باشه، شوهرت باشه که آدم خوشحا یخبر دیبا مگه

 -کجاست؟

رو تو دست دراز شده ش گذاشتم و بعد از  دستم
باهاش یاحوالپرس  

. رفتم زمیبه سمت م  

 ریتاخ یداد که امروز کم یماهان نشون م یخال زیم
یداشته، ب  

و به نور  دمیموضوع پرده روکنار کش نیبه ا توجه
اجازه دیخورش  

. دادم دنیتاب ی  
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به  یبرگشتم، از همونجا سر دیماهان و آقا سع یصدا با

ینشونه   

از  شیکردم نگاهم رو ب یبراشون تکون دادم و سع سالم
یحد رو  

که  ینچرخونم اما سخت بود نگاه گرفتن از مرد ماهان
 هر روز به

. کرد یخودش م ریذهنم رو درگ یشکل  

بود که به  یزیچ نیمرتب و اصالح شده ش اول شیر
 چشمم خورد

. که تن کرده بود یساده ا یشکم راهنیو بعد از اون پ  

 یرو به زور برداشتم و بعد از سالم و احوالپرس نگاهم
زمیپشت م  

 نشستم.

در  زمیم یبهم داده بود رو از کشو روزیکه د ییکارها
 آوردم و با

تکون سر افکار مزاحمم رو حذف و تموم توجهم رو به .

 کار دادم
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جواب مهتاب  یچرخوندم و با خستگ یرو َد َوران گردنم
 که مدام

نوشت ازم  یکه م یدیخر ستیل یزد و برا یم زنگ
ینظر م  

. رو دادم دیپرس  

 یکم دیشد با ینم نطوریرو کنار گذاشتم، ا یگوش
یدر م یخستگ  

 کردم.

 یاز کنار ماهان که حساب نکهیشدم و قبل از ا بلند
 مشغول کار بود

دمیرد بشم پرس :  

. کنه یمون رو برطرف م یخستگ کمی ؟یموافق یبا چا  
- 

با موافقت تکون داد یبهم انداخت و سر یینگاه گذرا :  
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به خانم  نیبش ؟یر یحاال کجا م ،یخوب شنهادیپ چه

یم یمحمد  - 

. ارهیگم بده حاج رضا ب  

از کنارش  دیو سع حانهیتکون دادم و با اشاره به ر یسر
 رد شدم و

 گفتم :

. نه ای خورن یبچه ها هم م نمیصبر کن بپرسم بب - 

دست از کار  یبا خوشحال حانهیرو که دادم ر شنهادیپ
و کش دیکش  

به بدنش داد یو قوس :  

. یآخ جون استراحت، مردم از خستگ - 

. کردم یبهش زدم و ابراز همدرد یلبخند   

  

اومد به ماهان که  یشد و همونطور که به سمتم م بلند
 منتظر بود،

 بلند گفت :

. ارهیبگو چهار تا ب - 
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. مینشست زشیم کینزد یصندل یرو گرفت و رودستم   

داد و بغ کرده گفت هیتک زیبه م :  

بعد  یکنم، فکر کنم افسردگ یم یاحساس کالفگ یلیخ من

 - از

. دارم اجیتوپ احت حیتفر هیازدواج گرفتم و به   

.  دیبه سع ینگاه یچشم ریآورد و ز رونیب یزبون

 انداخت

سرش تو  کهیهم که نگاهش رو حس کرد درحال دیسع
بود وتریکامپ  

جواب داد یبا لبخند :  

فردا رونیببرمت ب نیخب برنامه بچ زمیعز . - 

و  دیهوا قاپ یحرفش رو رو عیزد و سر یبرق چشماش
 کمر صاف

 کرد :

م؟یحاال کجا بر خب - 

به در خورد و پشت بندش حاج رضا وارد شد ،  یا تقه
 بلند شدم و
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 جلو رفتم.

. رو از  ینیس ادیکر زبهش دادم و با تش یسالم گرم

 دستش گرفتم

از من، احوالپرسش شدن. بعد از  تیها هم به تبع بچه
 جواب دادن

  به اونا، از اتاق رفت.

  

که  یگذاشتم و در جواب حرف حانهیر زیم یرو رو ینیس
 قبل از

زده بود گفتم یچا دنیرس :  

بگم؟ روزا  یبعد از ازدواجه، من چ یافسردک یگ یم تو

 - کسل

. نداره یزیشده واقعا ربط به چکننده   

انقد حالم گرفته بود که واسه فردا با دوست هام  شبید
یبرنامه   

. ختمیکوه ر  

کرد و حسرت وار گفت یزیر یخنده  :  
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. خوش به حالتون، من عاشق کوهم یآخ - 

و همونطور که ماهان رو صدا  دیدست از کار کش دیسع
زد تا یم  

ش رو به سمتمون آورد  یصندل اد،یب یخوردن چا یبرا
 و با لحن

گفت یشوخ :  

د؟یش یخانوما مگه افسرده هم م شما - 

روزش  هیاون وسط  د،یباش رونیروز هفته هم که ب هر
 رو خونه

. ره یحوصله تون سر م دینیبش  

براش نازک کرد و جواب داد یپشت چشم حانهیر :  

بردار من رو ببر کوه، حوصله م سر رفت همه ش  اصال

یزندگ  - 

. خونه ای نجا،یا ایم شده   

کرد یزبون نیریچشم گذاشت و ش یرو یدست دیسع :  

-چشم، شما جون بخواه .   
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 دیبود شن دهیحرفش رو ماهان که تازه کنارمون رس نیا

 و اخم

. کرد یتصنع  

 یکه شما خودتون رو تازه عروس دوماد فرض م هنوزم

 - د،یکن

. گهید دیبس کن  

اجبارا  حانه،یو من در جواب ر میدیبه حرفش خند :

زدم یتعارف  

. میش یخوشحال م د،یایشما هم ب دیخب اگه دوست دار - 

زد و تشکر کرد یلبخند :  

 دیشا ؛یتو دوست دار میش ینه مزاحم نم زم،یعز

 - دوستات راحت

 نباشن با ما.

دستش زدم یرو یآرو یباال دادم و ضربه  ییابرو :  

. راحتننه بابا، اونا هم مثل خودمون  - 

انداخت و مشتاقانه  دیبه سع ینگاه حانهیحرفم ر نیا با
 منتظر
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 نظرش شد.

. برداشتم و سر جام نشستم ینیم رو از تو س یچا  

تکون داد و  یسر الیخ یکه درحال خوردن بود ب دیسع
 در جواب

. نداره یگفت براش فرق حانهیر ی رهینگاه خ  

 ی جهیو نگران به نت رهیکردم تعارفم بگ یرو نم فکرش
مذاکره نیا  

. دادم یگوش م  

. -میما هم هست اد،یاگه ماهان ب   

  

گفت و دلم رو از ته  یرکیبود که با ز دیحرف سع نیا
 کند و لبخند

 رو لبم خشک کرد.

 یفرستادم به دهن یداغ رو به لبم چسبوندم و لعنت یچا
موقع یکه ب  

 باز شد.
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 شیزده و مشغول خوردن چا هیتک دیسع زیکه به م ماهان
 بود با

آورد و گفت نییفنجون رو پا دیحرف سع :  

چون  د،یشما رو من حساب نکن یول ام،یبتونم حتما م اگه

 - ممکنه

. ادیب شیبرام پ یکار  

دینگاهش منعطف به سمتم شد و پرس :  

د؟یبر دیخواه یکوه م کدوم - 

که آهو ناز داره، که به زور  یبگم همون کوه اومدم
حرف یجلو  

گرفتم و گفتمو خنده م رو  :  

 -توچال.

. نزد یا گهیتکون داد و حرف د یسر   

  

 هیش رو برد و بق ینیس دیهامون سع یاز خوردن چا بعد
 سر
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. میکارمون برگشت  

 یکه زده بودم گوش یخورد از تعارف الک یاعصاب با
 رو برداشتم

دادم امیو به مهتاب پ :  

! تعارف زدم به بچه ها واسه  هیبا سر افتادم تو چاه، 

 -کوه، گرفت

. دیتو دستم لرز لیموبا قهیبعد از چند دق  

 ،یباز امیپ یدادم به جا حیاتاق خارج شدم و ترج از
 بهش زنگ

 بزنم.

سرم  یجواب داد، موج سواالتش رو نکهیبه محض ا :

ختیر  

؟یتعارف زد یشده، به ک یچ نمیبگو بب بدو - 

. راه افتادم سیواز اتاق دور و به سمت سر یکم  

. که گفتم برات یبه ماهان و اون زن و شوهر - 

دمیبهم وارد کرد و نال یشتریاسترس ب دیکه کش ینیه :  

دلم بذارم؟ یفرهود رو کجا اد،یب اگه - 



 
 

394 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. کرد به خودش مسلط شه یسع دیم رو که د ینگران  

دوبار  یکیفرهود  شیدو سال پ ؟یا وونهیتو د دختر

 - ماهان رو

ادشه؟یاالن  یکن یواقعا فکر م ده،ید  

شدم، در روپشت سرم بستم و کالفه گفتم سیوارد سرو :   

  

 ،یشناس یحرف نزن که انگار فرهود رو نم یجور هی

یتو که م  - 

. و حواس جمعه قیچقدر دق یدون  

 -هرچقدرم حواس جمع باشه، ممکنه فراموش کرده باشه.

م  یخود یب یکردم به حرفش اعتماد کنم و نگران یسع
 رو کنار

 بگذارم.

. ادیاصال ممکن بود ماهان ن  

. شدم یبود نگران م فتادهیکه ن یاتفاق یبرا دیچرا با  

آروم کردن  یکه برا ینامطمئن از فکر ییقدم ها با
 خودم تو سذم
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 انداخته بودم، وارد اتاق شدم.

به سمتم خم  یکم د،یدست از کار کش دنمیبا د حانهیر :

دیشد و پرس  

م؟یاریالزمه ما ب یفردا چ یبراجان  آوا - 

 یم زمیبه سمت م کهیبهش انداختم و درحال یشاک نگاه
 رفتم جواب

 دادم :

از  د،یاول فعال مهمون من بد بگذرون یسر مسخره،

یها یسر  - 

. دیازتون، نگران نباش رمیگ یبعد دونگ م  

به جاش جواب داد دیو سع دیخند :  

که زشته ینطورینه، ا ... - 

قطع کردم و دستم رو باال گرفتمحرفش رو  :  

. -دیبه کارتون برس ست،یاعتراض وارد ن   

  

تو کارش بود انداختم  یبه ماهان که سرش حساب ینگاه
 و کنار



 
 

396 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. ستادمیا زشیم  

 کهینگاه گرفت و درحال عینگاهم کرد اما سر یا لحظه
 مشغول

دیکارش بود پرس :  

؟یدار یکار - 

کرد سر  یم ادداشتیکه تند تند  یزیکردم از چ یسع
به ارمیدرب  

برگه ها  کهیبه سمتش خم شدم و درحال یکم نیهم خاطر
یرو م  

 خوندم جواب دادم :

تونم کمکت کنم،  یم یدار یخواستم بگم اگه کار یم

گهیمن د  - 

 کارام تموم شده.

کممون شدم و با  یکه روم نشست متوجه فاصله  نگاهش
 خجالت

. ستادمیصاف ا  

خوش کرد و با اشاره به  کنج لب هاش جا یمحو لبخند
م یصندل  
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 گفت :

. تا کار بدم  اریت رو ب یو پرسش؟ بردار صندل یکین

 -بهت

. که خواسته بود رو انجام دادم یکار  

و کنارش گذاشتم دمیچرخ دارم رو کش یصندل .  

سمتم گرفت و برگه  ینشستم خودکار نکهیمحض ا به
رو ییها  

 جلوم گذاشت.

رو نشونم داد ییبرگه جاها یبه سمتم برگشت و رو :   

  

 ییزهایدم، تو فقط چ یرو انجام م مهیمحاسبات ب دارم

گم یکه م  - 

 رو ثبت کن.

لب  ریتکون دادم و ماهان ز دنیفهم یبه نشونه  یسر
یخوبه ا  

 گفت و دوباره مشغول کار شد.
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کردم اما فکرم  یرو با دقت ثبت م گفتیکه م ییزهایچ

نیا ریدرگ  

 ادیسر حرف رو باز کنم تا بفهمم فردا م یکه چطور بود
نه دو ای  

بهم  ینگاه دمیبار که بعد از گفتنش باز هم سوال پرس سه
 انداخت و

 تشر زد :

کجاست دختر؟ حواست - 

 نکهینوشتم بدون ا یتکون دادم و همونطور که م یسر
 نگاهش کنم

 جواب دادم :

؟یایواسه فردا م یجا، راست نیهم - 

تم که آروم جواب دادمنتظر چشم بهش دوخ :  

. امیاگه بتونم م - 

. زدم و تو دلم از خدا خواستم که کاش  یباإلجبار لبخند

 نتونه
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کردم،  زونیآو یصندل یرو به دسته  دمیسف ی کوله
 پشتش نشستم

. لبم رو کندم یو پوست برآمده   

و  دمیروش کش یکه حس کردم دست یسوزش کم با
 خونش رو پاک

.  یتموم استرسم رو سر پوست لبم خال شبیکردم، از د

 کرده بودم

 میبر میگرفت میواسه ناهار تصم میکار رو کرد نیبهتر

از یکی  - 

شد  یم ادیز لمونیهمونجا، آخه بار و بند یها رستوران
یاگه م  

. میبساط ناهارم خودمون ببر میخواست  

به فرهود که وارد آشپزخونه شد انداختم و با سر  ینگاه
 حرفش رو

. کردم دییتا  

دینشونم داد و با اشاره پرس یوانیل :  
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؟ نسکافه - 

. نشه قبول کردم چمیپا پ نکهیا ینبود، اما برا لمیم  

کرد  ینسکافه رو توشون خال یها رو پر و بسته  وانیل
 و کنارم

 نشست.

. تلخ نسکافه رو  یبو دم،یرو سمت خودم کش وانمیل

 دوست داشتم

بودم که  ینه و حرص ای ادیدونستم ماهان م ینم هنوز
یخبر چیه  

 دیگفت که به سع دمیپرس حانهیاز ر ینداده بود، وقت هم
 گفته کار

. امیاگه بتونم م یدارم ول  

 رونیصورتم زد از فکر ب یکه فرهود جلو یبشکن با
 اومدم و

. نگاهش کردم یسوال   

  

. نامه ش نگران نباش ای ادیخودش م ای ؟یتو فکر ه،یچ - 
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باال انداختم یبهش زدم و شونه ا یلبخند :  

 یلیحتما خ م،یوقته کوه نرفت یلیکردم خ یفکر م داشتم

یخوش م  - 

 گذره.

تکون داد و با نشون دادن ساعت مشغول فوت  یسر
 کردن نسکافه

 ش شد :

تو  یدوستا م،یبر دیو حامدم با هیکه دنبال هان بخور

دارن؟ نیماش - 

. درآوردم وانمیتکون دادم و قاشق رو از ل یسر  

؟ینفرن گفت چند - 

به  کهیش بلند شدم و درحال یدر پ یاز سواالت پ کالفه
 سمت اتاقم

رفتم گفتم یم :  

. سه نفر ایدو  - 

. رو بهش ندادم دنیپرس شتریب یوارد اتاقم شدم و اجازه   
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طول و عرض اتاق  کهیم رو دست گرفتم و درحال یگوش

یرو ط  

به  نکهیا یرو برا یمختلف یکردم چند بار متن ها یم
 ماهان

بودم و  رینه نوشتم، با خودم درگ ای ادیم نمیو بب بفرستم
 قدرت

. رو تو  یو گوش دمیکش یرو نداشتم، پوف امیارسال پ

جا دادم بمیج  

رو هم  دمیکردم، کاله سف دیتمد نهیآ یلبم رو جلو رژ
 سرم گذاشتم و

. رفتم رونیاز اتاق ب  

. به سمت در رفت و ازم خواست عجله  دنمیفرهود با د

  کنم

  

و از مامان که  دمیم رو که سرد شده بود سرکش نسکافه
داریتازه ب  

. بود  یامتحان یبرگه ها حیشده و مشغول تصح

کردم یخداحافظ  
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رو  دمیسف یها یشد و تا دم در همراهم اومد، کتون بلند

 که برداشتم

دیمتعجب پرس :  

. شه که یم فیزود کث د؟یدختر چرا سف - 

 یم کهیباال انداختم و درحال یشونه ا الیخیب :

گفتم دمشونیپوش  

. شورمشون یم امیم ست،یمهم ن - 

در رو بستم و پله ها  ینزد، با خداحافظ یا گهید حرف
نییرو پا  

 رفتم.

. نشسته و منتظرم بود نیفرهود تو ماش  

 به محض نشستنم گاز داد و حرکت کرد.

که به  یبا تک زنگ م،یستادیعمو ا یدر خونه  یجلو
زدم هیهان  

. نشستن نیاومدن و تو ماش رونیهمراه حامد ب  

 به عقب برگشتم و با هردوشون دست دادم.
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فرهود  یبرا هیکه رو صورت هان یکردم لبخند پهن یسع

 نقش بسته

باهاش  یکنم امروز رو کار یو سع رمیبگ دهیرو ناد بود
 نداشته

 باشم.

دلم  حانهیر یشماره  دنیو د لمیزنگ موبا یصدا با
و ختیر یهر  

. رو دم گوشم گذاشتم یگوش یعکس العمل یب  

دیچیش تو گوشم پ یپر از انرژ یصدا :   

  

آوا؟ یچطور - 

ضبط رو کم کردم یصدا :  

شما؟ دییکجا قربونت، - 

. میکه با هم قرار گذاشت ییما سر همون جا - 

کنه و  شتریبا اشاره به فرهود گفتم سرعتش رو ب :

دمیپرس رکانهیز  

د؟ییدوتا خودتون - 
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شد و غر زد یحرص :  

ده،  یجواب نم میزن یبه ماهان زنگ م یبابا، هرچ آره

 - فکر

. ادینکنم ب  

. لبم نشست یرو یو لبخند دمیکش ینفس راحت  

از دست رفته م رو به دست آوردم و بعد از قطع  یانرژ
 تلفن،

. به مهتاب زدم یزنگ  

. بودن میکه قرار داشت ییجا کهیاونا هم نزد  

 

 

رو باال بردم و سمت  کیموز یراحت، صدا الیخ با
 بچه ها

  برگشتم.

  

منظور نگاهم رو گرفت و  هیهان م،یبه هم انداخت ینگاه
 همراهم،
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 یبه تکون دادن خودش و بشکن زدن کرد ول شروع

یحامد نُچ نُچ  

. جمع کرد نهیس یگفت و دستهاش رو، رو  

 یم ریمدام بهمون گ کیبلند موز یبه خاطر صدا فرهود
یداد ول  

 کو گوش شنوا!

 ادهیهمه منتظر ما بودن، پ میدیمکان مورد نظر که رس به
و میشد  

. میکرد یکوتاه کیسالم و عل  

 شیکنم که پ یرو به مهتاب معرف دیو سع حانهیر خواستم
یدست  

ستادیا حانهیکرد و کنار ر :  

ما خودمون  دیدیرس ریانقدر شما د ست،ین یبه معرف ازین

 - با هم

م،یشد آشنا  

کرد و مهتاب اون ها  دییو حرفش رو تا دیهم خند حانهیر
 رو به

. کرد یفرهود معرف  
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که تو سرم بود رو  یسوال هیاول ییو آشنا یاز معرف بعد

 فرهود به

 زبون آورد :

 دیبود دهیمگه هم رو قبال د د؟یرو شناخت گهیکجا هم د از

 -؟

که داشت جواب  یدرون طنتیمهتاب با ش شهیمثل هم :

 داد

کوه؟  میگفت میدیهست آخه؟ به هم که رس یما ک ریغ نجایا

 - بعدم

. میهمه با هم آشنا شد   

  

خوش و بش  ی هیبق میگرفت میو تصم میدیحرفش خند به
 ها رو

. میبعد بذار یبرا  

 نگیرو تو پارک نیو ماش میدیحدودا نه بود که رس ساعت
 پارک

. میکرد  



 
 

408 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. به بدنم دادم یشدم و کش و قوس ادهیپ  

بود  نیشدن از ماش ادهیکه درحال پ حانهیبه ر یلبخند
 زدم که کنارم

 اومد و آروم دم گوشم زمزمه کرد:

. ادیماهان زنگ زد، کارش کنسل شده داره م - 

بدتر از اون  خت،یسرم ر یرو یخیکردم پارچ آب  حس
نیحس ا  

. دادم ینشون م یخودم رو عاد دیبود که با  

. تفاوت باشم یکردم ب یکردم و سع یاخم  

اد؟یم عه، - 

تر شد کیو بهم نزد دیخند :  

. دیکال به کارش نرس نمیآقا خواب مونده بود، بخاطر هم - 

. دمیهمراهش خند لیم یتکون دادم و ب یسر  

 نگاهم به مهتاب که دورا دور چشمش بهم بود، افتاد.

 درست همون لحظه صدام زد.

جلب توجه  نکهیرفتم و بدون ااز خدا خواسته کنارش  :

دمیکنم نال  
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. -ادیماهان داره م   

  

به شونه م زد یکرد و دست یاخم :  

 یم یتعارف الک یگه؟ وقت یم یچ افهیق نیحاال ا خب،

دیبا یزد  - 

حاال نگران نباش، اگه هم فرهود  ،یکردیرو م فکرش
 شناختش

! که، همکاره ستین یزیچ  

و تندش رو هضم کنم،  حیصر یکردم حرف ها یسع
تکون یسر  

فرهود برگشتم، کوله م رو، رو  نیو به سمت ماش دادم
 دوشم

. میتا همه جمع شن و باال بر ستادمیانداختم و منتظر ا  

خندان  ،یبلند یفرهود درها رو قفل کرد و با صدا :

 گفت

فتح قله ست؟ یآماده  گروه - 

. زدم یهمه با خنده جواب دادن و من هم به ظاهر لبخند  
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به سمت فرهود که جلو افتاده بود رفت و بهش  دیسع

 گفت که

. میتا همه با هم بر میستیو بهتره با میهست یمنتظر کس  

 ییجا ،یباالتر از ورود یموافقت فرهود قرار شد کم با
 منتظر

. میبمون  

شدم به  یمجبور م یفرهود بودم و هر از چندگاه کنار
یشوخ  

 هاش بخندم.

تلفن  میکه منتظر موند یا قهیدق ستیربع، ب کیاز  بعد
زنگ دیسع  

. ماهانه دمیداد فهم یکه م یخورد و از آدرس  

سمتمون انداخت و گفت یبعد از قطع تماس نگاه :  

. -دیرس   

  

. به فرهود بچسبه هیکنار مهتاب رفتم و اجازه دادم هان  
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 یحت دنشینشون بدم اما با د الیخیکردم خودم رو ب یسع

 از دور،

. م حبس شد نهینفس تو س  

. تو  یبود که از دور حساب دهیپوش یشرت قرمز یت

زد یچشم م  

رو برداشت و مشغول  نکشیشد ع کمونیکه نزد یکم
 سالم و

. با بچه ها شد کیعل  

به پهلوم زد و آروم دم گوشم گفت یمهتاب ضربه ا :  

. وقت هینکنه  ریتو گلوت گ - 

 ج،یفرهود که گ ینگاهم رو کهیکردم و درحال یاخم
 نگاهش به

دمینشست توپ یماهان بود م :  

حرفاست؟ نیوقت ا االن - 

سکوت کرد و من تمام حواسم رو به  د،یرو پس د هوا
دادم یماهان  

داشت بدون  یبه فرهود بود و سع رهیمتعجب، خ که
 عکس العمل
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. کنه یباهاش احوالپرس یبیعج  

 

 

. دمید یهردوشون تعجب رو م یتو چشم ها   

  

زدم و دلهره م رو کنار گذاشتم، از مهتاب  ایبه در دل
 فاصله گرفتم

لبم نشونده  یحفظ ظاهر گوشه  یکه برا یبا لبخند الک و
 بودم، جلو

 رفتم.

.  دهیو نگاه گنگ هر دوشون رو ناد ستادمیکنار فرهود ا

 گرفتم

.  یزیو حامد چ هیبه خصوص هان یخواستم کس ینم

 بفهمند

تو دست هم دست  یشون کردم و وقت یهم معرف به
یگذاشتن برا  

 یکه فقط ما سه تا حس م نیاز اون جو سنگ یخالص
دست م،یکرد  
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فرهود رو گرفتم و دنبال خودم کشوندم، جلو افتادم و  : 

 بلند گفتم

. میکرد ریشم د ینجوریخب، هم - 

. میشد بهتره حرکت کن لیحاال که گروه تکم  

نجات دادنم،  یدست نامزدش رو گرفت و برا مهتاب
قدم رو نیاول  

 برداشت.

آشوب درونم رو  زیتم یهوا دم،یکش یقینفس عم .

 کاهش داد

صورتش بود انداختم  یرو یبه فرهود که اخم بزرگ نگاه
 و آروم

دادم حیتوض :  

.  یم حیبهت توض مینگو، تنها شد یزیبچه ها چ یجلو

 -دم

.  نییسرم رو پا اریاخت یبود که ب نینگاهش انقدر سنگ

 انداختم

. چون واقعا  ،یداشته باش یقانع کننده ا حیتوض دوارمیام

ازهین - 
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. بچه ها شد هیو منتظر بق ستادیتکون دادم که ا یسر   

  

. بودم یکه تابلو نکرده بود راض نیجلو رفتم، هم  

کردم  یجلوم رو گذروندم و سع کیاز بغض راه بار پر
 با تند پلک

. کنم یشدن چشم هام خوددار سیزدن از خ  

نه از ذوق و شوق  دم،یفهم ینم ریسم ییبایاز ز یزیچ
 بچه ها

که  طیسر سبز مح یفضا دنیگرفت و نه د یم م خنده
یهر سر  

. کرد برام مهم بود یرو کوک م فمیک  

بود، اگه  نیدونست رفتارش ا ینم یزیچ نکهیبا ا فرهود
دیفهم یم  

دهیدلم لرز ...  

انگشتش رو محکم تو پهلوم  کدفعهیکنارم اومد و  مهتاب
 فرو کرد

دمیتوپ یزدم و عصب یغیکه ج :  
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؟یزن یم خونکیس هیچ مرض، - 

هاش گرد شد، بازوم رو گرفت و به حرکت وادارم  چشم
 کرد، در

 همون حال خودش رو بهم چسبوند :

؟یباز اعصاب ندار هیچ - 

. خواست سر به سرم بذاره یتوپم پر بود و دلم نم  

دمیو نال دمیکش یپوف :  

. رو ندارم، ولم کن تشیمهتاب واقعا االن ظرف - 

به بازوم وارد کرد و حرفم رو قطع کرد،  یمحکم فشار
یبا لحن  

آروم زمزمه کرد دمیشن یکه کم ازش م یجد :   

  

بخاطر تو اومدن، هر چقدر هم ما باهاشون  دوستات

 - جور شده

 یدار یجور نیهم یسرتو انداخت ستیدرست ن میباش
،یر یم  

. باشه ستیحالت خوب ن  
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... نشده، فرهود رو نگاه یچیعت فکر کن هچند سا هی  

 دیبا سع یحرفش چشم به فرهود که مشغول شوخ یپ در
 بود دوختم

 و مهتاب ادامه داد :

به احترام تو داره  یشد، ول یاز تو عنق تر م دیبا اون

ینطوریا  - 

. ایبه خودت ب کمیخنده، پس  یم  

 گفت و رفت!

. که حال دلم چطوره دیرفت و نپرس  

گذروندم،  یخوش م دیبه حرف هاش فکر کردم، با یکم
 هرچند به

 ظاهر.

 برگشتم و منتظر موندم.

 د،یسع شنهادیبه پ میدیها که رس قیآالچ نیاول به
 بساطمون رو پهن

. میدر کن یخستک یتا کم میکرد  

. شد یمشغول کار یانداز رو پهن کردن و هرک ریز  
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 . م رو باز کنم که ماهان  یتا بند کتون ستادمیا یکنار

شد کمینزد  

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.

دیکه تو صورتش بود پرس یبا اخم :   

  

برادرت هم هست؟ ینگفت چرا - 

باال انداختم و کفشم  یم روکنار زدم، شونه ا یمنف افکار
 رو از پا

 در آوردم.

هست؟ یمشکل مگه - 

 مشغول در آوردن کفشش شد و دلخور جواب داد :

.  دنمیاز د ادیاون انگار ز یاز طرف من که نه، ول

 -خوشحال نشد

کردم یزیبهش زدم و اخم ر یلبخند :  

. حالش بده کمی شبیفرهود از د ست،ین ینطورینه ا - 

نگاهم کرد و با دست اشاره کرد که جلو تر ازش  ناباور
 وارد



 
 

418 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. بشم قیآالچ  

خودم  یفرهود رو رو یرو که بلند کردم نگاه عصب سرم
که دمید  

 اشاره کرد کنارش برم.

دیناچار کنارش رفتم که خم شد و در گوشم غر :  

جا هم به  نیتا هم ار،یسگ من رو باال ن یاون رو آوا

 - زور دارم

. کنم یخودم رو کنترل م  

 

  

  

 حیماهان گره خورد، ترج یکه با نگاه موشکافانه  نگاهم
 دادم در

. از  یزیخواستم چ یجواب فرهود فقط لبخند بزنم، نم

 مشکلم بفهمه

 یو پشت به جمع، آروم دم گوشش با دندون ها برگشتم
شده م دیکل  
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 گفتم :

ه؟یچ گهیت د یالک تیحساس نیهمکارمه فرهود، ا اون - 

رو از حرکت مردمک چشم هاش که  نیبود، ا یعصب
حدقه، یتو  

. دمیفهم یم دیچرخ یطرف و اون طرف م نیمدام ا  

کرد کنترل شده  یم یکه سع ییو با صدا دیکش یپوف :

دیباشه توپ  

 لیبا فام ادیخوشم نم گهیم م یبه ظاهر الک تیحساس نیا

یمهد  - 

درکش سخته؟ ،یبپر  

هم فشردم و جواب دادم یرو یچشم هام رو عصب :  

. میزن یبذار امروز بگذره، بعد باهم حرف م - 

. نشستم حانهیمنتظر جوابش نشدم و کنار ر  

کرد  یم یشد که سع ینگاهم محو ماهان اریاخت یب
 خودش رو

 سرگرم نشون بده. مراعات کردن بلد بود.
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بودم که فکر  دهیدونستم چرا و چطور، اما خوب فهم ینم

 نبودنش

. کنه یو حالم رو خراب م اهیروزهام رو س  

دونم چقدر گذشت، چقدر تو فکر بودم و چقدر نگاه  ینم
م رهیخ  

. فتش، مچم رو گر یروش بود که با برگشتن ناگهان  

.  نیینگاهم کرد و بعد سرش رو پا یلحظه ا یبرا

  انداخت

  

توجه  نکهیاز کارم خجالت زده شدم و قبل از ا یکم
 فرهود رو

. زدنش برداشتم دیجلب کنم دست از د  

که من تنها دو سه لقمه  یاز تموم شدن صبحونه ا بعد
 ازش

. میخوردم، مشغول جمع کردن سفره شد  

کردم  یجمع م کمونیسبد کوچ یظرف ها رو تو داشتم
 که ماهان
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که انتهاش  یمصرف کباری یجمع کردن سفره  یبرا

ریدرست ز  

. من بود، سمتم اومد یپا  

.  دیکش یپام م ریخم شد و همونطور که سفره رو از ز

 زل زد بهم

نگاهم  نطوریداشت که هربار ا ینگاهش چ دمیفهم ینم
کرد یم  

د شه و قص یتو وجودم شعلهور م یشیکردم آت یم حس
 سوزوندن

 جونم رو داره.

نگاه ازم برداره سفره رو تو دستش مچاله  نکهیا بدون
دیکرد و پرس  

: 

؟یخوب - 

مثبت تکون دادم،  یبه نشونه  یزدم و سر یلبخند
زیناباور چشم ر  

 کرد و همونطور نگاه کرد :

. یستیاما به نظر من خوب ن - 
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باال سرمون اومد و دستش  یک دمیفرهود که نفهم یصدا

یرو برا  

  گرفتن سبد به سمتم دراز کرد، دلهره به جونم انداخت.

  

که دوسشون داره  ییخوب باشه؟ همه کسا دینبا چرا

ادیکنارشن،   - 

! که نگرانشه،  یرو به تشر اون بهیگرفته محبت غر

 عوض نکنه

کمرم نشست و خجالت زده از طعنه  یرو یسرد عرق
فرهود، ی  

 یماهان دوختم اما اون، در کمال خونسرد به چشم
به فرهود ینگاه  

. تکون داد و از کنارم بلند شد یانداخت، سر  

. از  یحرف چیه یسبد رو تو دست فرهود گذاشتم و ب

 کنارش گذشتم

. حرکات رو ازش نداشتم نیانتظار ا  

از کوله ش  یبالیفرهود توپ وال میرو که جمع کرد سفره
رونیب  
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دیبه جمع، مغرور پرس یآورد و با نگاه :  

اهل رقابته؟ یطلبم، ک یم فیحر - 

زد و با اشاره  یپوزخند دیحوصله نگاهش کردم، سع یب
 به خودش

 و ماهان جواب داد :

. نخون یکر یالک نجان،یا بالیوال دیاسات - 

انداخته بود  نییبه ماهان، که سرش رو پا ینگاه فرهود
 و به حرف

. انداخت و توپ رو به سمتش پرت کرد دیخند یم دیسع  

. حرکت توپ تو دست ماهان نشست هیبا   

 یباز یبودم و به بچه ها که همه برا ستادهیحوصله ا یب
 جمع شدن

  نگاه کردم.

  

که نگران ناخن  هیجز من که حالش رو نداشتم و هان به
کاشته یها  
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تو  یاستعداد چیه یگفت جز خرابکار یش بود و م شده
بالیوال  

. فرهود و ماهان بودن یارکشینداره، همه منتظر   

برگشت و با اشاره به من گفت حانهیر :  

. گهید ایآوا، ب مینفر کم دار هی - 

بلند شدم و به سمتشون  رمیحالشون رو نگ نکهیا یبرا
 رفتم که

جلو اومد و من رو به سمت خودش  دنمیفرهود با د :

دیکش  

 -آوا با ما .

بلند شد حانهیاعتراض ر :  

. لهیتکم متونیشما که ت - 

گفت هیشونه باال انداخت و با اشاره به بق :  

. دیبردار نیخوا یهرکدوم رو م - 

 اعتراض همه بلند شد و ماهان به حرف اومد :

که معلومه همه هم از  نجوریشده، ا دهیچ گهید میت بیترک

مشونیت  - 
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ما رو  اریخواد جا به جا شه، پس  ینم یو کس نیراض

یبده تا باز  

. میو شروع کنر  

 میو سمت ت دمیاعصاب اخم هام رو تو هم کش یب :

 ماهان رفتم

. -زنم یاول رو من م سیسرو د،ینکن یبحث الک   

  

که کنج لبش بود توپ رو برام  یبا لبخند محو ماهان
 انداخت و همه

. از طرف من شدن یمنتظر شروع باز  

که فکرم رو مشغول  ییها یها و دل آشوب ینگران تموم
 کرده بود

. رو شروع  یو باز دمیتوپ کوب ریرو با حرص به ز

 کردم

شد و  دهیکوب فیحر نیپرش ماهان توپ تو زم نیاول با
 پشت بندش

. بلند شد حانهیهورا گفتن ر یصدا  
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لبخند  دیخودش د یسمتمون برگشت، نگاهم رو که رو به

یکوتاه  

. به مالش حواله م کرد که ته دلم رو  یزد و چشمک

 انداخت

و بعد از دو ست، هنوز  میغرق شده بود یتو باز یحساب
الیهم خ  

. میباختن نداشت  

رفت پا  یم یخال نیکه به سمت زم یگرفتن توپ یبرا
 تند کردم و

. دمیهم زمان با ماهان بهش رس  

 نیکردم باعث شد رو زم دایکه باهاش پ یدیشد برخورد
 پرت بشم

.  نیزم یدفاع از بدنم کف دست هام رو رو یو برا

 بکشم

 ییکف دستم، مشتش کردم و با چشم ها دیسوزش شد با
 که از درد

 بسته شده بود تو خودم جمع شدم.
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دستم  یبا نگران ه،یتوجه به بق یجلوم نشست و ب ماهان
 رو تو

 دستش گرفت.

  

  

 

گره  ییو با ابروها دیچیدستش که دور دستم پ یگرما
 خورده

. ها از کف دستم شد، تپش  زهیمشغول درآوردن سنگر

 قلبم باال رفت

. شد یکوتاه برام طوالن یها هیتموم اون ثان  

کرد  یدستش به بدنم منتقل م یکه گرما یگر گرفتگ حس
 قلبم رو

. انداخت یم یشتریب یبه تکاپو  

دیمات شده م پرس یسر باال آورد و با نگاه به چهره  :  

سوزه؟ یم - 
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بودن و سواالت  ستادهیباالسرمون ا دیو سع حانهیر

که از یمداوم  

شد نتونم تموم  یباعث م دن،یپرس یحالم م یبرا ینگران
 حواسم

. دستش جمع کنم یگرما یرو پ  

صورتش بود و  یکه رو یظیفرهود و اخم غل دنید با
بچه ها هیبق  

 دمیکش رونیاومدن، ناچار دستم رو ب یبه سمتمون م که
 و

کردم بلند شم، با درد جواب دادم یم یسع کهیدرحال :  

. ستین یزینه، چ - 

م  یکف دست خون دنیو با د ستادینگران کنارم ا فرهود
به یاخم  

 ماهان کرد .

بازوم رو گرفت و من رو دنبال خودش  یحرف چیه یب
 به سمت

. برد قیآالچ   
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آروم  یکرد و با نگاه ناراحت زیتم یکف دستم رو حساب : 

دیپرس  

که نشد؟ تیزیچ - 

خواستم  یم گرفتم، م گهیم رو با دست د یزخم دست
 اون گرما رو

 دوباره حس کنم.

اون لحظه تموم  یادآوریکرد، اما  یدستم گز گز م کف
 درد هام

. برد یشست و م یرو م  

تکون دادم و در جوابش گفتم یسر :  

. کن منتظرتن ینه، برو باز - 

به سمت بچه ها رفت  ست،یم ن یزیشده بود که چ مطمئن
دوبارهو   

. شدن یمشغول باز  

خسته شدن برگشتن و بعد  یحساب یوقت قه،یاز ده دق بعد
یاز کم  

. و راه  میرو جمع کرد لمونیدر کردن وسا یخستگ

میافتاد  
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. نمیاطراف رو بب یها ییبایبودم که ز یگرفته تر از اون  

به  دمیازش نفهم یزیکه چ یاز خوردن ناهار بعد
من قرار شنهادیپ  

. میشد که برگرد  

 یاز همه جلو یبعد از خداحافظ م،یدیکه رس نگیپارک به
 ماهان

. ستادمیا  

بزنم به دستم اشاره کرد و آروم  یحرف نکهیقبل از ا :

داد حیتوض  

. -ش کن یخونه حتما ضدعفون یدیرس   

  

. توجه در نظر خودم بزرگ نیدلم غنج رفت از ا  

 نگران دستم بود؟!

. فرهود  نیتو ماش یسرسر یزدم و با خداحافظ یلبخند

 نشستم

. میهمه سوار شدن و راه افتاد قهیبعد از چند دق  
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 . که پشت سرمون  نشیم نگاهم به ماشحصار ی نهیاز آ

اومد بود یم  

 یشدم و دلم برا نشیافتادم که سوار ماش یبار نیاول ادی
یاون بو  

 تلخ و دلچسب تنگ شد.

گذاشتم و  یصندل یسر به پشت دیچیدوم که پ چیپ از
 چشمام رو

 بستم.

 بد از دست رفته بودم.

که گذزرونده  یزد و از روز خوب یمدام حرف م هیهان
یبود م  

دهنش بذارم و  یخواست دست جلو یدلم م گفت،
 وادارش کنم

 سکوت کنه.

 ینفس راحت میشون کرد ادهیدر خونه شون که پ یجلو
و دمیکش  

غر زدم یرلبیز :  

. شه یساکت نم قهیدقاه، دخترم انقد حراف! دو  - 
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ش توجهم  یجد یزل زدم که صدا رونیپنجره به ب از

 رو جلب

 کرد :

-؟یبد یحیتوض یخوا ینم   

  

از  یبود و منتظر جواب ابونیکردم، چشمش به خ نگاهش
 طرف

 من.

شدم و آروم گفتم رهیمثل خودش به جلو خ :  

. نیهم م،یما همکار - 

بدم و مشکل کجاست؟ حیتوض دیرو با یدونم چ ینم  

بهم انداخت  یلبش نشست، نگاه کوتاه یگوشه  یپوزخند
 و جواب

 داد :

دستت رو  ید یهمکارات اجازه م یبه همه  تو

رن؟یبگ - 

دمیمتعجب بهش نگاه کردم و ناخودآگاه بهش پر :  
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فرهود؟ خودش بهم خورد افتادم و اومد  یگ یم یچ

یعنیکمکم،   - 

برخورد؟! مگه من نیا یچ ...  

هم گذاشت و وسط حرفم  یچشم هاش رو رو یعصب :

دیپر  

! و نگفت دید یاالن گفتم که فردا نگ - 

. بکشه به خونواده ها نکهیجمعش کن قبل از ا  

باال بردم و با حرص نگاهش کردم یصدام رو کم :  

رو  یندارم، چ یجز همکار یصنم چیگم باهاش ه یم

 -جمع کنم ؟

مدیفکر توپ یهم گذاشتم و ب یچشم رو :  

هم باشه، اونقدر عاقل هستم، که  یزیچ هیاصال  رمیگ

 - خودم بتونم

. رمیبگ یدرست میم تصم یواسه زندگ   

  

درهمش رفته رفته باال رفت و رنگ تعجب تو  یابروها
 چشماش
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. شد دهیپاش  

.  یرو گوشه ا نینگاهم کرد و در آخر ماش یچند بار

 پارک کرد

هاش  دهیکه انگار به شن یو جور دیبه سمتم چرخ کامل
 شک

 داشت، زمزمه کرد :

؟یچ - 

حوصله  یم گرفت و ب هیم گر یهمه ناتوان نیاز ا :

 جواب دادم

. حرف خودت رو  یه ست،ین یزیگم چ یدارم م یه

یزن یم - 

 یتو یفرمون ضرب گرفت و دست یبا دستش رو :

دیموهاش کش  

اشتباه از من بود دنبال کارکنانش  م،یادامه ند بهتره

با نمیبب فتادمین  - 

! یش یهمکار م یک  

. و تموم ید یاستعفا م یر یفردا م  
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بود  یقفل شد، هاج و واج نگاهم به صورت فرهود فکم
یکه ب  

. گرفت یم میمن تصم یرحمانه داشت جا  

 

  

  

زد و بدون نگاه به چشمان از حدقه در اومدم،  استارت
میکه مستق  

. گرفت راه افتاد یمردمک چشماش رو نشونه م  

من گرفته  یکه جا یمیکه از حرف ها و تصم یحرص با
 بود،

ادا کردم دیشده ام رو با تاک دیکلمات کل :  

بهت اجازه  یول ،یکن دایازت خواستم واسم کار پ من

دم ینم  - 

. یریبگ میمن تصم یجا  

. ش به خودم  هیبق گهی. ددمیمنم شن ،یحرفات رو گفت

 مربوطه
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ابروهاش انداخت و دلخور اما  نیب یظیخورد، اخم غل جا

 محکم

 جواب داد :

! دخالت نکنم، درسته؟ یگ یم یاالن دار - 

گفتم یدوختم و جد رونینگاهم رو به ب ینرمش چیه یب :  

! یبر یسؤال م ریشعورم رو ز یدار یلیخ گهیآره...د - 

. نگفتم یزیناراحت شد، حس کردم اما چ  

. مون رو  یتونستم بهش اجازه بدم تنها راه ارتباط ینم

 ببنده

 نکهیرو، ا طیدونستم اوضاع و شرا یاز فرهود م بهتر
تو دینبا  

. افتم یب یاشتباه ی ارتباط  

 یصدا نکهیبروز احساساتم رو هم نداشتم، قبل از ا قصد
عشق نیا  

. طرفه، مثل ناقوس مرگ به گوش همه برسه،  کی

کردم یدفنش م  
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 .  ادهیکردم و پ یرلبیز یدر خونه مون، خداحافظ یجلو

  شدم

  

گاز فشرد و رفت،  یرفتنم پاش رو رو نییمحض پا به
 نه مثل

.  یبه نشونه  یموند تا داخل برم و نه بوق شهیهم

زد یخداحافظ  

.  یدور شد و نشون داد که دلخور ییتنها با سرعت باال

ادهیش ز  

. خورد وارد خونه شدم یبا اعصاب  

انداختم و بدون نگاه کردن به  یجا کفش یرو رو دیکل
به ییرایپذ  

 سمت اتاقم رفتم.

خواست تا خودم رو  یدنج تختم رو م یاون گوشه  دلم
یو کم حصار  

 به اتفاقات امروز فکر کنم.

 یلباس خونگ دنیهام رو درآوردم و بعد از پوش لباس
یگوشه   
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 تختم چمباتمه زدم.

. زانوهام گره کردم و سرم رو روشون  یدستم رو رو

 گذاشتم

 یشد که ماهان، جلو یحظه اپرت اون ل اریاخت یب ذهنم
 پام نشست

 و دستم رو تو دست گرمش گرفت.

. که دستش بهم منتقل کرد یحرارت ادی  

. صورتم نشست ینگاه نگرانش که رو ادی  

. دیچشمم چک یاز گوشه  یبغض گلوم رو گرفت و اشک  

 یدونستم غلطه نم یم نکهیبود که با ا یچه حس نیا
 تونستم جلوش

. رمیرو بگ  

خواستم دفنش کنم؟ یم چطور   

  

پاهام گرفتم که درست تو همون لحظه  نیرو ب سرم
زنگ یصدا  

. بلند شد لمیموبا  
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. دراز کردم و برداشتمش رمیتحر زیدستم رو به سمت م  

رو دم  یحوصله گوش یمهتاب ب یشماره  دنیبا د :

 گوشم گذاشتم

مهتاب؟ هیچ - 

نفس گفت هیمکث،  یا هیبدون ثان :  

به من همش  یبار مثل آدم جواب بد هیو درد، نشد  هیچ

هی  - 

. انگار مزاحمم یجواب داد یجور  

کرد؟  کارتیفرهود چ نمیرو ول کن بگو بب نایا حاال
پر یلیتوپش خ  

 بود...

و جواب دادم دمیوسط حرفش پر :  

 -اوه، چه خبرته !

. بپرس یکی یکی  

. شد حاتمیگفت و منتظر توض یخب آروم  

 نکهیاز ا یو حت تشیرو براش گفتم، از حساس زیچ همه
 کار رو به
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. خواست استعفا بدم یکشونده و م کیبار یجاها  

 بعد از اتمام حرفم متعجب گفت:

گه استعفا بده؟ یکه م دهید ی! مگه چگهید نه - 

  موهام رو دور دستم تاب دادم و در جوابش گفتم :

  

... تونم کارم رو ول کنم یمنم نم یحساس شده، ول - 

دیپرس انهیوزو م دیوسط حرفم پر :  

ماهان رو؟ ای یتون یرو نم کار - 

 یرو یشد و اخم ادیگردش خون تو بدنم ز سرعت
م یشونیپ  

 نشست.

وضع نجاتم داد نیکنم، از ا دایپ یجواب نکهیقبل از ا :  

؟یگفت یحاال تو چ خب، - 

که  ییحرف ها یدادم و به سخت رونینفسم رو ب ناراحت،
 به فرهود

 زده بودم رو تکرار کردم.
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 یهمه  نیدعواها ب نیم داد و گفت ا یدلدار یکم مهتاب
 خواهر

 برادر ها هست.

من و فرهود تا به حال  نیدونستم ب یمن خوب م اما
یزیچ نیهمچ  

 نبود.

. تختم  یگذاشتم و رو یبعد از قطع ارتباط آهنگ آروم

دمیدراز کش  

کنار تختم به آسمون زل زدم و اشک هام  یپنجره  از
 راه خودشون

. کردن دایموهام پ یال به ال رو از  

چشمم  یاز جلو ینگران ماهان لحظه ا یچشم ها فکر
یکنار نم  

.  دیکار با یچ ن،یریدرد ش نیدونستم با ا یرفت و نم

  بکنم
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پلک  یوحشت زده، ال لمیموبا یزنگ مسخره  یصدا با

 هام رو

دمیکنار تختم کش زیم یباز کردم و دستم رو رو .  

و همونطور که سرم  دمیکش یرو قطع کردم، پوف صداش
یاز لبه   

. هم گذاشتم یشده بود چشم رو زونیتخت آو  

بلند شدن نداشتم، به زور  یاومد و حوصله  یم خوابم
 پلک زدم و

اتاقم، که درست رو به روم بود  یواریساعت د دنید با
 چشم هام

 گرد شد.

دادن و  یرو نشون م میها ساعت هشت و ن عقربه
نکهیهشدار ا  

 خواب مونده بودم!

گرفتم  جهیسر گ یلحظه ا یبلند شدم که برا عیسر انقدر
یو برا  

. زدم هیتک زمیاز افتادنم، به م یریجلوگ  
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رفتم و بعد از  سیکه حالم جا اومد به سمت سرو یکم

 آب زدن

. از کمدم برداشته  یمانتو و شلوار یصورتم، هول هول

 و تنم کردم

. نکرده بود دارمیا مامان بچر دمینفهم  

کردم مقنعه رو  یم یط یکیپله ها رو دو تا  کهیحال در
سرم یرو  

. پرت کردم فمیک یرو تو دیمرتب و کل   

  

که  یتاکس یو دستم رو برا دمینفس دو کیسرکوچه  تا
 برام بوق

 زد باال بردم.

به سرعت قدم هام اضافه کردم و  ستاد،یجلوتر که ا یکم
 سوار

 شدم.

و موهام رو  دمیرنگ و لعابم کش یبه صورت ب یدست
مرتب یکم  

 کردم.



 
 

444 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
شدم و همونطور که به ساعتم نگاه  ادهیشرکت پ یجلو

کردم و یم  

 یساعته م سر تکون م کی ریتاخ نیا یحرص برا با
 دادم، وارد

 شرکت شدم.

. و چند بار پشت سر هم دکمه  ستادمیآسانسور ا یجلو

 ش رو فشردم

سوم بود یطبقه  !  

نداره، آسانسور با همون  یبار و صد بار فرق کی

نییسرعت پا  - 

. ادیم  

. ناشناس بود ییصدا، صدا  

شناختمش، لبخند  یکه نم یمرد دنیو با د برگشتم
به یکمرنگ  

. ستادمیجواب منتظر ا یش زدم و ب یشوخ  

طبقه  یکه شدم، پشت سرم اومد و بعد از من دکمه  وارد
دوم ی  

 رو فشرد.
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حواله م کرد  یمورد نظر من، نگاه ی با نگاه به طبقه : 

دیو پرس  

-د؟یکن یکار م رایشرکت و تو   

  

. ابروهام نشست، زود  نیب یزیناخواسته اخم ر

شده بود یخودمون  

و کوتاه جواب دادم یتک کلمه ا :  

 -بله.

اوردیکم ن :  

تونم بپرسم تو کدوم بخش؟ یم - 

اما  «یبپرس یتون ینه، نم»بگم  حیخواست صر یم دلم
 دندون رو

گذاشتم و جواب دادم گریج :  

. هستم یتو بخش حسابدار - 

آسانسور تو  ستادنیتا نوک زبونش اومد، اما ا یحرف
دوم و یطبقه   

. در، باعث شد سکوت کنه یباز شدن ناگهان  
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 در کمال تعجب ماهان بود که داخل اومد.

مرد که  یکه صدا میکرد یدو متعجب به هم نگاه م هر
 جلو رفت و

. میریدست ماهان رو فشرد باعث شد نگاه از هم بگ  

با ماهان به سمتم برگشت و  یمرد بعد از احوالپرس :

 گفت

طبقه، آقا ماهان مغازمون  نیتو ا میدار رانسلیدفتر ا ما

یرو م  - 

 شناسه.

 یم یشماره ُرند مکارتیس ای دیداشت یزیچ ،یکار اگه
د،یخواست  

  درخدمتم.

  

بزنم ماهان  یحرف نکهیتکون دادم اما قبل از ا یسر
به یاشاره ا  

 ساعتش کرد و رک گفت :
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شده، خانم فرهمند هم قصد ندارن  رمیجان من د محمد

 - خطشون

! دیرو عوض کنن، ببخش  

بسته شدن در رو فشرد و  یرو که گفت دکمه  دشیببخش
 با اخم

به یظیغل  

. شد رهیمرد، که محمد نام داشت خ  

. شد و آسانسور حرکت کرددر بسته   

دمیشده پرس زیر ییو با چشم ها دمیبه سمتش چرخ :  

رو عوض  مکارتمیخوام س یمن نم یدون یکجا م از

 -کنم؟

تفاوت جواب داد یبهم انداخت و ب ینگاه کوتاه :  

. گفتم ینطوریدونم، هم ینم - 

 یگفت و اعصابم رو خورد م یراستش رو م یادیز
یکرد، ب  

. گرفت یش حالم رو م یتفاوت  

نازک کردم و گله کردم یپشت چشم :  
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. خودم جوابش رو بدم یداد یکاش اجازه م - 

 ستادنیشد و حرفش برابر شد با ا نیسنگ نگاهش
رونیآسانسور و ب  

  رفتنش.

  

من حتما به جبران  یخطت رو عوض کن یخواست اگه

که نیا  - 

پسر  نیا یکنم، ول یم دایشماره ُرند پ هیبرات  پروندم،
 چشماش

هم صحبت شدن  یاالنم فقط برا ست،ین زونیم نیهمچ
 باهات داشت

کار  غیخوند، نه واسه تبل یم یمعنو یگوشت مثنو کنار
 و بار و

 مغازه ش!

قد علم  یادیدلم قند آب شد و تو ذهنم سواالت ز تو
 کردن؛ اما اون

عکس العمل  نیکه ا یکه جواب بده به سواالت نموند
تو بشیعج  
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. انداخته بودسرم   

. رفتم رونیتکون دادم و پشت سرش از آسانسور ب یسر  

اعتراض کرد  رمیبابت تاخ یشرکت که شدم محمد وارد
ریکه گ  

که  یریاز تاخ الیخ یرو بهونه کردم و ب یتاکس ومدنین
 برام ثبت

 کرد پشت سر ماهان وارد اتاق شدم.

 

 

نشسته بودن به  زشونیکه پشت م دیو سع حانهیر دنید با
متشونس  

. که به سمتم دراز شده بود رو  حانهیرفتم و دست ر

 فشردم

 زشیبه هردوشون کرد و سمت م یسالم یسرسر ماهان
 رفت و

! به سمتش یمختصر یمن هم بعد از احوالپرس   
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 یم زمیکه به سمت م دنمیش نشست و با د یصندل یرو

 رفتم،

 اشاره کرد که کنارش برم.

زدم، دست  هیتک زشیگذاشتم و به م زمیم یرو رو فمیک
 هام رو

. ش  یجد یهم قالب کردم و منتظر به چهره  یتو

شدم رهیخ  

دیمقدمه پرس یو ب دیکوتاهش کش شیبه ته ر یدست :  

ومد؟ین شیکه برات پ یخونه مشکل یرفت - 

باال انداختم و متعجب سوالش رو با سوال جواب  یسر :

 دادم

؟یمشکل چه - 

. به سمتم خم شد یکم  

داد حیتوض یآروم اما جد :  

من رو به عنوان همکار تو نداشت، کامال  دنید انتظار

یناراحت  - 

 ش معلوم بود.
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بزنم که دستش رو بلند کرد و وادارم کرد  یاومدم حرف : 

 به سکوت

. ستیبه انکار ن یازین - 

 حواسم کامال به رفتاراش بود.

 حق هم داره باالخره برادرته، نگرانه.

بود رو برداشتم و مشغول  زشیم یکه رو یخودکار
 تکون دادنش

  شدم.

  

از خودم  ست،یمشکلش با تو ن یناراحت بود، ول کمی

 - ناراحت

 شده که از اول بهش نگفتم.

شد قیدق :  

؟یرو بهش نگفت یچ - 

 تو چشماش نگاه کردم و کوتاه جواب دادم :

. یهمکارم نکهیا - 

گفت و اضافه کرد یچشم ازم گرفت، آهان :  
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. اومدم یداداشتم هست، من نم یگفت یاگه بهم م - 

 یحرف نکهیخودکار رو سرجاش گذاشتم و قبل از ا :

 بزنم، ادامه داد

دونم گرفتن دستت  یخوام، م یمعذرت م روزمید بابت

 - کار

. نبود اونم جلو چشم داداشت یدرست  

. دیخون تو صورتم دو  

! گفت خطا یم روزمیاتفاق د نیبه بهتر  

بود؟ نیتر از ا نیریش ییخطا چه  

. به افکارم زدم یتو فکرم پوزخند  

کردم؟ یفکر م نطوریبودم که ا دهیکجا رس به  

رفتم  یم زمیبه سمت م کهیتکون دادم و درحال یسر :

گفتم یرلبیز  

. نداشت یاشکال - 

. نه ای دیشن دمینداد، نفهم یجواب   

  

. دهیدادم فکر کنم شن یم حیاما ترج  
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 نشستم.

چشم  یلحظه ا یارو دو طرف سرم گرفتم و بر دستم
هم یرو  

 گذاشتم.

 حالم گرفته بود و دلتنگ فرهود بودم.

 سابقه نداشت قهر کنه.

اون جلو  شهیهم م،یکرد یهم که باهم دعوا م یبچگ تو
اومد یم  

. اگه من مقصر بودم یحت  

. کردم فکرها رو کنار بذارم و به کارم برسم یسع  

. سخت بود، اما شد یکم  

. رو کنار گذاشتم و سرم تو حساب و کتاب  زیهمه چ

 رفت

ماهان به خودم اومدم یانقدر سرم گرم شد که با صدا :  

! شد کیاستراحت کن، ساعت  کمی - 

. یکن یکار م یچند ساعته بکوب دار  

. به گردنم دادم یم انداختم و تاب یبه ساعت مچ ینگاه  
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. خشک شده شیکردم تموم مهره ها یحس م  

از شکمم بلند شد،  یاطر گرسنگکه بخ یبلند یصدا با
 خجالت زده

کرد خنده ش  یم یو سع دهیکه صدا رو شن یماهان به
 رو کنترل

  کنه نگاه کردم و گفتم :

  

خوام غذا  یبهم؟ م ید یرستوران دوستت رو م شماره

 - سفارش

 بدم.

. برداشت زیرو از رو م چشییخم شد و سو  

.  یواسه تو هم م رم،یرم واسه خودم غذا بگ یدارم م

رمیگ - 

. تکون داد و از اتاق خارج شد یتشکر کردم که سر  

کردن  یهم خداحافظ دیو سع حانهیهمون لحظه ر درست
 و من تنها

 موندم.
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 . چشم هام  یلحظه ا یگذاشتم و برا زیم یسرم رو رو

 گرم شد

کنه،  دارمیداشت آروم ب یکه سع یمردونه ا یصدا با
 اخمام رو تو

و غر زدم دمیهم کش :  

. ادیخوام، خوابم م ینم - 

تر شد کیصدا نزد :  

ساعت از وقت  میفقط ن یکنم ول دارتیخواستم ب ینم

 - استراحتت

! فتادهیتا از دهن ن یناهار بخور یمونده، بهتره پاش  

! ماهان بود یمغزم شروع به کار کرد، صدا صدا  

ماهان که دستش رو  دنیچشم باز کردم و با د عیسر
 ستون بدنش

کرد،  یزده و با خنده نگاهم م هیتک زمیبه م کرده،
 خجالت زده

. دمیمقنعه م رو جلو کش   
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خواب  ییچشم هام فشردم و با صدا یدستم رو رو :

دمیآلود، پرس  

خوابم برد؟ چقدر - 

ش، جواب داد یو با نگاه به ساعت مچ ستادیصاف ا :  

. شه یم یساعت هی  - 

داد نگاه  یرو نشون م میبه ساعت که دو و ن متعحب
 کردم و

 خجالت زده گفتم :

! ینکرد دارمیچرا ب ،یوا - 

باال انداخت و پرس غذا رو به سمتم گرفت یشونه ا :  

. عقب افتاده م رو انجام دادم یتا االن کارها - 

 غذا رو از دستش گرفتم و تشکر کردم.

مشغول خوردن  یادیز ینشست و با اشتها زشیم پشت
 جوجه ش

 شد.
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 . کرد و من هم مشغول  کیذا معده م رو تحرغ یبو

 خوردن شدم

پرس  هیچطور  دمیغذا خوش مزه بود که نفهم انقدر
 کامل رو

 خوردم.

. دمیکش یدادم و نفس راحت هیم تک یکه شدم به صندل ریس   

  

رو داخل سطل زباله انداختم و بعد از تشکر  کیپالست
 ازش به

 سمت در رفتم.

به محض ورود  حانهیبرسم، در باز شد و ر نکهیاز ا قبل
ینفس  

و گفت دیکش :  

. یجوجه ا یاوه! چه بو - 

هم پشت سرش داخل اومد و رو به ماهان، بلند  دیسع :

 گفت
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 .  یخودمون حساب م م،یما هم بمون یگفت یداداش م

میکرد - 

 حیو توض دیابروهام باال پر دیمتعجب از برخورد سع :

 دادم

. بودم،  اوردهیمن شد که غذا ن ریتقص ه،یچه حرف نیا

شد ییهوی - 

. ارنیزنم دو پرس ب یاالن زنگ م دیبذار  

 دیبه سع یدستم رو گرفت. اخم حانهیبرم که ر برگشتم
 کرد و با

 خنده بهم گفت :

.  یم یشوخ دیسع زم،یعز میاالن ناهار خورد نیما هم

 -کنه

 یراحت شد و منتظر نشدم تا سر به سر گذاشتن ها المیخ
و دیسع  

. نمیماهان رو بب  

. رفتم سیو به سمت سرو رونیاز اتاق ب یبا لبخند کم  

خودم رو  یدر اومده بود. کم یحال یاز ب یکم صورتم
 مرتب کردم
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 و به اتاق برگشتم.

. از فرهود نبود یخبر چیانداختم، ه میبه گوش ینگاه   

  

 یصبر کنم تا خودش خبر ایبهش زنگ بزنم  دونستمینم
ره،یازم بگ  

نداشت، چون  یا دهیفا زدمیاگه هم زنگ م یطرف از
نداشتم یجواب  

 که بهش بدم.

همون روز بود که بهش  یحرف هام، حرف ها تموم
 زدم و اون

. بار نرفت ریز  

. م به خودم  یگوش امکیپ یتو فکر بودم که با صدا

 اومدم

تا با هم  ششیخواست فردا برم پ یبود که ازم م مهتاب
 انتخاب

. میواحد کن  

. انداختم زمیم یرو میبه تقو ینگاه  
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. سه ماه گذشته بود نیبود و چقدر زود ا وریاواسط شهر  

. رفتم یم یسهراب شیپ یمرخص یبرا دیبا  

. زدم رونیاز اتاق ب یحرف چیه یبلند شدم و ب  

اطالع  یو خواستم به سهراب ستادمیا یمحمد زیم یجلو
 بده که

 کارش دارم.

. تونم برم داخل یبهم کفت م قهیبعد از چند دق  

تکون دادم و بعد از تشکر به سمت اتاقش رفتم و  یسر
 دو تقه به

 در زدم.

. که بلند شد در رو باز کردم و وارد  دشییبفرما یصدا

 شدم

: اشاره کرد زشیم یزد و با دست به مبل جلو یلبخند   

  

. دینیبنش دییبفرما د؟یبه به خانم فرهمند، راه گم کرد - 

نشستم جواب دادم یکه م یجلو رفتم و در حال :  

میمشغول کار د،یدار اریاخت . - 
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زد یلبخند تیبا رضا :  

. کنه یم فیتعر یلیابتکار از کارت خ - 

. و زود کار دستت اومده یهست یگه دختر باهوش یم  

تکون داد و اضافه کرد یحرف ش سر دییتا یبرا :  

.  یرو معرف یکس یالک یالبته من مطمئن بودم احمد

کنهینم - 

گذاشت زدم  یم محصار ریکه ز ییبه هندونه ها یلبخند
 و دست هام

 رو تو هم گره زدم.

نمونده، فردا وقت  دیتا شروع ترم جد یزیچ راستش

 - انتخاب

.  یخواستم اگه ممکنه فردا رو بهم مرخص یواحدمه، م

دیبد  

دیتوجه به حرفم پرس یکرد، اما ب یبا دقت گوش م :  

؟یروز تو هفته کالس دار چند - 

باال انداختم و گفتم یه اشون :  
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 . کنم همه ش رو تو دو روز  یم یدونم، اما سع ینم

 -جمع کنم

کرد دییشد و تا یفکر :  

. -بهتره ینطوریآره، ا   

  

هم به درست و هم به  یتون یم نیقشنگ فکر کن بب یول
 کارت

؟یبرس  

خاطر جواب دادم نانیبا اطم :  

. امیمن از پسش برم د،یآره بابت اون نگران نباش - 

 دست هاش رو باال آورد و گفت :

. ستین یمشکل گهیخوب پس د - 

. راحت به کارت برس، نگران  الیفردا هم برو با خ

 نباش

اومدم و در  رونیشدم و با تشکر فراوان از اتاقش ب بلند
امیجواب پ  

. براش فرستادم یا« باشه»مهتاب   
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دستم رو  نیهم یبرا ستیخونه شون ن یدونستم کس یم
یرو  

. وقفه فشردم یزنگشون گذاشتم و ب  

 فونیآ یش تو یعصب ینگذشته بود که صدا قهیدو دق :

دیچیپ  

! خاک بر سر چته؟ یآوا - 

سه؟یمیخوابم، قلبم وا یگ ینم احمق   

  

بود منم خنده م گرفت و  دهیفهم دیشک و ترد یب نکهیا از
 جواب

 دادم :

. زنگ زدم ینطوریا نیاتفاقا واسه هم - 

 باز کن .

. داد و در رو برام باز کرد یلب فحش ریز  
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کردم و مهتاب رو خواب آلود و  یط یکیها رو دوتا  پله
 بهم

. در انداخته بود  یکل وزنش رو رو کهیدرحال ختهیر

دمید  

از  کهیو درحال دیبه چشم هاش کش یمن دست دنید با
در کنار یجلو  

رفت غر زد یم :  

؟یکن یم یچه غلط نجایهفت صبح ا ساعت - 

گرد شده م رو از بند کفشم گرفتم و جواب  یهاچشم  :

 دادم

. انتخاب واحد ایب یگفت روزیخودت د - 

. هام داخل رفتم و در رو پشت سرم  یبا در آوردن کتون

 بستم

رفت  یمهتاب که غرغر کنان به سمت آشپزخونه م دنبال
 راه افتادم

. 

. نه  ازدهیواسه ساعت  یذاشت یمن غلط کردم با تو، م

 -االن



 
 

465 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
نشستم و چشم  زشونیرفت که پشت م خچالیسمت  به

یغره ا  

 بهش رفتم :

. -به هشته قهیو ده دق ستیاوال هفت ن   

  

غلطا نکردم، حاال  نیهمه ترم از ا نیمونده، ا نمیهم دوما
 دو ترم

. که همه کالسا  ازدهیتا  سمیو وا امیمونده تا تموم شه، ب

 پر شه

آب داخل  دنینثارم کرد و بعد از سرکش یلب فحش ریز
با یبطر  

برام تکون داد یافسوس سر :  

. یاز همون اولم خرخون بود - 

 بلند شدم و مانتو و شالم رو در آوردم.

. کردم به حرف هاش توجه  یبه سمت اتاقش رفتم و سع

 نکنم

رفتم دنبال درس و  یبود، من م نیترم بساطمون هم هر
 مهتاب رو
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. دمیکش یدنبال خودم م  

داد تموم وقتش رو به خوش  یم حیبه اون بود، ترج اگه
یگذرون  

 بگذرونه.

. نشستم و لب تاپش رو روشن کردم رشیتحر زیپشت م  

که  ینیمحض باال اومدن صفحه ش، مهتاب هم با س به
وانیدو ل  

ها مرتب داخلش تکه تکه  کیکه ک یو بشقاب رکاکائویش
 شده بود

. تختش نشست یاومد و کنارم رو  

گفتم طنتیاختم و با شبه صورتش اند ینگاه رکانهیز :  

ه؟یداستان چ ،یکرد یکارا نم نیاز ا قبال - 

رو داخل دهنم گذاشتم و به صورت  کیاز ک یا تکه
ش یحرص  

 نگاه کردم.

دیبه بازوم زد و پر حرص توپ یمشت :   
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 . بار اومدم باهات درست برخورد  هی ،یندار اقتیل نیبب

 -کنم

. دیتو گلوم پر کیخنده م گرفت و ک  

رو به دستم داد  رکاکائویش وانیسرفه افتادم که ل به
 سرجاش

 نشست.

. بهش کردم و وارد  یحالم که جا اومد، چپچپ نگاه

شدم تیسا  

 ارهیدر م یدونستم مهتاب مسخره باز یکه م ییاونجا از
 و کارش

. خودم شدم یکشه، اول وارد صفحه  یطول م  

 عیخوام سر یم ییدونستم چه واحدها یاز قبل م چون
 انتخاب کردم

. مهتاب شدم یو وارد صفحه   

شد  یبلند شد و همونطور که از اتاق خارج م الیخ یب :

 بلند گفت

. منم  یمن برم ناهار درست کنم، خودت زحمت واحدها

 -بکش
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بد مزه ش صدام باال رفت یغذاها یاداوریبا  :  

. مید یسفارش م زیچ هی رونیحاال، از ب ایمهتاب ب - 

بدون عکس  نیدونست، بخاطر هم یمخالفتم رو م لیدل
به یالعمل  

 سمت آشپزخونه رفت و در جوابم تنها بلند گفت :

 -خفه.

چارتش براش  دنیسواالت مداوم از خودش و د با
 انتخاب واحد

  کردم.

  

 یکیکالس هام و  میکه تموم شد خوشحال از تا کارم
یبودن روزها  

به بدنم دادم و بلند شدم،  یبا مهتاب کش و قوس دانشگاهم
 اما قبل از

. مانع از  لمیزنگ موبا یاتاق رو ترک کنم صدا نکهیا

 رفتنم شد

. و تپش قلبم  دیماهان ابروهام باال پر یشماره  دنیبا د

 باال رفت
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کم کنم اما  جانمیاز ه یقلبم گذاشتم تا کم یرو رو دستم
دهیفا یب  

 بود.

و بلند گفتم دمیناخودآگاه به سمت آشپزخونه دو :  

 -ماهانه.

درآورده بود رو  زریکه از فر یزده ا خیگوشت  مهتاب
یرو  

گذاشت و به سمتم اومد نتیکاب .  

 یمن رو نگاه م یسادیجواب بده دختر، چرا وا خب

؟یکن - 

. به خودم  یکردم کم یبا تشرش به خودم اومدم و سع

 مسلط شم

 نیخود شدن ها و ا یاز خود ب نیدست خودم نبود، ا .

 تپش قلب ها

شدم یدر مقابلش کامال خلع صالح م .   
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و پشت به مهتاب،  دمیتماس کش کونیآ یرو رو دستم
 چشم هام رو

هم گذاشتم و جواب دادم یرو :  

 -بله.

. شد ینم  

 مال من نبود که جانم خطابش کنم.

نفسم رو آروم رها کردم و  دیچیکه تو گوشم پ صداش
نیچشم به زم  

 دوختم.

. ریسالم، صبح بخ - 

. لبم جا خوش کرد یکوتاه گوشه  یلبخند  

دیبدم و پشت بند حرفش، آروم پرس یاجازه نداد جواب :  

 هیاما صدات شب ،یومدیکه ن یکردم خواب موند فکر

یصدا  - 

. ستیخواب مونده ها ن  

دادم حیزدم و توض یلبخند :  
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. گرفتم یخواب نموندم، مرخص - 

نگفت و تنها منتظر  چیکردم تا بپرسه چرا، اما ه سکوت
 موند که

 باز خودم ادامه دادم :

. انتخاب واحد یبرا - 

گفت و پشت بندش اضافه کرد یآهان :  

. -نگران شدم ،یاینم ینگفت روزید   

  

. گفت یم نطوریبودم که اون هم ا یمگه من چقدر قو  

دمیبه گردنم کش یمبل نشستم و دست یرو :  

. خوبم ست،ین ینگران یبرا یزیچ - 

مورد پروندم یعوض کردن بحث، ب یبرا :  

اومدن؟ دیو سع حانهیخبر، ر چه - 

اما از لحن عوض شده ش تونستم  ومدیصداش ن د،یخند
 صورتش

 رو تصور کنم.
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 . مشغول  ان؟یکه ن هیمحل کاره، مگه دل به خواه نجایا

 -کارن

لب به  ده،یکه گفته بودم خجالت کش یحرف چرت از
دمیدندون گز  

 که ادامه داد :

. نمتیب ی، به کارت برس. فردا مباشه - 

 «نمتیب یم»رو پشت گوش زدم و با گفتن  موهام
رو قطع یگوش  

 کردم.

که  یمبل گذاشتم و نگاهم رو به مهتاب یرو رو سرم
 مشتاق نگاهم

. کرد، دوختم یم  

. بغض و خنده و درد و  ،یغم و شاد ونیم یحس

داشتم ینیسنگ  

تکونم  یدر پ یدستم رو گرفت و همونطور که پ مهتاب
داد یم  

 گفت :

-گفت؟ یم یچ نمیبب بگو   
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 یتلخ یلبم نشست، خنده  یهام کش اومد و خنده رو لب
 که پشت

. گلوم رو فشرد ینیبندش بغض سنگ  

که قصد خفه کردنم رو داشت  یبه بغض تیاهم یب
 لبخندم رو ادامه

 دادم و آروم گفتم :

. بگم یچ - 

. و به طرفم خم شد دیبغضم رو د  

شد و دو طرف صورتم  رهیبه چشم هام خ نانهیزبیر :

 رو گرفت

؟یبغض دار چرا - 

بود تا بغضم سر باز  یکوتاهش کاف یجمله  کی نیهم
 کنه و اشکم

. روان بشه اریاخت یب  

. همه تضاد به وجود اومده تو قلبم نیسردرگم بودم، از ا  
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قطره اشکم دست مهتاب رو پس  نیاول دنیمحض چک به

 زدم و

. کردم، بلند شدم یپاکش م کهیدرحال  

. دیبه دنبالم بلند شد و بازوم رو کش  

. شد ینم چمیکاش انقدر پا پ  

و سرم رو باال گرفت ستادیرو به روم ا :  

شد؟ یگم چ یکجا، م نمیبب سایوا - 

 نتونستم.

  مردمک چشم هام دو دو زد و پر شد.

  

ش انداختم و با عجز دردم رو به حصارخودم رو تو  :

 زبون آوردم

! [.. کنم؟ رونشیاز فکرم ب یمهتاب، من چطور - 

:] 

 

مهتاب که دورم حلقه شد چشم هام رو بستم و  یها دست
 به هق هق
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 افتادم.

. دمیفهم یحالم رو خوب م نیا لیدل  

... یسردرگم  

بودم که توان مقاومت  یضیاحساسات ضد و نق ریگ در
 در

 برابرشون رو نداشتم.

 یمبل نشستم و اون سرم رو رو یمهتاب رو همراه
 شونه ش نگه

 داشت.

. زد ینم یحرف  

.  یبرا یبار حرف نیکردم ا یبود که حس م بیو عج

 گفتن نداره

شونه ش برداشتم و به  یکه گذشت سرم رو از رو یکم
مبل یپشت  

. دادم هیتک  

. چونه زد و مشغول تماشا  ریدست ز د،یبه سمتم چرخ

 کردنم شد



 
 

476 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 یچشم دوخته بودم با صداهمونطور که به سقف  : 

  گرفته م گفتم

  

 یم نیسنگ یوزنه  هیشنوم  یصداش رو م یوقت انگار

 - ذارن رو

 قلبم.

دیشده ش پرس قیزد و با نگاه دق یلبخند :  

؟یبهتر االن - 

پشت گوش زدمشون و آروم  دم،یبه موهام کش یدست :

 لب زدم

 -آره.

و در جواب حرف کوتاهم گفت دیکش یآه :  

 یطیشرا نیهمچ یروز هیکردم  یرو هم نم فکرش

شیبرات پ  - 

. ادیب  

. بشه و دلت رو بهش  دایماهان پ یسر و کله  نکهیا

یبباز  
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. ستین لیم یاونم انگار بهت ب نکهیبد تر از اون ا  

 دلم غنج رفت و مشتاق چشم به دهنش دوختم .

. گه یم یا گهید زینگو نه، که شواهد چ - 

کرد حتمیدستم گذاشت و خواهرانه نص یدستش رو رو :  

. فتهیم فته،یب یاگه قرار باشه اتفاق - 

 پس صبور باش.

. بهش زدم یلبخند  

. خود  نیحق با مهتاب بود، اما سخت بود تموم کردن ا

یخور   

  

که در کمال تعجبم خوش مزه  یاز خوردن ناهار بعد
 شده بود،

. رو رد کردم و  شتریموندن ب یمهتاب برا یاصرارها

ماده شدمآ  

. ازش  یش کردم و بعد از تشکر بابت همه چحصار

کردم یخداحافظ  
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 .  دهیحالم رو هم نپرس یدو روز تمام بود که فرهود حت

 بود

موند،  یخبر م یروز ازم ب هیکه اگه  یبرادر همون
 روزش شب

. شد ینم  

وگرنه  ده،یاز حاالت من فهم یزیگفت چ یم حسم
م با یهمکار  

. تونست آزار دهنده باشه یماهان انقدر نم  

. م انداختم یبه ساعت مچ ینگاه  

. ساعت خونه ست نیدونستم تو ا یم  

. گرفتم و به سمت خونه  یعزمم رو جزم کردم، تاکس

 ش رفتم

. شد یکش دار تر م نیموضوع از ا دینبا  

. شدم و زنگ در رو فشردم ادهیدر ساختمونش پ یجلو  

ودش تو خواب آل یکه صدا دیطول کش یا قهیچند دق :

دیچیپ فونیآ  

 -بله.
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و دلخور گفتم نهیسرم رو جلوتر بردم تا چهره م رو بب :  

 -منم خان داداش.

 سکوت کرد .

.  یداد که هنوز گوش ینشون م دنشینفس کش یتنها صدا

  تو دستشه

  

 فونیآ یحرف چیه یاز چند لحظه در رو باز کرد و ب بعد
 رو

 گذاشت.

. در نبود یدر خونه باز بود اما خودش جلو  

 آروم کفش هام رو درآوردم و وارد خونه شدم.

. و به  رونیکرد از اتاق ب یتنش م یشرت یت کهیدرحال

 سمتم اومد

ماه ها ازش  یبودمش اما انگار اندازه  دهیروز بود ند دو
 دور

 بودم.
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 . گرفته ش  یدستم رو تو دستش گذاشتم و نگاه به چهره 

 کردم

. ش انداختمحصارو و خودم رو ت ارمینتونستم طاقت ب  

. دیچیاما باالخره دست هاش رو دورم پ دیطول کش یکم  

 چشم بستم و آروم لب باز کردم :

 هی یمعرفت، دو روزه حت یب یکه اهل قهر نبود تو

 - زنگ هم بهم

. ینزد  

کرد  یبه نشستن دعوتم م کهیرو باز کرد و درحال دستش
 به سمت

 آشپزخونه رفت.

تو  دیاومدم که نبا ینبودم، فقط داشتم با خودم کنار م قهر

یزندگ  - 

. ت دخالت کنم یخصوص  

. لبم نشست یرو یلبخند تلخ   
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اون روزم براش گرون تموم شده بود و  یها حرف
هنوز یدلخور  

. دیبار یهم از لحن و نوع حرف زدنش م  

 

 

 یآب یرفت و بطر خچالیدنبالش بود، سر  نگاهم
 برداشت و

دیکرد پرس یم کیبه دهنش نزد کهیدرحال :  

خبر؟ چه - 

باال انداختم و جواب دادم یشونه ا :  

. امروز انتخاب واحد داشتم چ،یه - 

. گذاشت زیم یآورد و رو نییرو پا یبطر  

. رو روشن کرد و به سمتم اومد یکتر ریز  

به مانتو و شالم  یمبل روبروم نشست و اشاره ا یرو :

 کرد

 -پاشو لباست رو عوض کن.

. تکون دادم و همونجا مانتو و شالم رو در آوردم یسر  
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فراموش کرده  یبرخورد کرده بود که حت نیسنگ انقدر

 بودم لباس

. ارمیرو درب رونمیب  

. گرفتم حصاررو  یکینشستم و کوسن کوچ   

  

 دنیرو روشن کرد و خودش رو سرگرم د ونیتلوز
یبرنامه   

. کج کرد یکشت  

. گفتن نداشتم یبرا یکردم اما حرف ینگاهش م  

. هضم بود رقابلیاز طرف فرهود برام غ یهمه سرد نیا  

حواله م  ینگاهم رو حس کرد و نگاه کوتاه ینیسنگ :

 کرد

ارم؟یبرات ب یخور یم یزیچ - 

 یشونه ش م یسر رو کهیسمتش رفتم و درحال به
یگذاشتم کم  

 خودم رو لوس کردم :

؟یبا من قهر کن ادیدلت م یجور چه - 
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من طاقت ندارم، اخمات رو باز کن تا من برم  گهید بسه

زیچ هی  

. میبخور ارمیب  

به حرفم بزنه نگاهم کرد و  یلبخند یحت نکهیبدون ا :

 گفت

وه؟یم ای ییچا - 

. دیلبم ماس یربطش لبخند رو یاز حرف ب  

. کوتاه اومدن نداشت الیخ  

 کنف شده سرجام نشستم و آروم گفتم :

. چکدومیه - 

 یه کرد اون مسابقه تو سکوت مشغول نگا یکم
که میوحشتناک شد  

. رفتم فمیبلند شدم و به سمت ک لمیبا زنگ موبا   

  

رو دم گوشم گذاشتم و  یخونه گوش یشماره  دنید با
 همونجا

 نشستم.
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مامان؟ بله - 

مقدمه جواب داد یب :  

کشه؟ یانتخاب واحد انقدر طول م هیدختر،  ییکجا - 

کرد انداختم و  یبه فرهود که موشکافانه نگاهم م ینگاه
 ابرو

دمیدرهم کش :  

فرهودم، چطور؟ شیپ - 

 با عجله گفت :

. دست تنهام میخونه، شب مهمون دار ایب - 

. ادیبه فرهودم بگو شب ب  

بوق ممتد  یکه صدا یباز کردم تا بپرسم چه مهمون لب
بهم یگوش  

. قطع کرده یخداحافظ یفهموند که مامان ب  

 دم،یپوش یمانتو و شالم رو م کهیو درحال دمیکش یپوف
که یحرف  

. ادیزده بود رو به فرهود گفتم و ازش خواستم شب ب  

م کرد و جواب داد یبلند شد، تا دم در همراه :  
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. امیخوام برم سرکار، شب اگه بتونم م یحاال که م - 

. ازش جدا شدم یکوتاه یتکون دادم و با خداحافظ یسر   

  

ه بود رو انجام دادم و برام فرستاد امیکه تو پ ییدهایخر
 به خونه

 رفتم.

به سمت آشپزخونه رفتم و  میخونه که شدم مستق وارد
 مامان رو

. دمیسخت مشغول غذا پختن د  

ه؟یک مهمونمون - 

ها  دیو با برداشتن خر دیآب کش ییرو تو ظرفشو دستش
 جواب داد

: 

. نایصادقت ا ییخاله مرجان و دا - 

. ساالد درست کن ایبرو لباست رو عوض کن ب  

. تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم یسر  
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نشستم و مشغول خورد  زیلباس پشت م ضیاز تعو بعد

 کردن

. که مامان شسته بود شدم ییکاهو  

! هشت بود که مهمون ها اومدن اما  کیساعت نزد

 فرهود نه

هم که بهش زنگ زد گفت تازه از سرکار برگشته،  بابا
 خسته ست

. ارهند یشلوغ یو حوصله   

و تو  دمیخند یگفتم، م یبودم که م یآخر شب مثل ربات تا
 جمع

تموم بشه تا  یخواست زودتر مهمون یاما دلم م بودم
 بخوابم و فردا

 سرکار برم.

 شیکردم و تموم ذهنم پ یم یلحظه شمار دنشید یبرا
بود یمرد  

. شده  نیو چطور انقدر با روانم عج یدونستم ک یکه نم

  بود
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امروزمون  یدلهره ها ،ییفردا چیکه ه نیفکر به ا یب

یرو نم  

! بره یشوره و با خودش نم  

 

 

توجه به  یو ب دمیکش یرفتن مهمون ها نفس راحت با
یخونه   

. به اتاقم رفتم ده،یپوک  

. هم گذاشتم یتخت افتادم و چشم رو یرو  

چشم باز کردم که  یچشم هام گرم شد اما وقت یک دمینفهم
 هوا

 روشن شده بود.

. شده  داریب شهیزودتر از هم دمیخواب ریشب د کهنیبا ا

 بودم

.  یکم یگرفتم و کنار مامان صبحونه  یدوش کوتاه

 خوردم

 به اتاقم رفتم و مشغول حاضر شدن شدم.
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از خونه  ،یبه خودم انداختم و راض نهیآخر رو تو آ نگاه

رونیب  

 زدم.

. خواست تا شرکت پرواز کنم یدلم م  

 قهیو من چند دق دیسر وقت رس یشانس خوبم تاکس از
 زودتر از

. وارد شرکت شدم شهیهم   

  

. به سمت اتاق کارم  یکارت ورودم رو زدم و پر انرژ

 رفتم

 نیا دنیرس یزود م دیو سع حانهیکه ر شهیهم برعکس
 بار من

. نفر وارد اتاق شدم نیبودم که اول  

. رفتم زمیدر رو بستم و به سمت م  

خودم رو  اریاخت یش انداختم و ب یخال یبه جا ینگاه
یرو  

. ش پرت کردم یصندل  
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. دلتنگ بودم بیعج  

کردم  یهم گذاشتم و سع یچشم هام رو رو یکم
 حضورش رو

 تصور کنم .

 یکه درست روبروم رو ینبود تصور مرد سخت
نشسته و یصندل  

. با دقت مشغول انجام  ،یشگیبا اون اخم کمرنگ هم

 دادن کارشه

 زیلبم نشست و پشت م یرو یتصور چهره ش لبخند از
 خودم

 برگشتم.

. هم اومدن دیو سع حانهیگذشت که ر یکم  

. میشد یبه سمتم اومدن و مشغول احوالپرس  

ماهان همونطور که مشغول حرف زدن با  نیهمون ح در
 تلفن بود

 وارد اتاق شد.

به  یسالم یمنقلب شدم، اما اون تنها سرسر دنشید با
 هر سه مون
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تمام حواسش به طرف پشت خطش بود  کهیو درحال داد

 پشت

. نشست زشیم   

  

 یسرکارشون برگشتن، من موندم و ماهان حانهیو ر دیسع
یکه سع  

که  یکس یوتریاز سواالت کامپ یکرد مسلط قسمت یم
 پشت خط

 بود رو جواب بده.

چونه،  ریاومده استفاده کردم و دست ز شیفرصت پ از
 مشغول

. دمتماشا کردنش ش  

حوصله جواب  یو ب دیکش یداد پوف حیکه توض یکم :

 داد

 امیسر م هیتونم تمرکز کنم، بذار ظهر  یاصال نم االن

شتیپ . - 

. کنم یم فشیخودم رد  

. حواله م کرد یقطع کرد و نگاه یخداحافظ یب  
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داد حیگذاشت و توض زیم یرو رو یگوش :  

نرم  هیانقدر زنگ زده خسته شدم.  شبیاز د دخترخالمه،

 - افزار

. تونه نصب کنه ینم  

. کرد کمیش رو نزد یو صندل دیکش یپوف  

زد و آروم گفت یچرخ وترمیکامپ یتو صفحه  :  

. شلوغه کمیامروز سرمون  - 

دمیتوجه به حرفش پرس یزدم و ب یلبخند :  

عقب افتادم؟ یکه نبودم، از کار روزید - 

فکر  یشد، کم رهیخ یگرفت و لحظه ا وتریاز کامپ نگاه
 کرد و

. تکون داد یسر   

  

با انتخاب واحد؟ یکار کرد یچ نه، - 

جواب دادم یباال انداختم و راض یشونه ا :  

 -خوب بود، سه روز در هفته کالس دارم.
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 یاز کشو بر م یپرونده ا کهیتکون داد و درحال یسر

دیداشت پرس  

: 

؟یپاس نکرده ندار واحد - 

وقفه جواب دادم یب :  

 -نه.

دیپرس یپروند و با لبخند کوتاه ابرو باال :  

! ؟یافتاده چ - 

کردم و رو برگردوندم یپر غرور اخم :  

دونه هم افتاده ندارم،  هیمن  گه،یشما درد نکنه د دست

یحت  - 

. یعموم  

و بهش زل زدم که مسخره م  دمیاز حرف زدن کش دست

 !کرده بود

. دادن، خنده م گرفت لیاخم تحو یبار به جا نیاما ا  

 گهیکرد، افتادنم د یکار م شهیفرهود باهام همکه  یانقدر

یلیخ  - 
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! بود یناجور یوصله   

ازش نبود،  یخبر چیکه ه میگوش یچرخوندم رو چشم
به یحت  

! نه ای یدیزنده، سالم رس ای یکه بگه مرده ا یاندازه ا   

  

 یهدف موس رو، رو یچشمام پر آب شد و ب ی کاسه
 صفحه

نشست  دیصفحه کل یدادم که دست ماهان رو یم حرکت
 و توجهم

 رو جلب کرد.

ورد رو باز کرد و نوشت یصفحه  :  

اومده؟ شیپ یمشکل ؟یتو هم رفت چرا - 

تا تر بودن  دمیتر کش نییخودم رو پا یصندل یرو
 چشمام، توجه

. رو جلب نکنه دیو سع حانهیر  

شدن  دهیو با عقب کش دمیپلک هام کش یرو سرانگشت
 دستش، با
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: کردم پیبگم و چطور؛ تا یچ نکهیفکر به ا یکل  

. زهیر یسازه، به همم م یداداش بزرگه بهم نم یدلخور - 

: عیو سر یدست کینوشتن رو از سر گرفت، اونم   

. زمیر یبه هم م ز،یبه هم نر - 

اضافه  یو من مات صفحه بودم که دوباره کلمه ا نوشت
 کرد،

. که از خودش گفته بود یختنیدرست قبل از به هم ر  

! زهیر یهم متمرکزم به  - 

. به صفحه موندم رهیپلک زدم و خ  

 نیدر مقابل ا دیبگم و چطور با دیبا یدونستم چ ینم
 حرف عکس

 العمل نشون بدم.

. کرد اما انگار قفل به دهنم  یم ینینگاهش روم سنگ

  زده بودن

  

. بدم، اصال  یباال بره و بازم جواب دیکش یدستم نم

نداشتم یجواب  



 
 

495 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
بدنم رو به تنش انداخت و توان  یتموم سلول ها حرفش

 نگاه کردن

. رو ازم گرفت اهشیس یبه چشم ها  

 

 

. گذشت یم شهیتر از هم یها طوالن هیثان  

 طاقت نگاه کردن به چشم هاش رو نداشتم.

 شیو فکرم پ توریمان یصفحه  یچشم هام رو مردمک
 جمله ش

. خورد یچرخ م  

رو  زمیم ریز یدست مشت شده  یبلند شدنش ناخن ها با
 تو پوستم

کردم خودم  یسع دم،یکه کش یعیدادم و با نفس سر فشار
 رو جمع و

 جور کنم.

ماهان که مشغول مرتب کردن قفسه پشت  یپ حواسم
 سرمون بود
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 رفت.

! سرگرم کرده یمعلوم بود خودش رو الک  

گذاشت و  زمیم یچند پرونده قطور رو قه،یاز چند دق بعد
 به سمتم

  خم شد.

  

روم  یفاصله گرفتم که نگاهش لحظه ا یناخودآگاه کم .

 نشست

جا به جا بشه در مقابل چهره  یکم یحت نکهیا بدون
 مبهوتم، موس

م  ییباز کرده و ضمن راهنما یدست گرفت. پوشه ا رو
شیصندل  

. کرد تیهدا زشیرو به سمت م  

کرد، آروم  یرو روشن م وتریکه کامپ همونطور
 مخاطب قرارم داد

: 

 -به کارت برس.
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. حرف مشغول انجام کارم شدم یتکون دادم و ب یسر  

توجهم  دیکه کش یبود که نفس بلند کی کینزد ساعت
 رو جلب

 کرد.

 یرو به راست و چپ تکون داد و سرش رو رو گردنش
زیم  

 گذاشت.

. همونطور موند یا قهیچشم بست و چند دق  

. دیبار یاز سر و روش م یخستگ  

دمیچشماش گرم بشه، پرس نکهیقبل از ا :  

تموم شد؟ ارتک - 

سرش رو به سمتم چرخوند و تو همون حال کوتاه  :

 جواب داد

. -آره   

  

زمزمه کردم و همونطور که  «یدیخسته نباش»لب  ریز
 کارم رو
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دمیدادم پرس یانجام م :  

سراغ دخترخاله تون؟ نیبر ستیقرار ن مگه - 

 نگاهش رنگ تعجب به خود گرفت.

. بودانگار به کل موضوع رو فراموش کرده   

 یاز چند لحظه که متوجه موضوع شد بلند شد، پوف بعد
یو ب دیکش  

 حوصله جواب داد :

. رم، حالش رو ندارم یشب م - 

انداخت،  تورمیبه مان یشده ش نگاه زیر یچشم ها با
 سرش رو

. کارها شد یکرد و مشغول بررس کینزد یکم  

 کینگاهم روش بود که ابرو باال پروند و متعجب نزد :

 تر شد

! هیچ نیا - 

. مشکل کجاست نمیدوختم تا بب توریچشم به مان عیسر  

که اشتباه ثبت  یشد، موس رو از دستم گرفت و حساب خم
 کرده
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 بودم رو نشونم داد .

که اشتباه نوشته بودم  یزده از حساب ساده ا شرم
 نگاهش کردم که

کرد ستمیصاف شد و اشاره به س :  

 -خب، بسه!

. میهوا بخور کمی میپاشو خاموش کن بر   

  

مشغول درست کردن اشتباهم  عیسر ،یخجالت زدگ با
 شدم و تند تند

 جواب دادم :

. کنم یاالن درستش م - 

توجه به حرفم،  یابروهاش نشست و ب نیب یزیر اخم
 دستش رو به

 سمت موس آورد.

حرف  یانگشتاش که به دستم خورد سست شدم و ب نوک
 پا پس

. دمیکش  
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اونکه  یکرد، ب یرو خاموش م وتریکه کامپ همونطور

به ینگاه  

گر گرفته م بندازه زمزمه کرد یچهره  :  

. ایرم ناهار بخورم، توام ب یجمع کن، منم دارم م پاشو

یباد هی  - 

. خوره یهم به سرمون م  

و لحن محکمش مهر سکوت به لبم زد ینگاه جد .  

با  ع،یحرف و مط یتکون دادم و ب یسر اریاخت یب
فمیبرداشتن ک  

 دنبالش راه افتادم.

دمیکه نشستم، مردد پرس نیتو ماش :  

م؟یر یم کجا - 

ش  یآفتاب نکیع نگیزد و با در اومدن از پارک استارت
یرو رو  

 صورتش گذاشت و آروم جواب داد :

-هرجا ست،یمدنظرم ن یخاص یجا !   
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که انتخاب  یبهش زدم و تو سکوت به راه یکوتاه لبخند

کرد یم  

 چشم دوختم.

 

 

ش  یدوختم که تو صندل یمشتاقم رو به ماهان نگاه
 نشسته و کامال

. بود دهیبه سمتم چرخ  

 ینیبود که تو س یاشتها مشغول لقمه گرفتن جگر پر
،یقرمز رنگ  

. میها قرار داده بود یصندل نیب  

 خیچند س ابونیکنار خ یها یمن از جگرک شنهادیپ به
 گرفته و

. میمشغول خوردن شده بود نیهمونجا تو ماش  

. لقمه رو تو دهنم گذاشتم و تو جام صاف نشستم نیآخر  

بودم، دلم  ریس یحساب نکهیبود که با ا دهیبهم چسب انقدر
خواست یم  
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رو  لمیم یهم همراهش به خوردن ادامه بدم، اما جلو باز

 گرفتم و

 آروم تشکر کردم.

و با قورت دادن مخلفات  دیاز خوردن دست کش یا لحظه
 دهنش

دیمتعحب پرس :  

! که ینخورد یزیچ ؟یگریعاشق ج ینجوریا - 

به چهره ش شدم و جواب دادم رهیبا نگاه گرد شده م خ :   

  

! خوردما، کجاش کمه خیپنج تا س - 

. به دهن گذاشت یا گهید یباال انداخت و لقمه  یشونه ا  

رو به سمتم گرفت و همونطور که در  خیجگر س نیآخر
رو نیماش  

کرد اشاره کرد یباز م :  

. امیبدم و ب لیبخور، برم تحو شمیآخر نیا - 

. دمیکش رونیب خیحرف جگر رو از س یزدم و ب یلبخند  
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به سمتم اومد و دست  ینیها و س خیس لیاز تحو بعد
شهیش یرو  

 کنارم گذاشت.

سبز  یمحوطه  ینگاهش رو کهیخم شد و درحال یکم
 رو به

 رومون بود، گفت :

تا غذامون هضم شه؟ میراه بر کمی یموافق - 

. قبول کردم  لیبودم، با م دنیکه درحال ترک ییاونجااز 

شدم ادهیو پ  

و آروم کنار هم  میراه افتاد نیاز قفل کردن در ماش بعد
 مشغول قدم

. میزدن شد  

بهش انداختم و مجددا  یکه نگاه مینرفته بود یقدم چند
 بابت غذا

برد و با لبخند  بشیتشکر کردم که دست تو ج ازش
در یکوتاه  

. تکون داد یسرجواب تشکرم   



 
 

504 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
عرق  میراه نرفته بود یانقدر گرم بود که هنوز کم هوا
پوست یرو  

 کمرم نشست.

. بودم یاز گرما فرار شهیهم   

  

تا غر نزنم، مقنعه م  رمیزبونم رو بگ یجلو نکهیا یبرا
 رو تکون

باد خنک به گردنم بخوره یدادم تا کم .  

 مکتین یکه رو یدختر و پسر کم سن و سال یرو نگاهم
 کنارهم

 نشسته بودن ، نشست.

بود اما چنان  ومدهیپسرک درست در ن یها لیبیس هنوز
 پر مدعا

دست دور گردن دختر انداخته بود که ناخودآگاه خنده م .

 گرفت

 - گرمته؟

دمیبا سوالش نگاه ازشون گرفتم و نال :  
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. یلیخ - 

 متفکر نگاهم کرد :

م؟یکه برگرد یگ یچرا نم پس - 

فکر جواب دادم یو ب شونه باال انداختم :  

. قبول کردم ساز مخالف کوک نکنم یگفتم وقت گهید - 

رم کثرا  یحموم هم م یام، حت ییگرما یلیمن خ آخه
 دوش آب سرد

دیگفتم شا رمیگ یم ...  

. دیفکرم که به کار افتاد حرف تو دهنم ماس  

گفتم؟ یداشتم م یچ  

! دادم ؟ یم حیبودم و از حموم رفتنم براش توض ستادهیا   

  

خندونش خجالتم  یبه صورتش که انداختم، چشم ها نگاه
شتریرو ب  

 کرد.

! شدم یمعذب م ششیروزها پ نیچقدر ا  
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. از خنده نبود یلب هاش اثر یاما رو دیخند ینگاهش م  

دیپرس یجد :  

. حرفتم بزن هیبق ؟یخب، چرا ساکت شد - 

آب دهن خشک شده م رو قورت دادم و آروم ته حرفم .

 رو بستم

. برگردوند گهیسرش رو به طرف د یا هیثان  

تو گردنم فرو  شتریسرم رو ب دم،یکوتاهش رو که د لبخند
 کردم و

. دمیلب به دندون گز  

که زده بودم  یخودم رو بابت حرف نیبه ماش دنیرس تا
 سرزنش

داشتم حرصم رو  یکه برم یمحکم یو با قدم ها کردم
 سر پاهام

. کردم یخال  

از اون طرف بلند گفت میدیکه رس نیدر ماش یجلو :  

به نظر من حرصتو سر  ،یدیپاهاتو کوب نجایاونجا تا ا از

 - زبونت
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. یکن یخال دیبا  

. دیاز حرفش خون به صورتم دو  

. االن گونه هام سرخ شده نکهیا دنیسخت نبود فهم   

  

 یبار خنده  نیبرد که ا یلذت م دنمیاز خجالت کش انگار
 دندون

تکون داد و پشت  یسر موت،یکرد و با زدن ر یینما
نیماش  

 نشست.

. از خودم گرفتم و ناچار کنارش نشستم یشگونین  

راه تا شرکت الم تا کام حرف نزدم و با باال بردن  تمام
یصدا  

. حرف زدن به اونم ندادم یضبط اجازه   

 

 

 دیکه گذرونده بودم، کل یپر مشغله ا یاز روز کار خسته
 رو تو
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 قفل در چرخوندم و تو رفتم.

. داد مامان در هم  یبرخورد محکم در با صدا یصدا

دیچیپ  

و منگ نگاه به مامان که  جیو گ ستادمیشده ا مسخ
یداد م یعصب  

جلوش گارد  یو بابا که با چهره برافروخته و قرمز زد
 گرفته بود

 دوختم.

 یبه جونم م یمواقع نیتو همچ یکه از کودک یاسترس
 افتاد، سراغم

 اومد.

. شد یخالزد و ته قلبم  خیدستم    

  

 یلرزون یپرت کردم و با صدا یجا کفش یرو رو دیکل
 وسط

دمیدعواشون پر :  

نجا؟یخبره ا چه - 
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و پر گله گفت یو عصب دیمامان به سمتم چرخ :  

. همون  ،یشگیهم یبشه، همون بحثا یخواست یم یچ

 -مشکالت

دیپشت بند حرفش برگشت و تو صورت بابا غر :  

ذاتت خرابه رضا، اخالق گندت نه با مشاوره درست  تو

شه،  یم - 

. گهینه با هزارتا کوفت و زهرمار د  

گشت، مامان اومد بگذره که  یهراسون روشون م نگاهم
 بابا

که از خشم گرفته  ییبازوش رو گرفت و با صدا یعصب
 بود

گفت یحرص :  

! و خانوادت یآره من بدم، تو خوب - 

ه گارد گرفت و از جواب دادن حرفش مامان دوبار نیا با
یکوتاه  

 نکرد :
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مثل تو  یتوان که کس یباشن بهتر از خانواده  یهرچ

 - رو پس

. یعذاب من باش هیانداختن تا ما  

شد از  دهیکه به صورت مامان کوب یمحکم یلیس با
 شوک در اومدم

. جلو رفتم دمیکه کش یغیو با ج  

ازشون خواستم  ادیانداختم و با داد و فر نشونیرو ب خودم
 تموم کنن

. دنیفهم ینم یزیبودن که چ یاما انقدر عصب   

  

هولم داد، حرف آخر  یو به گوشه ا دیتو صورتم غر بابا
 مامان

 براش گرون تموم شده بود.

 اشک هام روون شد.

که از شوک به بدنم  یجمع شدم و با لرز وارید ی گوشه
 افتاده بود

. افتادم هیبه گر  
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خواستم تمومش  یکردم و م یبلند هق هق م یصدا با

 کنن اما

. شد ینم دهیصدام شن  

بلند شدم و به  نیاز زم یمامان عصب غیج یصدا با
 سمتشون

. دمیدو  

که از حرص تو وجودم جمع شده بود از هم  یزور با
 جداشون

که ییمبل هول دادم و با اشک ها یمامان رو رو کردم،  

و با  ستادمیدوشون اهر  نیدست خودم نبود ب ارشونیاخت
پر ادیفر  

داد زدم یاز بغض :  

.  یخودمو م دیبه همون قرآن اگه تمومش نکن د،یبس کن

 -کشم

. و  دیبه موهاش کش یدست دهیبر دهیبر یبابا با نفس ها

 عقب رفت

تو وجودم  یکه از بچگ ییدست خودم نبود، عقده ها حالم
زیبود لبر  
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تو مهار کردنش  یکه کنترل یتیشده بود و با عصبان : 

دمینداشتم توپ  

 یگند یخوره، از زندگ یبهم م یحالم از همه چ گهید

یکه نم  - 

. دیجمعش کن دیتون  

  خسته شدم ازتون.

  

دمیم نال دهینشستم و با نفس بر نیزم یرو :  

 دی. ققط تمومش کندیریطالق بگ دیکن یزندگ دیتون ینم

یزندگ نیا  - 

 نکبت بارو.

 یتوجه به سوال ها یزدم و ب فمیبه ک یچنگ یعصب
 مکرر بابا که

. زدم رونیهدف از خونه ب یکجا، ب دیپرس یم  

. دمیدو یدونستم کجا، فقط م ینم  

. خواستم دور شم از اون خونه یم  
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روحم رو  یعشق و محبت که از بچگ یب یزندگ نیا از

یآزار م  

 داد.

.  یکه بعد هر بار دعوا کردن ها تو جونم م یاز غم

 نشست

. گذشته بود و نبود فرهود دردم رو  یفکرم حوالتموم 

کرد یشترمیب  

. بده نیتونست دردم رو تسک یجز اون نم یکس  

. تونست از فکر درم  یحرف م هیفقط اون بود که با 

ارهیب  

گرفت و  یش محصاراون بود که سرم رو تو  یسر هر
گفت یم  

 پشتمه.

. گذره و من بهش اعتماد داشتم یگفت م یم  

! گذشت یم رید ایگذشت،  یاگه نم یحت  

. کرد یحضورش حالم رو خوب م  

! حاال نبود یول   
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. تو نبودش نتونستم سرپا بمونم نهینبود که بب  

. درد نیکم آوردم آخر و داغون شدم از ا  

بند اومدن نداشتن رو پاک کردم و  الیکه خ ییها اشک
لیم یب  

. بهش زدم یزنگ  

 بعد از چند بوق، سرد جواب داد.

. کرد، من هم سرد بودم یبار فرق م نیاما ا  

تمام گفتم یسالم، با خشک یب :  

 -برو خونه باز دعوا شده!

 تنها نمونن بهتره.

گرفته م نگرانش کرد، اما انقدر داغون  یو صدا لحن
 بودم که

رو قطع، تلفن رو خاموش  یگوش الیخ یحرفش ب وسط
فمیو تو ک  

 پرت کردم.
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ساعت از  نیتو اشب بود، عادت نداشتم  مینه و ن ساعت

 شب

. باشم رونیب  

. اما دلم هم خونه رفتن  دم،یترس یشهر م یکیاز تار

خواست ینم  

توجه به  یرو روشن کردم و ب لمیمهتاب موبا یادآوری با
امکیپ  

. از دست رفته م شماره ش رو گرفتم یتماس ها  

. به  فیکه بود ضع ییجا یآرومش تو شلوغ یصدا

دیرس یگوشم م  

حرف اضافه  یکردم و ب یحال، سالم و احوالپرس یب :

دمیپرس یا   

  

مهتاب؟ ییکجا - 

و  دیکش یشلوغ دور شد، نفس راحت طیاز مح یکم :

 جواب داد

. پارک سرکوچمون میبا مسعود اومد - 
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چرا صدات گرفته؟ ؟ییکجا تو  

توجه به سوالش گفتم یبغض قورت دادم و ب :  

. شتیپ امیخوام ب یخونه؟ م یایشه ب یم - 

سکوت کرد و بعد با آرامش تمام جواب داد یلحظه ا :  

. امیآره قربونت برم، حتما م - 

. دنبالت امیبگو با مسعود م ؟ییاصال تو کجا  

مخالفت کردم عیو سر دمیم رو باال کش ینیب :  

 -نه، نه!

. دم خونتون امی ی. خودم مستیحالم خوب ن  

. مهتاب راه  یبعد از قطع تلفن آروم به سمت خونه 

 افتادم

.  یگذاشتم صدا فمیرو تو ک یگوش نکهیبه محض ا

 زنگش بلند شد

مهمون لبام  یشماره فرهود نشست و پوزخند یرو نگاهم
 شد، دلم

خواست جوابش رو ندم یم .  

! ایدن هیازش دلخور بودم، قدر    
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 یو ب کبارهی دیچقدر هم مقصر بودم و پر اشتباه، نبا هر
 سابقه

. گذاشت یتنهام م نطوریا  

رو کنار گوشم گذاشتم که  یقطع بشه گوش نکهیاز ا قبل
یصدا  

بلند شد ادشیفر :  

 رمیم یم یگ ینم ؟یکن یخاموش م لتویچرا موبا احمق،

 - از

؟ینگران  

که اهلش نبودم انقدر تلخ بودم که طعنه زدم یمن :  

؟یافتاده نگران ش ادتی االن - 

زنده کجا  ایمردم  یدونست یکه نم یچند روز اون
؟یبود  
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اما با لحن کنترل شده و  یو عصب دیکش یصدا دار نفس
یآروم  

 جواب داد :

؟یینکن آوا، کجا یقاط نیمسئله رو با ا اون - 

پام زدم و سرد گفتم یجلو ی زهیبه سنگ ر یضربه ا :  

. یخواد نگران من باش یشهر، تو نم نیآسمون هم ریز

 - شب

. امیخونه نم  

. کردمتلفن رو روش قطع    

  

با  نطوریسرخود که ا ایرحم شده بودم  یدونم ب ینم
 فرهود حرف

. زدم یم  

. بود ختهیکه شوک امروز کامال به همم ر دمیفهم یاما م  

 یکه راه م ییبودن که با هربار دعواها دهیوقت نفهم چیه
 ندازن

. ارمیخودم نم یشکنم و به رو یمن چقدر م  
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. بارم براشون تازه بود نیواکنش ا  

! خودم هم یبرا  

بار خودم مدافع خودم شدم و دردم رو گفتم،  نیاول یبرا
 هر چند

 تلخ.

.  ادهیمهتاب پ یبود که تا دم خونه  ریانقدر افکارم درگ

 رفتم

. که زنگ زدم در رو برام باز کرد لشیبه موبا  

. با خانواده ش هم سخت بود اما چاره  ییبرام رو به رو

نداشتم یا  

. مهتاب نگران، منتظرم بود دمیدر که رس یجلو  

. سر و وضعم چشماش گرد شد و متعجب موند دنیبا د  

بهش زدم و بعد از درآوردن کفشم  یلبخند کم جون :

ستادمیجلوش ا  

تو؟ یدعوتم کن یخوا ینم - 

. در کنار رفت یتکون داد و از جلو یسر  
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 ونیتلوز یجلو ییرایبه پدر و مادرش که تو پذ یسالم

 نشسته بودن

عذب بخاطر صورت آشفته م خواستم جلو برم و م کردم
  که

  

آورد تا من  یو بهونه ا دیمهتاب دستم رو کش خوشبختانه
 رو

 زودتر به اتاقش ببره.

. تختش نشوندم یدر رو بست و رو میوارد اتاقش که شد  

طاقت بازوهام رو تو دست گرفت و گفت ینگران و ب :  

. یشده آوا، مردم از نگران یچ - 

. دمیتختش دراز کش یباال انداختم و رو یشونه ا  

دمیهم گذاشتم و نال یچشم رو :  

. کنه یدرد م یلیمهتاب، سرم خ - 

نگران بود اما از  ست،یکه فعال زمان حرف زدن ن دیفهم
ییاونجا  
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م یشونیبه پ ینداره بوسه ا دهیدونست اصرار فا یم که

 زد و بلند

 شد :

. راحت باش اریلباساتو درب ارم،یرم برات قرص ب یم - 

 قبل از رفتنش با سوالم متوقفش کردم :

ناراحت که نشد برنامه تون به هم خورد؟ مسعود - 

جواب داد یزیبهم زد و با اخم ر یلبخند :  

تو نگرانش نباش، خوب بلده وقت منو پر  ه،یچه حرف نیا

 - کنه با

! ماشاءهللا رشیحضور چشمگ  

شناس نگاهش کردم که رفت و من بعد ار در آوردن  قدر
 مانتو و

  شالم به حالت قبل برگشتم.

  

. آب جلوم گرفت یوانیاومد و ل قهیبعد از چند دق  

. نفس همه ش رو سر  کیتشکر کردم و همراه قرص 

دمیکش  
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پاش گذاشتم و آروم گفتم یکنارم که نشست سر رو :  

... بتونم برم نداشتم که  چکسویه ،یاگه امشب نبود

مهتاب ششیپ - 

داد لمیتحو یظیو اخم غل دیوسط حرفم پر :  

. یهستم آوا، هر وقت بخوا شهیمن هم - 

. دیچشمم چک یاز گوشه  یزدم و اشک یلبخند  

 دل نازک شده بودم!

از جانب اون خودم به حرف اومدم و آروم  یحرف یب
 مشغول

. تموم اتفاقات شدم حیتوض  

. حال شدم یکه سست و ب ختمیانقدر گفتم و اشک ر  

بود، ختهیمن اشک ر یکه پا به پا مهتاب  

صبر به تک تک حرفام گوش داد و همونطور که  پر
 مشغول

بود، مهربون زمزمه کرد شونمیپر ینوازش موها :  

. نجامیمن هم یکه بش داریب زدلم،یاالن بخواب فقط عز - 

. میزن یحرف م  
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 . گذاشت و روم  یسرم بالشت ریزدم که ز یلبخند محو

دیپتو کش  

رو  دمید یجلو یکیشد چون تار یبعدش چ دمینفهم
 گرفت و به

. فرو رفتم یقیخواب عم   

  

 

 

 دهیبه هم چسب یپلک ها یبه سخت لمیزنگ موبا یصدا با
 م رو از

فرصت  نکهیناآشنا قبل از ا طیمح دنیباز کردم و با د هم
 تعجب

 ییتخت جا نییافتاد که پا یکنم چشمم به مهتاب دایپ کردن
 پهن کرده

 و خواب خواب بود.

 امیناراحت تو جام نشستم و نگاه به پ شب،ید یادآوری با
در یپ یها  

. فرهود انداختم یپ  
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ها ازم خواسته بود  امیپ یبود کجام اما تو همه  دهینپرس

 بهش زنگ

 بزنم.

. پاسخ از مامان و بابا هم داشتم یچند تماس ب  

رو رو تخت ول کردم و بدون جواب  یگوش الیخ یب
 دادن بهشون،

 آروم از کنار مهتاب گذشتم.

. نبود ییرایتو پذ یدر اتاق رو که باز کردم کس  

. شدم سیسر و صدا وارد سرو یب  

 نگاهم که به چهره م افتاد تعجب کردم.

. هم سرخ بود یباد کرده و کم یحیچشمام به طرز فج   

  

بار آب زدن صورتم  از چند عدیرو باز کردم و  خی آب
رو ریش  

. نداشت یآنچنان ریبستم و صورتم رو خشک کردم اما تاث  

 یمختصر شینشستم و آرا شیآرا زیم یصندل یرو
صورت یرو  
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. کردم ادهیروحم پ یب  

. کنار مهتاب نشستم و آروم  دمیلباس هام رو که پوش

 صداش کردم

تکونش دادم که چشم باز کرد و با  یدر پ یبار پ چند
من که دنید  

سرش بودم وحشت زده چشم گشاد  یو آماده باال حاضر
 کرد و به

 تته پته افتاد :

. شد ریخواب موندم! دانشگاه د یوا - 

. ش گذاشتم و اجازه  نهیس یاومد بلند شه که دست رو

 ندادم

بهش زدم و آروم گفتم یلبخند :  

! من میامروز که کالس ندار ،یبخواب چه دانشگاه ریبگ

 - دارم

. سرکاررم  یم  

دیبهم رفت و توپ یچشم غره ا :  

؟یکن یم داریچرا منو ب خب - 



 
 

526 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
به لبم اومد، با دست اشاره کردم که آروم حرف  خنده

 بزنه و

دادم حیتوض :  

. کنم یخواستم خداحافظ - 

بهم رفت و خودش رو ول کرد و صداش  یغره ا چشم
پتو ریاز ز  

  بلند شد :

  

 امیتونم بلند شم تا دم در ب ینم دیخداحافظ. ببخش خب

که نیهم  - 

. زنم لهت کنم، بهت رحم کردم یاالن نم  

خوابش حساسه  یدونستم چقدر رو یکه م ییاونجا از
یدرک م  

. جا هم بهم رحم کرده بود نیکردم که واقعا تا هم  

پتو رفته بود از اتاق و بعد هم  ریکه ز یلبخند به مهتاب با
 از خونه

. زدم رونیشون ب  
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. باز هم سنگ صبورم شده بود شبید  

اون  یداشتم، قطعا مهتاب رو اندازه  یخواهر اگه
یدوست م  

 داشتم.

. شدم ادهیشرکت پ یدربست گرفتم و جلو  

و جواب فرهود،  دمیتماس کش کونیتوپ پر دست رو آ با
 که از

. از ده بار زنگ زده بود رو دادم شتریصبح ب  

 یعصب ادیفر یرو دم گوشم صدا یگوش نکهیمحض ا به
 و کالفه

. رو دور تر  یگوش یو باعث شد کم دیچیش تو گوشم پ

رمیبگ  

که  ید یجواب نم ،یاریدرم هیچ ایمسخره باز نیا

؟یچ - 

بسته شدن در آسانسور، صدام رو باال بردم و مثل  با
 خودش جواب

 دادم :

تنها باشم؟ کمیحق ندارم  من - 
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؟یسر من داد بزن یسر صبح یزد زنگ   

  

اونا رو  یاولش بگم فرهود من نه حوصله  نیهم بذار
 دارم و نه تو

 رو .

در کنترلش داشت گفت یکه سع یو با لحن دیکش یپوف :  

. نمتیخوام بب یآوا م - 

کرد و پر درد و آروم تر ادامه داد یمکث :  

. شدم دختر یم وونهید ییاگه مهتاب نگفته بود اونجا - 

سرد  کردم نشون ندم و هونطور یبغض کردم، اما سع :

 باشم

. یستیکجا بودم. پس نگران ن یدون یخب، حاال که م - 

دیآروم پرس :  

خوبه؟ حالت - 

خودم و کنترل کنم، در آسانسور که پشتم بسته  نتونستم
 شد

جواب دادم هیزدم و پر گال یپوزخند :  
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. تر بودم یعال روزیام، د یآره عال - 

 صداش بم شد و آروم در جوابم تنها صدا کرد :

 -آوا !...

 نییپا یکه تا سر گلو باال اومده بود رو به سخت یبغض
 دادم و با

چهارم، خالصه کردم یبه طبقه  دنیرس :  

. -کمیخواستم تنها باشم  یفرهود من خوبم، فقط م   

  

هم گذاشتم  یمرتبش چشم رو ینفس ها یصدا دنیشن با
 و منتظر

. ازش نشدم یجواب  

 آروم حرف آخر رو زدم :

. قطع کنم دیمن اومدم سرکار، با - 

قطع کردم  دم،یلحظه منتظر موندم، سکوتش رو که د چند
یو گوش  

. گذاشتم فمیرو تو ک  
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 . کردم ذهنم رو آزاد کنم و وارد  یسع یقیبا نفس عم

 شرکت شدم

 

 

کردم و به  دیو سع حانهیبا ر یکوتاه یو احوالپرس سالم
زمیسمت م  

 رفتم.

. بود دهیامروز ماهان زودتر از من رس  

 ریخودم حس کردم، سرباال بردم و ز یرو رو نگاهش
 لب سالم

. دادم یآروم  

. تکون داد یحرف تنها سر یمات چهره م شد و ب  

. رو  ستمیاون که نگاهش کنم س ینشستم و ب زمیپشت م

  روشن کردم

  

ش  رهیدادم اما نگاه خ ینشون م یرو سرگرم گوش خودم
 روم
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که دوست  ییکرد اما از اونجا یو دستپاچه م م ینیسنگ

 نداشتم

بردم و خودم  وتریاز مشکلم بزنم سرم رو تو کامپ یحرف
 رو

 مشغول کار نشون دادم.

دیآروم پرس هیبود چون بعد از چند ثان دهیفا یاما ب :  

افتاده؟ یاتفاق - 

. نشون بدم الیخیکردم خودم رو ب یسع  

حواله ش کردم و آروم جواب دادم یینگاه گذرا :  

! ینه، چه مشکل - 

شد یپر از شک و ناباور لحنش :  

 -آخه چشمات!

دمیو به سمتش چرخ دمیبه صورتم کش یدست .  

. موندم، از اونه داریب ادیز - 

از حرف هام رو هم باور  یکلمه ا یگفت حت یم نگاهش
 نکرده اما

. دینپرس یا گهیتکون داد و سوال د یسر  
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. فرهود زنگ زد گهیتا ظهر چند بار د  

دلخورم و  یلیدونستم ازش خ یچرا، فقط م دمیفهم ینم
خوام ینم  

! شد یم الیخ یباهاش حرف بزنم اما مگه ب   

  

خورد نگاه ماهان به سمتم بر  یزنگ م لمیکه موبا هربار
گشت یم  

. کردم یش، تماس رو قطع م یو من در مقابل نگاه سوال  

. کالفه شدم و تماس رو برقرار کردم گهیبار آخر د  

جواب دادم زمیخوردم و پشت به م یچرخ :  

! فرهود؟ مگه نگفتم سرکارم؟ هیچ - 

 شبیاز د یدون یم ،یاریدرم یچرا مسخره باز آوا

 - چندبار زنگ

. فکر و  یهمه  ؟ید یزدم؟ چرا جواب درست بهم نم

شتهیذکرم پ  

هم گذاشتم و شمرده شمرده گفتم یچشم رو :  
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و انقدر  یبدم که دست از سرم بردار دیبا یحیتوض چه

 - زنگ

؟ینزن  

و آروم گفت دیکش یفس بلندن :  

. آخر شب امیشب برو خونه، منم م - 

 شمهیکردم تمام حواس ماهان پ یحس م نکهیا بخاطر
 نتونستم

.» باشه»بدم و تنها آروم گفتم  یجواب  

. قطع کرد یکوتاه یکه راحت شد با خداحافظ الشیخ  

 برگشتم و چشم تو چشم ماهان شدم.

نگاهمون قفل موند که سکوت رو  یچند لحظه ا :

 شکست

-داداشت حرفت شده؟ با   

  

 یمخالفت تکون دادم که پرونده  یبه نشونه  یسر
 جلوش رو بست

 و گفت :
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اگه دوست  یهست، ول یزیچ هیزنه  یداد م چشمات

یندار  - 

. کنم یاصرار نم نیاز ا شتریب ،یبگ  

به سقف،  رهیدادم و خ هیم تک یسرم رو به صندل آروم
 چندبار پلک

 زدم :

 نینرفتم خونه، بخاطر هم شبیخانواده م حرفم شده. د با

کمی  - 

 اعصابم خرابه.

دیو متعجب پرس دیابرو در هم کش :  

خونه؟ یشب نرفت یچ یعنی - 

 چشم بهش دوختم و آروم جواب دادم :

. مهتاب شیرفتم پ - 

و آروم جواب داد دیبه سمتم چرخ :  

بوده. چرا  یمعن یگفتم کارت ب ،یکجا رفت دمینپرس من

 - از خونه

؟یزد رونیب  
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م  یاز زندگ یزیکه چ یاومد کس یکردم، خوشم نم اخم
دونه ینم  

 قضاوتم کنه.

بوده؟  یمعن یب یگ یشده که م یچ یدون یم مگه

 - مطمئن باش

. رونیانقدر بهم فشار اومده که از خونه زدم ب  

  مکث کردم و آروم اضافه کردم :

  

. انقدر دلم پره که امشبم دوست ندارم خونه برم یحت - 

. به عمق فاجعه برد یپ  

دخترونه نبود که از خونه رفتم  یقهر و لوس باز دیفهم
 بلکه کار

. حرف ها گذشته نیاز ا  

جواب داد یکرد و با هم درد یسرفه ا :  

. پره یلیپس دلت خ - 

رم  یم رهیگ یجا هست سمت بام، من هروقت دلم م هی
 اونجا. اگه
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 . سبک  کمی دیتونم ببرمت، شا یم یدوست داشته باش

یبش  

. شدم یفکر  

ن؟یبهتر از ا یچ  

 یزیکرد، چه چ یحضورش حال من رو بهتر م ماهان
آرام نیاز ا  

. دمید یش رو م یریبخش تر که خلوتگاه دلگ  

کردم یفرهود رو چه م اما  

زدم و گفتم یمغموم و گرفته لبخند تلخ :  

. تونم ینم یول شنهادت،یاز پ یمرس - 

. امیبه فرهود گفتم م  

زد هیش تک یدستاش رو تو هم قفل کرد و به صندل :  

 یتا ده شب م تایبا اومدن، نها ینداشته باش یمشکل اگه

 - رسونمت

  خونه.

  

. رو بسنجم تمیشدم تا موقع یچونه زدم و فکر ریدست ز  
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. ارمیب یتونستم بهونه ا یم  

. شد یم رید یادیاما ده شب ز  

تکون دادم و در جوابش گفتم یسر :  

. میتا نه برگرد یول میبر - 

. کنج لبش نشست یلبخند  

.  یانگار خوشش اومده بود که مراعات خانواده م رو م

 کردم

همراه  یساعت یغروب بود که با گرفتن مرخص کینزد
 هم از

. میزد رونیشرکت ب  

که از وسطاش پخش  ینیمحض نشستن آهنگ غمگ به
دلم یشد هوا  

. تر کرد یرو ابر  

مشغول زمزمه  رلبیدادم و ز هیتک شهیرو به ش سرم
 همراه آهنگ

 شدم .
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 . شم و داد  ادهیخواست پ یداشتم که دلم م یانقدر حس بد

 بزنم

 گله کنم از خدا.

. که داشتم یتلخ یاز گذشته   

.  ندهیخوب تو آ یزندگ دیکه تو استرس، به ام یاز بچگ

 گذشت

  نا شکر نبودم.

  

دونستم، اما برام سوال بود  یخوبم رو م یروزها قدر
 که چرا همه

اومده بود؟ شیمن پ یمشکالت برا نیا ی  

راهم سبز شده بود؟ یماهان جلو چرا  

رفت؟ یته دلم مالش م دنشیبا د چرا  

کفت حضور  یعقل و منطقم م یهمه  نکهیبا ا چرا
 ماهان کنارم

و کنارش آروم بودم؟ رفتمیپذ ینم غلطه  

شد؟ یقائله به کجا ختم م نیا  
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. دونستم ینم  

 یآشفتگ نیاز ا یرو محکم فشار دادم تا کم چشمام
 خالص بشم اما

. بود دهیفا یب  

! کردم یبود که فکر م یذهنم پر تر از اون  

 

 

پام بود ریکه ز ینگاهم رو به شهر .  

. بود یا گهیجور د زیباال همه چ نیاز ا  

شدن و شهر تو آرامش کامل  یم دهید کیها کوچ خونه
یبه نظر م  

. دیرس   

  

 بیجلوتر از من دست تو ج یکه کم یبودم و ماهان من
 فرو برده و

. کرد و سکوت یبه شهر نگاه م  

. جدول نشستم یو رو دمیکش یقینفس عم  
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 یبرا یخلوت نیخلوت بود و ا یبیبه طرز عج اطرافمون

نیا  

اومد یمعقول به نظر م ریغ یمنطقه، کم .  

دیه سمتم برگشت و با همون حالت حفظ شده پرسب :  

نه؟ ه،یقشنگ یجا - 

 دیینگاهم رو دور تا دور چرخوندم و حرفش رو تا :

 کردم

؟یکرد دایرو پ نجایا ی. چطوریلیخ آره - 

پرتاب کرد و  یپاش بود رو به طرف یکه جلو یسنگ
 گرفته جواب

 داد :

. اومدم یم ادیز نجایقبل از فوت مادرم ا - 

دهن باز  اریاخت یگرد شده از تعجبم ب یهابا چشم  :

 کردم

! ؟یچ - 

به سمتم اومد، کنارم نشست و نگاهش رو به رو به رو .

 دوخت
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. دیکش شیکه تو چشماش رخنه کرد، دلم رو آت یغم  

. نجایا ومدمیکه ن مهیسال و ن کی - 

. که مادرم رو از دست دادم یاز روز قایدق  

. بگم یموندم چ   

  

 دهیبار مادرش رو د هی ش،یاومد که دو سال پ یم ادمی
 بودم اما دلم

. کنم یادآوریخواست اون روزها رو  ینم  

 با من و من به حرف اومدم :

 نی. چطور اامرزتشونیبگم... خدا ب یدونم چ ینم اصال

 - اتفاق

 افتاد؟

در آورد و با اشاره  بشیرو از ج گارشیپاکت س کالفه
 بهش، ازم

 اجازه خواست.

 هیبه ر یقیبهش زد و پک عم یکون دادم که فندکت یسر
 هاش
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 فرستاد.

رو به روش آروم شروع به حرف  یبا نگاه به فضا :

 زدن کرد

! نهیسرطان داشت، سرطان س - 

. میعملش کرد مه،یگفتن بدخ یدکترا م  

 هیروح دیزدم تا کنارش باشم، آخه نبا یوقتم م یهمه  از
 ش رو از

. داد یدست م  

. مدت خوب بود هی  

. داد یراه درمانش داشت جواب م  

 م،یرفت یشش ماه بعد عملش واسه سونوگراف یوقت یول
 باز هم غده

. ش رشد کرده بود نهیتو س یخطرناک ی  

! نتونست گهید   

  

. میاز دستش داد اورد،یطاقت ن  

زد و نگاهم کرد گارشیبه س یپک :  
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هستن و هرجور که  یخانوادت رو بدون، هرچ قدر

 -هستن، 

. متهیبودنشون غن  

. گلوم رو گرفت ینیبغض سنگ  

تونستم بزنم چون به محض باز کردن دهنم،  ینم یحرف
 اشک هام

. شد یبود که روون م  

. چرخوند و خاموشش  نیزم یرو رو گارشیکالفه س

 کرد

. میجلوتر بر یبلند شد و ازم خواست کم  

شه  یم یتوجه به لباسامون که خاک یرفتم، ب همراهش
نیزم یرو  

. میبه شهر دوختو چشم  مینشست  

ما  یاون مرد سابق نشد! جلو گهیفوت مامانم، بابام د بعد

یسع  - 

 یهممه مون م یکرد نشون نده و تو دار باشه ول یم
که هر میدید  
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. شه یروز داره شکسته تر م  

. گم که دلت بسوزه یرو نم نایا  

 یآدم هرچ یخانواده  ،یگم که قدرشون رو بدون یم
 باشن

شکنهیم نبودنشون کمر آدم رو .  

 دلم گرفت و بغض کردم.

. تونستم به مرگشون  یکه داشتم، نم یمشکالت یبا همه 

  فکر کنم

  

. ختیر نییچشمم پا یصدا از گوشه  یاشکام ب  

 لب باز کردم و پر بغض به حرف اومدم :

. ناراحت شدم، متاسفم یلیخ - 

کرد و گفت یاشکام اخم دنینگاهم کرد، با د :  

؟یکن یم هیخاطر من گر به - 

! م اون بود هیگر لیمعلوم بود که دل  

. بود دهیبود که اون کش یم درد هیگر لیدل  
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بهش  یغرورش رو نشکنم و حس دلسوز نکهیا یبرا اما

 ندم سر

 تکون دادم و با پاک کردن اشکام مظلومانه جواب دادم :

ره که  یم ادمیافتم،  یمرگ م ادی ریبه د رید یلیخ من

 - هرلحظه

. هبش کمونیممکنه نزد  

کنج لبش نشست ینیلبخند غمگ :  

. مینیهمه مون هم - 

و به سمتم برگشت دیبه موهاش کش یدست :  

.  حتیکه نص اوردمتیهم ن نجایا ه،یدونم مشکلت چ ینم

 -کنم

 هیخواد گر یدلت م یهرچ ،یآروم بش کمیکه  آوردمت
یکن ول  

! خوام قهر نکن یازت م  

. خونه حرفت رو بزن، دردت رو بگو یرفت  

. ریشون نگ دهیناد یول   
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. شه تو دلت یبعدا حسرت م  

 ینیب رم،یاشکامو بگ یاونکه جلو یتکون دادم و ب یسر
 م رو باال

. دمیکش  

 هیکه با  ستمین ینداشتم. دختر نازپرورده ا یراحت یزندگ

 - مشکل

. ارمیکم ب عیسر کیکوچ  

. فرهودم داشتم شهیهم یاز پس خودم بر اومدم ول شهیهم  

راه خودشون رو باز کردن و  یشتریبا سرعت ب اشکام
 منم ادامه

 دادم :

از همه  شتریبار فرهود کنارم نبود، نبودنش ب نیا یول

آزارم یچ  - 

. نشون بدم یرفتار نیداد و باعث شد همچ  

... امیتونستم با مشکلم کنار ب یم شهیاگه بود مثل هم دیشا  

. زد ینم یصورتم بود اما حرف یاشک ها خینگاهش م  

. صورتم کرد کیدرآورد و نزد بشیاز ج یدستمال  
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و  دیصورتم کش ینزدم که دستمال رو آروم رو یحرف

 اشکم رو

 پاک کرد.

 

  

  

پر اشکم که روس صورتش نشست، کالفه دستمال  نگاه
 رو به دستم

 داد و سربرگردوند :

 -باهاش حرف بزن، بهش بگو که نگران نباشه.

 مکث کرد و آمرانه ادامه داد :

... اگه الزمه یحت - 

گرفت و ادامه حرفش رو زد یدوباره نفس :  

. ش  یو نگران ستین یزیما چ نیگم ب یو بهش م امیم

مورده یب - 

. ش یاز حرف ناگهان ختیته دلم ر  

! بدم یموندم چه جواب  
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کردم،  یاشکم رو پاک م کهیانداختم و درحال ریبه ز سر

 حرفش

 رو انکار کردم :

. ستین یزیچ نینه، اصال همچ - 

. بگه یدونه چ ینزد، معلوم بود که نم یا گهیحرف د  

. جلوتر رفتم یبلند شدم و کم  

کردم، حرف زدنم برام خوب  یم یخاص یسبک احساس
 شده و دلم

 باز شده بود.

. کرد یبه سمتش برگشتم، همونجا نشسته و نگاهم م  

: زدم و با اشاره به ساعت گفتم یلبخند کم جون  

. -میریدرنظر بگ کمیتراف دیچون با م،یبهتره بر   

  

پشت شلوارش رو تکون  یتکون داد و بلند شد، کم یسر
 داد و به

. میحرکت کرد نیسمت ماش  
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بهم انداخت و  یقبل از حرکت نگاه میسوار که شد : 

 آروم گفت

. حالت بهتر شده باشه دوارمیام - 

 یدادم و با لحن آروم هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم
 جواب دادم

: 

. ممنونم یبابت همه چ - 

 استارت زد و با نگاه به دو طرف دور زد.

. شدم رهیبهش خ  

شناخته بودمش شتریب یامروز کم .  

 شتریبودم و خودم رو ب دهیش فهم یاز زندگ شتریب
بهش کینزد  

. کردم یحس م  

پارک  ابونیرو کنار خ نیماش د،یم رو که د رهیخ نگاه
 کرد و قبل

: دیشدن، پرس ادهیاز پ  

؟یتو فکر هیچ - 
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دمیپرس رونیدادم و با نگاه به بسر تکون  :  

؟یسادیچرا وا ،یچیه - 

. شم ادهیکه بالل داشت، گفت پ یبا اشاره به مرد  

که ادامه داد ستادمیحرف قبول کردم و کنارش ا یب :   

  

. یامتحان کن دیباللش حرف نداره، حتما با - 

که  یمکتین یزدم که ازم خواست رو یرنگ یب لبخند
اون یکم  

. ادیتا ب نمیداشت بشطرف تر قرار   

. م شدم ینشستم و مشغول ور رفتن با گوش  

. به سمتم گرفت یجلوم اومد و بالل قهیبعد از چند دق  

 تشکر کردم و ازش گرفتم.

 یکه مدت ها م یمن یخوش مزه بود، حداقل برا واقعا
 شد سمتش

 نرفته بودم.

بهش زدم و سر بلند کردم تا بگم  یدر پ یگاز پ چند
 واقعا به
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حرف تو  ییآشنا یصدا دنیکه با شن دیارز یم امتحانش

 دهنم

. دیماس  

! ییدایداداش کم پ ییبه، آقا ماهان. کجا - 

 خشک شدم.

. رفت ادمی دنینفس کش یلحظه ا یبرا  

. هم گذاشتم و دستم رو مشت کردم یبا ترس چشم رو  

. خودش بود یصدا  

! یمهد  

کرد ؟ یکار م یچ نجایا ! 

. و من توان برگشتن نداشتم نگاه ماهان به پشت سرم بود   

  

مات و مبهوت چشم به ماهان دوخته بودم که با  نطوریهم
 باز و

 بسته کردن پلک هاش آروم زمزمه کرد :

. نده تیاهم _ 
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جلو اومد و بدون نگاه کردن به من، با خنده  یمهد

 خودش رو تو

ماهان انداخت و چند ضربه پشتش زد حصار :  

به کار،  یو بستهمه ش خودت ر ،یمرد حساب ییکجا

یگ ینم  - 

شه؟ یبرات تنگ م دلمون  

 یمعده م داره بر م اتیکردم تموم محتو یم احساس
 گرده و شک

. دهینداشتم رنگم پر  

 یاومد، ناخودآگاه بلند شدم و ب رونیش که بحصار از
یتوجه به بالل  

. افتاد، چشم بهش دوختم نیکه از دستم به زم  

روم نشست به وضوح  یبه سمتم اومد و وقت نگاهش
 چشماش گرد

 شد.

کرد خودش رو آروم نشون  یم یکه سع یبه ماهان نگاه
 بده دوختم

داد حیو توض دیبه گردنش کش یکه دست :  
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 -آوا خانم، همکارمه!

. زد یبا نگاهش انگار خنجر م  

کنج لبش نشست و بعد از چندلحظه چشم از  یپوزخند
 روم برداشت

  و به ماهان دوخت:

  

دور دور که ما  یبر یهمکارات عادت دار یهمه  با

ادتیرو   - 

 رفته؟

 

 

تو  میتو صورت ماهان نشست و با نگاه مستق یظیغل اخم
 چشماش،

گفت ضیتنها پر غ :  

! یمهد - 

تر شد کیبه ماهان نزد ینگاهش براق و کم :  
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خوام بدونم تو با نامزد سابق  یکه، فقط م ستین یحرف نه

 -من، 

؟یکن یم کاریچ نجایا  

و باز جلوتر رفت دیابرو در هم کش :  

من خرم؟ ی!فکر کردهمکار؟ - 

زد یپوزخند صدادار ،یدست به کمر و عصب :  

 -همکارشه!

و دستش رو به طرف ماهان گرفت دیبه سمتم چرخ :  

-آوا خانم، همکارته؟ یگ یم یچ شما   

  

 یکردم و سع یبود، اخم یته دلم خال نکهیوجود ا با
 کردم دلهره م

. ندمرو نشون   

تو چشماش گفتم رهیجلو رفتم و خ یقدم :  

 ،یکن یتره هم خورد نم تییواسه حرف پسردا یوقت

حرف یجا  - 

! مونه یواسه من نم  
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 صورتش رو کج کرد و پر طعنه گفت :

م انتظار نداشتم که بخواد با نامزد  ییمن از پسر دا آخه

 - سابقم

! رو هم زهیبر  

به  د،یمحض تموم شدن حرفش ماهان بازوش رو کش به
 سمت

دیخودش برگردوندش و تو صورتش غر :  

. ینش مونیحرف دهنت رو بفهم که بعد پش - 

 دیماهان زد و با لحن کل ی نهیاشاره ش رو به س انگشت
 شده ش

 گفت :

! نه من ،ییشه تو یم مونیکه پش یاون - 

رفت دستش رو  یکه کم کم داشت از کوره در م ماهان
 باال برد و

زد در جوابش گفت یبه شونه ش م کهیدر حال :  

گم یدارم م ؟یگ یچرت و پرت م یچرا دار ... - 
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باال برد و دست ماهان رو  یصداش رو کم یمهد : 

 کنار زد

من نگاه  یکه راست راست تو چشما یوجود یب انقدر

و یکن یم  - 

! همکارمه یگ یم   

  

هست بگو یزیخب اگه چ .  

پر استرس مونده بودم و فقط نگاهم رو  ج،یو گ فهکال
یم نشونیب  

 چرخوندم.

زدم ینم یحرف چیه .  

 یحرف ها به کجا م نیا ی جهینت نمینگاه بود تا بب فقط
 کشه که

! کرد خیحرف ماهان مو به تنم س  

که  یا کارهیهم هست، به تو چه؟ چ یزیچ هی رمیگ اصال

 - االن قد

؟یکن یم ییازم بازجو یجلوم و دار یکرد علم  
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از حدقه دراومده  یسرخ شد و با چشما یمهد ی چهره

به یا  

و منتظر  ستادهیدست به کمر ا یظیکه با اخم غل ماهان
 جوابش بود

دیتوپ :  

! دختر قحط بود دمید ینامرد من تو رو مثل داداشم م آخه

 - که با

! ن؟یا  

. به جلو برداشت یبه من کرد و قدم یاشاره ا  

دیشده ش، شکاکانه پرس زیر یهابا چشم  :  

! پاش که ولم  ریز یتو نشست شمینکنه دو سال پ نمیبب

 -کنه؟

گرد شدن بهش زل زدم که  اریاخت یکه ب ییچشما با
حواله م ینگاه  

زد یکرد و پوزخند :  

حاال  ؛یاوردیمقدس رو درم میمر یکه واسه من ادا تو

 - انقدر ول
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! رو هم؟ یختیخودم ر ییکه با پسردا یشد   

  

 حرفش نفس هام رو به شماره انداخت.

. شدم که تموم ترسم رو کنار گذاشتم و جلو  یانقدر عصب

 رفتم

رو رفتارم داشته باشم صدام رو  یاونکه بتونم کنترل یب
 باال بردم

 و داد زدم :

فکر  ؟یزن یحرف م ینطوریبا من ا یچه اجازه ا به

یک یکرد  - 

همه مثل خودت کثافتن؟ یفکر کرد ؟یهست  

رفتارم مسلط بشم اما  یرو یهم گذاشتم تا کم یرو چشم
دهیفا یب  

 بود.

 یم رهیشدن و خ یکه رد م یرفتم، نگاه مردم جلوتر
 موندن رو

دمیگرفتم و غر دهیناد :  
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 ،یتر قیکه خودت بهش ال یبزن یبهم تهمت یندار حق

شد؟ تیحال - 

که دیلرز یدستم م تیشدت عصبان از  

. ستادیش ا نهیبه س نهیماهان پر خشم س  

ش رو گرفت و  قهیرگ گردنش باد کرده بود،  کهیدرحال
 به عقب

دیهولش داد و غر :  

. برو کهیمرت یزن یحرف اضافه م یدار یلیخ گهید

 - گمشو تا

 کار دستت ندادم!

ش رو صاف کرد و با  قهیانداخت، نیرو زم یتف یمهد
 انگشت

گفت یکه به سمتمون گرفت، با لحن بد یدیتهد :  

! -ونسیحاج  شیپ میرم، اما مستق یم   

  

داده به تو که انقدر تو  یچه لقمه حروم نمیخوام بب یم
 زرد از آب
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! یدر اومد  

 

 

هراسون پا به سمت ماهان تند کردم  یحرف آخر مهد با
 که قصد

 داشت به سمتش هجوم ببره.

دراز کردم و  دم،دستیجلوتر از خودم رفت دو یوقت
 ناچار بازوش

. گرفتمرو تو دستم   

با عجز  نیهم یکه نگهش دارم برا دیرس یزورم نم :

 گفتم

. کنم بذار بره، ولش کن یخواهش م - 

. برافروخته برگشت یو با چهره ا ستادیا  

تو موهاش فرو برد و پر حرص زمزمه کرد یدست :  

! یعوض - 

.  یعصب یمحکمش گرفتم و به چهره  ینگاه از بازو

 ش دوختم
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حواسش  یشده بود که حت یمهد ریافکارش درگ انقدر

 نبود دستش

گرفتم رو   

  

توجهش رو جلب کنم ازش فاصله گرفتم و  نکهیاز ا قبل
 نفسم رو

. دادم رونیکالفه ب  

 تو دلم آشوب افتاده بود اما مهر سکوت به لبم زدم.

. شدم نیصدا کنارش راه افتادم و سوار ماش یب  

. کنده  نیاز زم یادیبا سرعت ز نیبه محض نشستن ماش

دش  

 یصاف تو جام نشستم و با گاز گرفتن لبم سع ده،یترس
یکردم حرف  

 نزنم.

شد و  زیکرد که آخر صبرم لبر یم یبد رانندگ انقدر
 سرم رو به

 سمتش برگردوندم.
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 .  یبه جلو نگاه م میابروهاش بود و مستق نیب یظیاخم غل

 کرد

که دور فرمون قفل شده بود رو انقدر فشرده بود  یدست
 که به

. زد و رگ هاش قشنگ مشخص بود یم یدیسف  

گفتم یفیضع یآب دهنم رو قورت دادم و با صدا :  

؟یآروم تر بر کمیشه  یم - 

من که تو جام  دنیسرش رو برگردوند و با د یا لحظه
 خشک شده

. و از سرعتش کم کرد دیبه موهاش کش یبودم کالفه دست  

زده باشم،  یحرف نکهیا یراحت نشستم و برا یکم :

دمیمردد پرس  

... پدرت شیاگه بره پ - 

دیوسط حرفم دو :   

  

بگه  ؟یخواد بره بگه چ یتونه بکنه. م ینم یغلط چیه

 - ماهان با
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. باور کرد نمیکه ا رمینامزد سابقمه؟ گ  

ادامه داد یزد و حرص یپوزخند :  

! یچه نامزد - 

آشنا  دیذارن روش؟! داشت یم یماه هم اسم نامزد هی مگه
د،یشد یم  

! تموم شد و رفت دیخور یبه درد هم نم دیدید  

. فرمون ضرب گرفت یبا انگشتاش رو  

خودش  یرو برا حاتیکردم تموم اون توض یم حس
یگفت، برا  

سبک بشه و به خودش ثابت کنه که کار  یکم نکهیا
یاشتباه  

 نکرده.

دمیدادم و آروم پرس هیتک یصندل یسرو رو به پشت :  

کنه؟ یفکر م ینجوریپدرت ا واقعا - 

موهاش فرو کرد و آروم گفت یدستش رو ال به ال :  

! دونم یاون رو نم نه،ینظر من ا - 

. کرد یتاب یقلبم کم آورد و باز هم ب  
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. نشست یحرف زدنش هم به دلم م یحت  

من ممنوعه بود؟ یآدم برا نیا چطور  

! خواستم نخواهمش؟ یچطور م   

  

 

 

و بهم  یداشت آشفتگ یسع کهیو درحال دیکش یپوف
ش رو یختگیر  

ستادیدر خونه مون ا ینشون نده جلو :  

. ادینم شیپ ینگران نباش، مشکل - 

. یت با فرهود تمرکز کن ارتباط یکن رو یسع  

شم آروم جواب  ادهیپ نکهیتکون دادم و قبل از ا یسر :

 دادم

. برامون دردسر درست نکنه دوارمیام - 

. ازش وارد آپارتمانمون  یشدم و بعد از خداحافظ ادهیپ

 شدم

. بود ینگران بودم و تموم وجودم پر از نگران  
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موند، حتما  یبودم ساکت نم دهیکه من د یمهد اون

یدردسر  

! کرد یدرست م  

درهم  ی افهیرو که تو قفل چرخوندم در باز شد و ق دیکل
 فرهود

 جلوم ظاهر شد.

به ساعتش کرد و جلو اومد یاشاره ا :  

-تو دختر؟ ییکجا   

  

 میفقط ن دمید یعتش وقتکردم و با نگاه به سا یاخم
ریساعت د  

حوصله  یب دمیکش یمقنعه رو از سرم م کهیدرحال کردم
 جواب

 دادم :

! سرمون شلوغ بود امشب کمی - 

نگاه به مامان و بابا، فرهود رو کنار زدم و  بدون
 خواستم وارد
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 اتاقم بشم که بابا بلند شد و به سمتم اومد :

 ،ید یجواب تلفنامونم که نم ؟یومدیخونه ن شبید چرا

یچ یعنی  - 

کارا؟ نیا  

ستادمیبرگشتم و رو به روش ا .  

 دستام رو تو هم قفل کردم و جواب دادم :

خواستم  ینداره، اعصابم خورد بود نم یخاص یمعن

یبهتون ب  - 

. کنم یاحترام  

به  یقیاز بابا خواست ادامه نده، اونم با نگاه عم فرهود
 صورتم

. دیعقب کش  

کردم اما انقدر فکرم  یمامان رو حس م ی رهیخ نگاه
اتفاق ریدرگ  

. وارد اتاقم شدم و فرهودم  تیاهم یاومده بود که ب شیپ

 دنبالم

 یصندل یرو که پشت سرش بست، مانتوم رو رو در
 انداختم و
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دمیخسته نال :  

. روز  هیفرهود به خدا اصال حوصله ندارم، بذار واسه 

گهید - 

! تو صورتش نشست یلبخند مهربون   

  

. شده بود یشگیبازم همون فرهود هم  

. پاش  یتختم نشست و اشاره کرد سرم رو رو یلبه 

 بذارم

 دلخور بودم اما تاب مقاومت نداشتم.

که گفته  یداشتم که بدون حرف کار اجیبهش احت انقدر
 بود رو

 انجام دادم.

. آروم شدم دیموهام لغز نیدستش که ب  

که  یچند روز نیر بغض به اهم گذاشتم و پ یرو چشم
 خودش رو

. کرده بود فکر کردم غیازم در  
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هم اومدن خونه  نایسفر، ا دیبهشون گفته بر مشاورشون

 - بابا گفته

باالتر  یسال زندگ نهمهیمامان گفته ا میایشمال و ب میبر
 از شمال و

! دعواشون باال  نیسر ا ،ینبرد چجایمشهد من رو ه

 گرفته

. لبم نشست یرو یپوزخند  

 یاونا نبود اما باالجبار نفس یدعوا لیدل شیفکرم پ اصال
رونیب  

دمیدادم و پرس :  

ه؟یچ جهینت حاال - 

 آروم جواب داد :

. شیرن ک یفردا دارن م - 

 لیدل شهینگفتم، هم یزیتکون دادم و چ یسر
 دعواهاشون مسخره

 نیهم یکردم، برا یبود که فکر م یزیاز اون چ تر
یتعجب نم  

. دعوا کردن یزیچ نیگفت سر همچ یاگه فرهود مکردم    
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 یعصب یبتونم بخوابم اما چهره  دیرو بستم تا شا چشمام
 ماهان و

چشمم  یاز جلو یلحظه ا یسر و ته مهد یب یدهایتهد
یکنار نم  

 رفت.

م  یبه نگران نیو هم فتهیقراره ب یدونستم چه اتفاق ینم
یدامن م  

 زد.

؟یمن ناراحت از - 

تکون دادم که  یباز کردم و سرم رو به عالمت منف چشم
 دوباره

دیپرس :  

! ه؟یچ یغم تو چشمات برا نیپس ا - 

 زیاز فرهود نداشتم اما حاال همه چ یپنهون زیچ چوقتیه
یفرق م  

 کرد!
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. بودم دهیماهان رو د یرو تشیحساس  

. افتاده یتونستم بگم چه اتفاق ینم  

کردم ذهنم رو معطوف خودش کنم یسع :  

 نچندی! ایباهام قهر کن یروز هیکردم  یفکر نم چوقتیه

 - روز

. شد یاز حد طوالن ادیز  

زد ینیلبخند غمگ :  

. ستمیحاال ن یناراحت بودم ازت،ول - 

. کنار و  دمیکال خودم رو کش هویمن اشتباه کردم که 

  تنهات گذاشتم

  

دلم  یحرف زد یو اونطور یبهم زنگ زد یوقت شبید
یلیخ  

! منم کنارت  یو حت ییحس کردم تنها نکهیگرفت،از ا

ستمین  

. یداد یجواب نم یبه خدا مردم و زنده شدم وقت  

. کنم کاریچ دیمونده بودم با ییگفت اونجا یاگه مهتاب نم  
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 یا« خدا نکنه» رلبیابروهام انداختم و ز نیب یزیر اخم

 گفتم و

 سکوت کردم.

! نبود ششیناراحت بودم ازش اما االن فکرم پ  

خواست زودتر تنها بشم تا بتونم راحت تر به  یم دلم
شیموضوع پ  

 اومده فکر کنم.

گذاشت و  یسرم بالشت ریچون ز دیحرفم رو فهم انگار
یبوسه   

: م زد یشونیبه پ یکوتاه  

. تو اتاقت ارمیحتما، بذار شامت رو ب یخسته ا یلیخ - 

تکون دادم و ممانعت کردم، اصال گرسنه نبودم، اون  سر
 بالل

! کوفتم شده بود یحساب خوش مزه  

 یم رو برداشتم و رو یرفتنش گوش رونیمحض ب به
 شماره ش

 مکث کردم.
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. افتاده یخواست بدونم چه اتفاق ینگران بودم و دلم م  

!  یو فکر م دمیکش یاسمش م یمردد مدام دستم رو رو

 کردم

! نه ای هیدونستم زنگ زدنم کار درست ینم   

  

 

 

خسته »گفت  یفرهود که م یزمزمه  یصدا دنیشن با
یست م  

و پتو  دمیکنارم کوب زیم یرو رو یگوش« بخوابه خواد
یرو رو  

. فرو رفتم یخبر یو به عالم ب دمیسرم کش  

مامان، آروم چشمام رو باز کردم و  یپچ پچ ها یصدا با
 دور تا

 روزیخواست تمام اتفاقات د یاتاق چرخوندم. دلم م دور
 خواب

رحم تر  یب ایدن دمیمو به موش فهم یادآوریاما با  باشه؛
 از اونه که



 
 

573 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
! ارهیاتفاقات ناگوار رو تو خواب ب  

 پتو رو کنار زدم و تو جام نشستم.

از ذهنم عبور  روزیاز چند لحظه که تموم اتفاقات د بعد
 کرد، بدون

. رفتم رونیجمع کردن تختم از اتاق ب  

 یسر و صدا چمدون یب کردیم یفرهود که سع دنید با
دررو دم   

: گرفته از خواب  یبذاره، ابرو باال پروندم و با صدا

گفتم یآلودگ  

؟یکن یم کاریچ نجایا تو - 

گفت که  ریزد و صبح بخ یسمتم برگشت، لبخند به
 جوابش رو دادم

. 

  چمدون رو پشت در گذاشت و در جواب سوالم کفت :

  

. موندم نجایا شبید - 

. گفتم و به آشپزخونه رفتم یآهان  
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 یبه نشونه سالم برا یپر کردم و سر ریاز ش یآب وانیل

 مامان و

 بابا تکون دادم.

خواستم  دم،ینفس سر کش کیآب رو  وانیکه ل نیاز ا بعد
 از

برم که مامان مانع شد رونیآشپزخونه ب :  

. میر یم میما دار م؛یبا هم صبحونه بخور نیبش - 

ماهان پاهام سست شد و  روزید یحرف ها یادآوری با
یبعد از کم  

. شدم میفکر کردن تسل  

 به محض نشستن فرهود هم کنارم جا خوش کرد.

دمیکردم و پرس نیریرو ش میچا :  

د؟یگرد یبر م یک - 

سفر نداشت  نیا یهم برا یکه انگار دل و دماغ مامان
 آروم جواب

 داد :

. گهیهفته د هی - 



 
 

575 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 ،یشتریساعت با سرعت ب دنیتکون دادم و با د یسر

 مشغول

 خوردن شدم.

به ساعتش کرد و  یاشاره ا دیکه عجله م رو د فرهود :

 گفت

. -رسونمت ی! خودم میعجله نکن، حاال وقت دار   

  

. لب تشکر کردم و بعد از خوردن به سمت اتاقم  ریز

 رفتم

 یکه حوصله نداشتم، برا یینشستم و از اونجا نهیآ یجلو
که از نیا  

 یزدم و با دهن کج یرژ لب کمرنگ امیدر ب یروح یب
م افهیبه ق  

هم طول  قهیجا بلند شدم. حاضر شدنم سر جمع پنج دق از
و دینکش  

. رفتن از اتاق نگاه متعجب فرهود رو به جون  رونیبا ب

دمیخر  
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تونستم با  یم نم یآشپزخونه رفتم، با وجود دلخور به

 قهر ازشون

مامان زدم که  یبه گونه  یکنم، بوسه ا یخداحافظ
محصاربرگشت و   

 کرد.

. اجازه داد ازش جدا بشم یسفارشات حساببعد از   

و دستم رو به سمتش دراز کردم،  ستادمیبابا ا یجلو
هی شهیهم  

برطرف  یدر پ چکدومیبود که ه نمونیب یا فاصله
یکردنش نم  

. میرفت  

. م کردحصارو  دیدر کمال تعجبم بابا دستم رو کش  

 یافتاد کم یاتفاق م ریبه د ریکارش، د نیاونجا که ا از
دیطول کش  

 تا هضمش کنم و دست هام رو پشتش گره بزنم.

بهم زد و ازم  یاومدم لبخند رونیش که بحصار از
 خواست مراقب

 خودم باشم.
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 مهربون شده بودن!

.  تمیطاقتم طاق شده و ظرف گهیبودن که د دهیانگار فهم

لیتکم  

بهش انداختم  ینگاه مینشست نیتو ماش نکهیبه محض ا :

دمیو پرس   

  

شده دل بکنه از مدرسه؟ یراض یچه جور مامان - 

ش بود  یحواسش به رانندگ کهیاستارت زد و درحال :

 جواب داد

ش استفاده نکرده  یزور! چون تا حاال هم از مرخص به

 - بود

 راحت بهش دادن.

. برگردوندم شهیتکون دادم و سرم رو به طرف ش یسر  

. خواستم زودتر برسم یدل تو دلم نبود و م  

. یمونم که تنها نباش یم شتیپ امیاز امشب من م - 

 بدون برگردوندن سرم مخالفت کردم :
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تنها بمونم  کمیخودت منم  یخواد، تو بمون خونه  ینم

 -بهتره، 

. کنم یخودم رو جمع و جور م  

آهنگ بود  یراه فقط صدا ینزد و ما بق یا گهید حرف
 که سکوت

. شکست یرو م نیداخل ماش  

مظلوم شده  یبا نگاه به چشم ها ستادیشرکت که ا یجلو
 ش طاقت

. ش انداختمحصارو خودم رو تو  اوردمین  

. دیچیمحکم دست دورم پ  

. شد نگیماهان وارد پارک دیسف یایتو همون لحظه پرش  

. دمیرس یبهش م دیبا  

جلب  یکردم ب یاومدم و سع رونیفرهود ب حصار از
 توجه کوتاه

. کنم یخداحافظ   
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بهش  یکردم که فشار محکمدستم رو به سمتش دراز  . 

 وارد کرد

م در رو باز  گهیبا دست د کهیو درحال دمیتو هم کش اخم
کردم یم  

 غر زدم :

! کارت نیبا ا اریمن رو در ب غیج یهر سر - 

نگاهم کرد و گفت وسیما :  

آخه دلم واسه  ،یبزن غیبار از قصد فشار دادم که ج نیا

غیج  - 

. تنگ شده غاتیج  

بفهمد به  نکهیا یشدم و برا ادهیرو لبم نشست، پ یلبخند
قهر نیا  

گذاشتم، خم شدم و جواب  شهیش یدادم دست رو انیپا :

 دادم

. نزدم غیاتفاقا منم عمداا ج - 

. و باخنده نگاهم کرد دیرو فرمون کوب یدست یشینما  
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 . ازش وارد  یکوتاه یبهش زدم و با خداحافظ یچشمک

 مجتمع شدم

. هم کف انداختم ینگاه به طبقه  رکانهیز  

! مشخص نبود یزیچ  

. پا و اون پا کردم نیا یو کم ستادمیآسانسور ا یجلو  

ناچار دکمه  ست،یازش ن یخبر دمیاز چند لحظه که د بعد
 ی

 آسانسور رو فشردم.

  

  

 

وارد آسانسور  د،یبه پشت سرم انداختم و نا ام ینگاه
 شدم اما قبل

توجهم  ییقدم ها یدر پشت سرم بسته شه صدا نکهیا از
 رو جلب

 کرد.
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آسانسور رو بزنم که ماهان تو  یلفتش دادم تا دکمه  یکم

 اومد،

بهم داد و  یلب سالم ریز دنمیرو بلند کرد و با د سرش
یدکمه   

 طبقه چهارم رو فشرد.

دمیجواب سالمش تند پرس یو ب دمیبه سمتش چرخ :  

! اومد؟ شیپ یمشکل روزیشد، د یچ - 

.  نییخت که خجالت زده سرپابهم اندا یینگاه سر تا پا

 انداختم

لب زمزمه کردم ریبگه، ز یزیچ نکهیقبل از ا :  

 -سالم!

جواب  دیشد ازش فهم یرو نم یحس چیکه ه ییبا صدا :

 داد

! فتهیب ستیقرار ن یگفتم که نگران نباش، اتفاق خاص - 

رنگ تعجب گرفت اما از جواب قاطعش به من و  نگاهم
 من افتادم

: 
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... -دای...با اون تهدروزیآخه د   

  

بهم انداخت  یتو صورتش نشست و نگاه بد یظیغل اخم
حیکه ترج  

. حرفم رو بخورم یدادم ادامه   

و جواب داد دیبه سمتم چرخ :  

! ! پس نگران یحرف الک یعنی د،یتهد یگ یخودت م

نباش یزیچ - 

من به  یتونه بکنه چون زندگ ینم یغلط چیه یمهد
 خودم

 مربوطه.

خواد بگه، اما باور  یافتاده که نم یبود اتفاق معلوم
یحرفش برا  

! نبود ریبودم امکان پذ دهیرو د یکه رفتار مهد یمن  

ابروهاش انداخت و  نیکه ب یاز حرفش با اخم بعد
که به یچشم  
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 .  نیا یبه ادامه  یلیتما چیکفشش دوخت، نشون داد ه

 بحث نداره

! دمید یرو تو نگاهش م یکالفگ  

. بخاطر وجود من باشه حالم رو  یکالفگ نیا نکهیحس ا

کرد یبد م  

خواستش اما  یحاکم بود که دلم نم نمونیب ینیسنگ جو
جز یچاره ا  

 سکوت نداشتم!

. تا  ستادیکنار ا یحرف چیه یآسانسور که متوقف شد، ب

 برم

. بهش انداختم و آروم از کنارش گذشتم ینگاه  

به  ایبذارم  رشیفکر درگ یدونستم رفتارش رو پا ینم
یافکار منف  

گفت که ماهان قصد  یو م دیچرخ یکه مدام تو سرم م م
 داره باهام

. تر برخورد کنه پر و بال بدم نیسرسنگ   
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اومد و حضورش تسلط رو قدم هام رو  یسرم م پشت
یازم م  

 گرفت.

.  یدونستم چ یآدم پشت سرم بود که نم شیتموم فکرم پ

 تو فکرشه

زودتر از  دیو سع حانهیطبق معمول ر میاتاق که شد وارد
دهیما رس  

 و مشغول کار بودن.

 ،یرفت و بعد از سالم و احوال پرس دیکنار سع ماهان
 سرش رو تو

. فرو برد وترشیکامپ  

. بده حیرو بهش توض یانگار قرار بود کار  

 ینداشتم، خوش و بش کوتاه یکه دل و دماغ ییاونجا از
حانهیبا ر  

. رفتم زمیبه سمت م ادیکردم و به بهونه کار ز  

. غرق شدم شونمیپر ینگاه بهش دوختم و تو فکرا  

! افتاده یکه چه اتفاق اوردمیسر در م دیبا  
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اول خودم رو  دیسر در آوردن از موضوع با یبرا اما

یآروم م  

 کردم.

. مشغول کارم  ستمیچشم ازش گرفتم و با روشن کردن س

 شدم

فرصت  یادار میبود که تا آخر تا ختهیسرم کار ر انقدر
 حرف زدن

. نکردم دایباهاش پ  

بگم انقدر غرق تو  یزیهم که خواسته بودم چ یبار چند
دهیکار د  

. شده بودم مونیبودمش که پش  

! رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیه یتا آخر وقت کار   

  

بودم  لمیمشغول جمع کردن وسا یا ختهیفکر به هم ر با
حانهیکه ر  

. من نشست زیم یبه سمتمون اومد و رو  

گفت کبارهی شیحرف پس و پ یب :  
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ما دور هم  یخونه  دیایب د،یندار یهفته اگه برنامه ا آخر

 - جمع

. میش  

. ش زدم یبه مهربون یگذاشتم و لبخند زیم یرو رو فمیک  

. حاال یتازه عروس دوماد بر یخونه  ادیز دیگن نبا یم

 - تو

! ؟یکن یخودت ما رو دعوت م  

واب دادنازک کرد و ج یپشت چشم :  

! میجزام که ندار میتازه عروس دوماد - 

. میادا و اطوارا ندار نیبابا ما از ا دیایب دیپاش  

 مهتاب و نامزدش هم دعوتن.

. گرد شده م نگاهش کردم یبا چشما  

. با مهتاب گرم گرفته یدرست حدس زده بودم که حساب  

که  ییداده بود و به حرف ها هیش تک یبه صندل ماهان
رد نمونیب  

داد یشد گوش م یبدل مو  .  

پشت بند حرفش ادامه داد حانهیر :  
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 میکنم، دوست دارم که دور هم جمع بش یتعارف نم من

 - خوشحال

. دیایشم ب یم   

  

باال انداختم و  یفکر به آخر هفته که تنها بودم شونه ا با
 جواب دادم

: 

. امیباشن حتما م هیندارم، اگه بق یمن مشکل - 

. بهم زد و نگاه به ماهان دوخت یلبخند  

 من هم !

زد و  حانهیبه ر ینگاه به من، لبخند کم رنگ بدون
بلند کهیدرحال  

شد گفت یم :  

. تونم یمقدار سرم شلوغه، نم هیمن  - 

. شد شتریکه از صبح به جونم افتاده بود ب یحس بد  

. باشه که من  یخواست تو جمع یسرش شلوغ نبود نم

 هستم
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انگار کالا -گفت:  حانهیانداختم که ر نییرو پا سرم

یدوست دار  

 میبر میخواست یها ! کوه هم که م یمخالف کوک کن ساز
نیهم  

 داستان بود.

من  ینگاهش رو یا هیثان نکهیا یب حانهیدر جواب ر :

 بلغزه گفت

. اون  دمیاومدم بهتر بود، به کارم نرس یاونجا هم اگه نم

 -روز

که منظورش رو نگرفته بود بلند شد و پر اخم  حانهیر
بر کهیدرحال  

گشت گفت یم :  

. شم یناراحت م یایدونم، اگه ن یمن نم - 

. نداد و رفت یا گهیحرف د یاجازه    

  

. بهم طعنه زده  ییجورا هیکه  ینگاهم به ماهان نطوریهم

 بود موند
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که باعث شده بود تلخ بشه  یخواست تموم اتفاقات یم دلم

 رو از

. بهم نکرد ینگاه یچشماش بخونم اما حت  

 

 

اش رو برداشت و تنها  چیمقابل نگاه ماتم سوئ در
یخداحافظ  

 زمزمه کرد و از کنارم گذشت.

. رفت رونیشد که از در اتاق ب دهینگاهم دنبالش کش  

اما به محض بسته شدن  امیتا به خودم ب دیطول کش یکم
 در، پا تند

رفتم. به  رونیاز اتاق ب یسرسر یو با خداحافظ کردم
 قدم هام

لحظه در آسانسور رو  نیدادم و تو آخر یشتریب سرعت
 گرفتم و

بسته شدن بهش ندادم. نگاهش باال اومد و روم  اجازه
 نشست، داخل

. ستادمیرفتم و درست رو به روش ا  
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 یکه تو چشماش رخنه کرد، جد یتوجه به تعجب یب : 

دمیپرس  

دردسر  یشد، مهد یچ روزید دمیصبح چند بار پرس از

 - درست

! یبهم نداد یبار هم جواب درست کینه، اما  ایکرد   

! هست حقمه بدونم؟ یاگه موضوع یکن یفکر نم   

  

برات درست شده مسببش منم. اگه  یاگه دردسر چون
یسوتفاهم  

بگو تا خودم حلش کنم، دوست ندارم بخاطر من تو  هست
 فشار

. یباش  

 یتو هم م شتریتوجه به صورتش که هر لحظه ب یب
 رفت،

. تو صورتش منتظر جواب شدم رهیهمونطور خ  

جواب داد یو عصب دیبه موهاش کش یدست :  

! ؟یبدون یخوا یرو م یچ - 
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 باالفاصله جواب دادم :

! شد یافتاد و به من هم مربوط م روزیکه د یهر اتفاق - 

از دستم خالص شه،  نکهیا یو برا دیکش یپوف یعصب :

داد حیتوض  

هارت و پورت کرد  کمیاومد خونمون  یمهد روزید آره

 - که خودم

 ستین یو رفت؛ مشکل دیرو دادم راهش رو کش جوابش
یکه بخوا  

! باشه یا گهید یاز جا تی. مگه نگرانیتو نگران باش  

دمیو گنگ چشم بهش دوختم و پرس جیگ :  

! ه؟یمنظورت چ - 

به سمتم خم شد یست و کمکنج لبش نش یپوزخند :  

تو  یاز من و تو چه تصور یاالن مهد یبدون یخوا یم

 - !ذهنشه؟

. میکنه من و تو از اون موقع باهم یفکر م  

ش رو تو چشمام چرخوند و ادامه داد ینگاه عصب :   
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بودم کرد، چه  لشیکه فام یحرف خواست بار من یچ هر

 - برسه

! ناراحت یکنه به خاطر من ولش کرد یتو که فکر م به
ینیا  

 حتماا!

کردم  یتو صورتش موندم و سع رهیپلک زدن خ بدون
 حرف هاش

 رو هضم کنم.

برام ارزش نداشت اما  یارزن یاندازه  یمهد یها حرف
 لحن بد

که در مورد  ییکه گفته بود و فکرها ییزهایچ ماهان،
 من تو سرش

انقدر برام گرون تموم شده بود، که ناخودآگاه کاسه  بود،
 چشم هام

 پر شد.

 تیاذ ریفکرم درگ یکه همه  یسخت بود، من باورش
 نشدنش بود

. یکرد به فکر کردن به مهد یرو متهم م  
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که گلوم رو گرفت رو پس زدم و صاف  یناهنگام بغض

 تو جام

. ستادمیا  

. میبود دهیهم کف رس یبه طبقه   

گذاشتم اما قبل از رفتن برگشتم  رهیدستگ یرو رو دستم
 و با نگاه

 یتوش نبود و رگه ها یاخم گهیکه د یبه صورت میمستق
یمونیپش  

بود گفتم دایتو چشماش پ :  

که به  یلیرو ول کرد من بودم، به دال یکه مهد یاون

 - خودم

 مربوطه.

به نظر  یاون چه جور آدم دیتو د ستیبرام مهم ن اصال
در ای امیم  

.  یبرا یداره؛ فقط نگران بودم مشکل یموردم چه حس

ادیب شیتو پ   
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لب  ریانداختم، بغضم رو قورت دادم و ز نییپا سر

 زمزمه وار

 ادامه دادم :

 -که اونم انگار اشتباه کردم.

برگشتم که  زهیاز چشمام بر یقطره اشک نکهیاز ا قبل
 دست

 محکمش دور بازوم حلقه شد.

بود و نامحرم بهیت که غرنشس ینگاهم رو دست مرد !  

نتونستم برگردم و داد بزنم، نتونستم برگردم و بگم به  اما
یچه حق  

. یهست ی! مگه تو کیزن یبهم دست م  

. بود ؛ ماهان بود یدونستم ک یم یچون بهتر از هرکس  

. تونستم  یتو دلم نشسته بود که نم یکه جور یماهان

 ازش بگذرم

. ختیگونه هام ر یهم گذاشتم که اشکم رو یچشم رو  

م اشکم رو پاک کردم که تو همون لحظه  گهیدست د با
 به عقب



 
 

595 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. شدم دهیکش  

 نگاهم باال اومد و تو چشماش نشست.

! نیبود و غمگ مونیپش  

. حالش رو نیخواستم ا ینم  

و سرش  دیآروم دستش رو پس کش دیتوجهم رو د یوقت
نییرو پا  

  انداخت .

  

کن سرم داره  حرف رو زدم، باور نیدونم چرا ا ینم

ترکه یم ! - 

. دمینفهم  

تو چشمام لب زد رهیسر بلند کرد و خ :  

! دیببخش - 

 

 

انداختم و به کف آسانسور چشم دوختم نییسر پا .  
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 بد گفته بود !

 رونیفکر از دهنش ب یو ب یکه عصب یبا هر کلمه ا دلم
 اومده بود

! بود ریشکسته و دلگ  

. نشون بدم، صدام زد یعکس العمل نکهیقبل از ا  

.   ٕ باالجبار سرم رو باال آوردم و پرسشگرانه نگاهش  

 کردم

تو چشمام  رهیکالفه و ناراحت خ دیسکوتم رو که د :

 گفت

! ؟یایشه همراهم ب یم  - 

دمیدلخور پرس :  

! -کجا ؟   

  

 دیکه با گفتن ببخش یباز شدن در آسانسور و مرد با
 داخل اومد،

: و همون جا به سمتم برگشت و گفت میرفت رونیب  
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جاش  نجایدارم بزنم که ا ییحرفا روزیدر مورد د ! 

ستین - 

. ایباهام ب یبشنو یخوا یاگه م  

شونه م  یرو رو فمیلبم نشست و ک یرو یمحو پوزخند
 جا به جا

 کردم.

رفتم یاحمق بودم اگه با اون حرف ها همراهش م !  

! خواستم بشنوم ینم گهیحداقل امروز د  

به چشماش زل زدم و جواب دادم میستقم :  

بوده  یافتاده، هرچ یبدونم چه اتفاق ستمیکنجکاو ن گهید

 - حتما

! من درمورد  ینگران یکه فکر کرد یخودت حلش کرد

یمهد  

ابروهاش جا  نیکه دوباره ب یو گرفته با اخم ناراحت
 خوش کرده

. کرد یبود تنها نگاهم م  
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حرفم بهونه  یانداختم و در ادامه  نییسر پا اوردم،ین تاب

یا  

دمیتراش :  

. شمیپ ادیشام م یزود برم خونه، فرهود برا دیاالنم با - 

فرو برد و آروم گفت بشیدستش رو تو ج :  

و هم  میزن یبرسونمت، تو راه هم حرف م ایحداقل ب پس

 - تو

! شه ینم رتید   

  

 یکردم اما نم یگرفتم قطعا قبول م یشل م یاگهکم
ی، نمخواستم  

 یمعذرت خواه هیبزنه و بعد با  یبذارم هر حرف تونستم
 ساده

 بخواد که تمومش کنم!

زد رو قورت دادم و  یم یبه تلخ گهیبزاق دهنم که د :

 جواب دادم

. راحت ترم ینجوریرم، ا ینه خودم م - 
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گفتم، برگشتم و به سمت در  یحرفم خداحافظ یپ در

راه یخروج  

 افتادم.

 یبذارم نگاهش رو رو رونیپام رو از شرکت ب یوقت تا
 خودم حس

 کردم.

ذهنم از  ییرها یو برا دمیکش یزدم پوف رونیدر که ب از
 اون همه

. فرهود رو گرفتم یشماره  ،یشلوغ  

خواست امشب تنها باشم و به فکرم اجازه  یدلم نم واقعا
 ی

. رو بدم یتو هر مسئله ا یشرویپ  

خسته اما مهربونش تو  یبا خوردن بوق دوم صدا :

دیچیگوشم پ  

! من یسالم صدا - 

بهم  یبار بود که وقت نیاول یرو لبم نشست، برا یلبخند
 گفت صدا

 ناراحت نشدم.
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تو  دمیپر یشک م یبود ب شمیضعف رفت! اگه پ دلم

یش و تالفحصار  

. آوردم یرو در م ینیچند روز سر سنگ نیا  

. بردمکه برام چراغ زد باال  یتاکس یدستم رو برا   

  

که سوار شدم و ستادیجلوتر ا یکم  

 لیبا موبا یاومد تو تاکس یکه خوشم نم ییاونجا از
یحرف بزنم، ب  

آروم و کوتاه گفتم یحرف اضافه ا :  

. میبا هم خلوت کن کمیخوام  یخونمون. م ایشب ب - 

پوزخند زد یشیباال برد و نما یصداش رو کم :  

ذارم؟!  یتنهات م ی! خانوم رو باش، نکنه فکر کردبه

 - برم خونه

. اومدم رم،یدوش بگ هیو   

 یلبم نقش بست و با خداحافظ یاز حرفش رو یلبخند
یکوتاه  

. گذاشتم فمیک یرو تو لیموبا  
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دلم گرفت،  یکم یکیخونه که شدم از سکوت و تار وارد

 چراغ رو

 روشن کردم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم.

کوچک و جمع و جورمون، با نبود مامان و  ی خونه
یادیبابا، ز  

. دیرس یخلوت به نظر م  

 یانداختم و از پله  یجا کفش یرو دیعادت کل طبق
که یکوتاه  

. کرد  یجدا م ییرایاتاق خواب ها رو از پذ یراهرو

رفتم نییپا  

. رو روشن کردم ونیتلوز یقبل از هرکار  

کرد گذاشتم و  یپخش م کیکه موز یشبکه ا یرو
 همونطور که

. آوردم به سمت اتاقم رفتم یمقنعه و مانتوم رو در م  

. کنار تختم قرار داشت  قایکه دق یپنجره ا دنیبا د

زدم یلبخند   
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شده بودم  رهیپنجره به آسمون خ نیکه از ا ییشب ها چه

 و با نگاه

 به ماه خوابم برده بود!

. گذاشتم و به آشپزخونه مون  یصندل یلباس هام رو رو

 رفتم

که  ییرو باز کردم و با نگاه به مواد غذا زریفر در
و میداشت  

 مینمونده بود تصم یتا اومدن فرهود باق یزیکه چ ساعت
 گرفتم

شد و هم هردومون  یحاضر م عیبپزم که هم سر ییغذا
 عاشقش

میبود .  

در آوردم و آب داغ  زریبسته مرغ رو از فر هی عیسر
شرو رو  

. باز بشه خشونیباز کردم تا زودتر   

پوست کندم  یازیپ خوندمیکه همراه با آهنگ م همونطور
 و داخل

 زودپز خورد کردم.



 
 

603 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
رو بستم بلکه سوزشش کمتر بشه اما انگار تا  چشمام

 اشکم رو در

. شد ینم الیخ یآورد ب ینم  

کارم  یرو با بازوم پاک کردم و مشغول ادامه  اشکم
 شدم که با

! ستادیدستم از کار ا یآهنگ پخش شدن  

! آب یخونه رو هیمن   

... پناه یطرد و سرد و ب  

! اشتباه شهیهم یمقصدم ول هیمن   

بود که کنارش گوش داده بودم و چقدر حاال  یآهنگ نیاول
 به کارم

. اومد یم   

  

! اون یبودم برا یمن هم مقصد اشتباه  

 یازیکارم شدم، مرغ ها رو به پ یمشغول ادامه  گرفته،
 که درحال

. برداشتم ییسرخ شدن بود اضافه کردم و کاهو  
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پا ریغرور ز هیبخار،  یابر ب هی من  

... اعتماد نا به جان میزندگ یآدما  

برن که رد بشن به زور، انیم آدما  

شدن همه، رهگذر  

! عبور یعبور و ه یه  

خورد کردن کاهو شدم و فکر کردم که ماهان هم  مشغول
از یجزئ  

! رهگذرها بود نیهم  

! شد یرد م دیبا  

 

 

نشستم و مشغول خرد کردن کاهو شدم زیپشت م .  

رفت که  یاون روز شیکارم و حواسم پ یرو نگاهم
نیاول یبرا  

 بار تا دم خونه رسوندم.

.  یآروم و بم یلب با صدا ریآهنگ بود که ز نیهم

کرد یزمزمه م   
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 دنشیو حس کردم دلم با د دمشیهمون روز که د کاش
 محکم تر از

! رفتم یم کوبهیم شهیهم  

! بکشه نجایموندم تا کار به ا یکاش نم  

! رفتن نداشته باشم یبرا ییکه پا ییبه جا  

دستم، چاقو رو پرتر کردم و انگشت  یسوزش ناگهان با
 اشاره م که

. بود رو به دندون گرفتم دهیبر  

. سوزشش رو کم کنم اما  یکردم کم یبا ها کردن سع

شد ینم  

دمیچیبرداشتم و دورش پ یلدستما .  

! سرجاش نبود گهیاما فکرم د  

 هنوز هم همون آهنگ در حال پخش شدن بود .

و سرم  دمیچیشده م پ چیرو دور انگشت دستمال پ دستم
یرو رو  

. گذاشتم زیم  
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افتادم، تو  نیکه تو کوه به هم خورد و زم یاون روز ادی

 ذهنم نقش

 بست!

 یادیز یکه دستم رو گرفت و با نگران یاون لحظه ا ادی
 حالم رو

دیپرس .  

و با  دیچیکه دست دور بازوم پ شیچند لحظه پ نیهم ادی
 اون نگاه

! خواست ببخشمش نشیغمگ  

دونستم  یکه هنوز هم نم یمهد یچهره برافروخته  ادی
 چه حرف

! به خانواده ماهان زده ییها   

  

دادم و به  هیتک یبرداشتم، به صندل زیم یرو از رو سرم
 سقف

اون شده  نتیز یآشپزخونه که تنها لوستر کوچک دیسف
 بود نگاه

 کردم!
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 ! دونستم قراره  یکه نم یا ندهیآ یزد برا یدلم شور م

بشه یچ  

! گدار به آب زده بودم یکه ب یدل یبرا  

 یحت نکهیخواستم و فکر به ا یم م ندهیماهان رو تو آ من
 فکرش

. کرد یهم درست نباشه، حالم رو بد م  

دستمال رو از دور دستم باز کردم و با لعنت  کالفه
 فرستادن به

 هیموقع پخش شده بود، بلند شدم تا به بق یکه ب یآهنگ
م یآشپز  

 برسم.

آخر رب رو  یتو مرحله  یو فلفل دلمه ا جیزدن هو با
 بهش اضافه

. در زودپز رو بستم تیکردم و با رضا  

. کردن خونه  زیحواسم پرت شه مشغول تم نکهیا یبرا

 شدم

 یکارم بود که درست همون لحظه صدا یآخرا بایتقر
 زنگ خونه
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 بلند شد.

.  یرو فشار نم فونیزنگ آ یجز فرهود رگبار چکسیه

 داد

 دستم رو با هوله خشک کردم.

 یادی. زستادمیاستقبال ا یرو فشردم و پشت در برا دکمه
 دلتنگ

. هواش رو کرده بود یبودم و دلم حساب   

  

 یط یکیپله ها رو دوتا  کهیدرحال یپر انرژ شهیهم مثل
کرد یم  

 جلوم اومد.

 یبود که پشت تلفن صدا ینه انگار همون فرهود انگار
 خسته ش

. حاله یب یداد که حساب ینشون م  

که دستش بود رو  یلمیها و دو ف یبزرگ خوراک ی بسته
 باال آورد

 و خندان گفت :
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 !  نمیا ،میکن یشب زنده دار میخوا یبعد مدت ها م

 -بساطش

لبم  یکار بود خنده رو نیفرهود، آسون تر یبرا انگار

 .من آوردن

. لب هام باز شد دنشیچون به محض د  

و  دمیش پرحصارهاش رو که از هم باز کرد تو  دست
 خودم رو محکم

 بهش چسبوندم.

کرد پسم بزنه و  یکه سع میتو همون حالت موند یکم :

ادیتو ب  

خوره آخه!  یبه درد عمه ت م! محبتتم نمیکنار بب برو

تو امیبذار ب  - 

. بعد مثل کنه بچسب  میبده کوفت کن یزیچ یآب کهیچ هی

 بهم

کردم  یلبم بود. اخم ظاهر یکه رو یتوجه به خنده ا یب
 و از

روغن زدن به  یبرا کهیاومدم و درحال رونیب شحصار
 برنجم به
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رفتم غر زدم یسمت آشپزخونه م :  

! اقتیل یب - 

. و پشت سرم وارد آشپزخونه شد دیخند   

  

زودپز و  دنیگذاشت و با د زیم یها رو رو یخوراک
یقابلمه   

 برنج ابرو باال پروند.

تکون داد یبه ساالد زد و سر یناخونک :  

 ،یآوا خانم چرا خودت رو انقدر به زحمت انداخت اوه،

 - اومده

. مینیخودت رو بب میبود  

ستش زدم و ساالد به د یکه دستم بود ضربه ا یقاشق با
 رو از

 جلوش برداشتم و انگشت اشاره م رو براش تکون دادم :

! فیناخونک نزن، خودشم با دست کث - 

آورد جواب داد یادام رو ذر م کهیدرحال :  



 
 

611 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 تیقد ماه یاگه حافظه  یمعلم بهداشت، ول دیببخش

کنه تیهمراه  - 

! االن پاک پاکم یعنی. امیگفتم حموم برم ب  

ش خنده م گرفت و با گذاشتن ساالد تو  یجد ی افهیق از
خچالی  

 جواب دادم :

! زه؟یبوده که هنوزم تم بتیدستت تو ج نجایتا ا یعنی - 

به دستاش کرد و با  یابرو باال پروند و نگاه متعجب
یحالت نگران  

 جواب داد :

حتما ظرفا  ؟یریگ یوسواس م یرحم کنه! دختر دار خدا

 - رو هم

! ؟یشور یم تکسیبا وا  

ش به خنده افتادم و تو دلم  یحالت چهره و لحن جد از
ازش یکل  

! دیپرس یاز ماهان نم یممنون بودم که سوال   
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 .  یرو از رفتارش حس م نیخواست معذبم کنه ، ا ینم

 کردم

.  زیو م میو خنده شام رو حاضر کرد یکنار هم با شوخ

میدیرو چ  

 زمیخودم ساالد بر یتا خواستم برا میکه نشست زین پشت
کرد یاخم  

گفت بشیاز ج یو با در آوردن گوش :  

و  ینره بلد ادمیکه  رمیرو بابد عکس بگ ییهنرنما نیا

یرو نم  - 

یکن !  

 هیو در آخر هم  زیبهش زدم که چند عکس از م یلبخند
از یسلف  

طعنه زدم یخودمون گرفت، نشست که به شوخ :  

! م؟یبخور ید یحاال اجازه م - 

: که انگار  یکرد، جور یبشقابش رو پر م کهیدرحال

 اون پخته گفت

! صدا خانوم دییکنم، بفرما یخواهش م - 
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که دستم بود رو به سمتش  یحرص چنگال ساالد پر

 گرفتم و

گفتم دواریتهد :  

چنگال  نیصدا با هم یبه من بگ گهیبار د هیخدا اگه  به

 - چشمات

! فرگاز ارمیرو در م  

 یباال برد که چشم غره ا میتسل یرو به نشونه  دستش
 بهش رفتم و

. میمشغول خوردن شد  

  

  

 

 یاز جمع کردن سفره شام، ظرف ها رو همونجور بعد
یتو  

 یشون کردم. خوراک سیخ یگذاشتم و کم ییظرفشو
که ییها  

و از آشپزخونه  ختمیبود رو تو ظرف ر دهیخر فرهود

رفتم رونیب . 
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 یدیسبود و مردد به چند  ستادهیوسط خونه ا فرهود

یدستش نگاه م  

 کرد.

گذاشتم و کنارش رفتم،  زیم یرو رو یخوراک ظرف
ینگاه جزئ  

قشنگ تره  هیکه حس کردم از بق یکیانداختم و  بهشون
 رو از

. دمیدستش کش  

. میرو تو دستگاه گذاشتم و کنار هم نشست ید یس  

 یو پا هامون رو رو میعادت گذشته هر دو لم داد طبق
زیم  

. میگذاشت  

نه  یگذشته ا یادآوریو هر دو با  میبه هم انداخت ینگاه
 چندان دور

. میبه خنده افتاد  

انداختم، اما  لمیبه موبا ینگاه کوتاه لمیاز شروع ف قبل
ازش یخبر  

 نبود.
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توجه فرهود رو به سمت خودم جلب کنم  نکهیاز ا قبل

رو یگوش  

. چشم دوختم ونیتلوز یکنار گذاشتم و به صفحه   

انقدر خنده دار بود که اشک  م،یشته بودکه گذا یطنز لمیف
 از چشمام

. ختیر یم   

  

خنده دار بود یلیالبته از نظر من خ !  

پا افتاده ش هم چنان  شیو پ یمعمول یبه قسمت ها چون
یقهقهه ا  

. گرفت یمن خنده ش م یزدم که فرهود هم از خنده  یم  

. نگاهم بهش افتاد یبودم که با لرزش گوش لمیوسط ف  

از ماهان قلبم واکنش نشون  یامیپ دنیو با د برداشتمش
 داد و به

 تپش افتاد.

داد انداختم  یشب رو نشون م ازدهیبه ساعت که  ینگاه
 و متعجب
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رو باز کردم امشیپ :  

نداده باشم. خواستم  امیبد موقع پ دوارمی! ام؟یداریب سالم،

 - بگم

فردا موقع  یاگه موافق باش میکه نشد حرف بزن امروز
میناهار بر  

. میصحبت کن کمیجا،  هی  

پرت  لمیاز ف یرو خوندم،حواسم حساب امشیپ یبار چند
 شده بود که

 اعتراض فرهود بلند شد :

ماینیب یم لمیف میدار ! - 

بود  امیپ ینگاهم رو کهیتکون دادم و درحال یسر :

 جواب دادم

!  یباشه، بذار جواب مهتاب رو بدم وگرنه کله م رو م

هکن - 

نزد که نوشتم یحرف :  

. میزن ی! اگه شد حتما حرف مدارمیسالم، نه ب - 
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رو کنار گذاشتم که  یرو ارسال کردم و گوش امیپ مردد
قهیدو دق  

  بعد جوابش اومد.

  

. یش داریباشه، بخواب که صبح راحت ب - 

کردم پیکنج لبم نشست و تا یلبخند محو :  

. مینیب یم لمیف می! دارشمهیفرهود پ - 

جواب داد قهیاز چند دق بعد :  

. شب خوش ن،یرو بب لمتیپس برو ف - 

. بود نگاه کردم امشیکه ته پ یقلب یموجیبه ا  

گذاشت تا  ینم یموجیاون ا یدستش رو رو یالک کاش
 حالم گرفته

 نشه.

. قلبش وسط نبود یپا یوقت  

انتخاب کردم و  یگل یموجینوشتم و ا یشب خوش گرفته
 باز حواسم

. دادم لمیرو به ف  
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دوباره صفحه  یوسواس یمثل آدما ام،یاز ارسال پ بعد

رو باز امیپ  

. ارسال شده م موند و چشمم  یموجیا یکردم. نگاهم رو

 چهارتا شد

. و از خجالت سرخ شدم دیخون به مغزم دو  

! بوسه براش فرستاده بودم؟ یموجیا  

! کنم؟ یاشتباه نیچطور ممکن بود همچ  

ند شم، با جلب توجه کنم بل نکهیکردم بدون ا یسع
که حتم یصورت  

. پناه بردم سیو به سرو دمیکش یداشتم قرمز شده پوف   

  

که زده بودم قرمز بود  یبه گونه هام که طبق حدس یدست
و دمیکش  

به صورت کالفه م چشم دوختم و خودم رو  نهیتو آ .

 سرزنش کردم

شب  ازدهیساعت  یکرد یاون چشمات رو باز م کمی اگه
 واسه

! یفرستاد ینمپسر مردم بوس   
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! کنه؟ یفکر م یحاال اون با خودش چ  

گرفتم دوباره بهش  میکه تصم ادیمونده بود اشکم در ب کم
بدم و امیپ  

 بگم که اشتباه فرستادم.

دورتر از  یرفتم و کم رونیب ییفکر از دستشو نیا با
 فرهود

 نشستم.

! گفت خودت رو خر  یبود که انگار م ینگاهش جور

 فرض کن

که دوباره از  یقلب دنیرو دست گرفتم و با د یگوش
 طرف ماهان

گذاشتم و  زیرو رو م یبود، کالفه از اشتباهم گوش اومده
شیپ  

 فرهود برگشتم.

کردم به حال و  یزدم و سع پسیبه چ یحرص گاز پر
لمیف یهوا  

 برگردم که فرهود گفت :

! ؟یختیگفت که انقدر به هم ر یم یمهتاب چ - 
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 موندم!

نبودم شونه  یخوب یدروغگو چوقتیکه ه ییاونجا از
 باال انداختم و

باز نکنم ادیکردم حرف رو ز یسع :  

! -طبق معمول، چرت و پرت   

  

. نشون دادم لمیو خودم رو سرگرم ف  

. دمینه، نفهم ایباور کرد   

. که ادامه نداد برام بس بود نیهم  

طنز فرهود بلند شد و با باز کردن  لمیاون ف دنیاز د بعد
 دست هاش

جن درآورد و گفت یادا :  

! ترسناکه لمیحاال وقت ف - 

. نداشت یریبا اخم بلند شدم و مخالفت کردم اما تاث  

 لمیف ید یآخرش اون بود که موفق شد و س چون
 ترسناک رو تو

 دستگاه گذاشت.
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شروع نشده تو خودم جمع شدم و زانوهام رو تو  هنوز

گرفتم حصار  

. ها رو خاموشکردخنده زد و چراغ  ریکه فرهود بلند ز  

 یبهش گفتم و ناچار به صفحه  یلب زهرمار ریز
چشم ونیتلوز  

 دوختم.

 یفرهود بود که با مسخره باز لم،یف یاز صحنه ها شتریب
یهاش م  

. افتاد یترسوندم و خودش به خنده م  

 یو عصب اوردمیطاقت ن گهیگذشته بود که د لمیاز ف یمین
 به سمت

رو  ید یتوجه به اعتراض فرهود، س یرفتم. ب دستگاه
رونیب  

رو تو  یا گهید لمیف زدمیکه غر م یو در حال دمیکش
 دستگاه

  گذاشتم.
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. براش کردم و سرجام نشستم یدهن کج  

. داشت یطنز یهم محتوا لمیف نیا  

. که از ساعت  میو سر به سر هم گذاشت میدیانقدر خند

میغافل شد  

با نگاه به ساعت که دو شب رو  لم،یاز تموم شدن ف بعد
ینشون م  

گشاد شده بلند شدم و گفتم ییداد با چشم ها :  

. سرکار میبر میخوا یبسه! صبح م گهیخب د - 

. کنار  ییرایهر دو تو پذ میگرفت میبا موافقت فرهود تصم

میهم بخواب  

که کرده بودم  یسرم به بالشت، اشتباه دنیمحض رس به
اومد ادمی  

. کنم چشمام  دایپ دنیفرصت خجالت کش هنکیاما قبل از ا

 گرم شد

. نشد میکه گذر زمان حال دمیراحت خواب یبه قدر  
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شد وحشت زده تو جام  دهیصورتم پاش یکه رو یآب با

 نشستم و با

 یپلک زدم و متعجب نگاه به فرهود یباز چند بار دهن
 انداختم که

حالت صورتم  دنیو با د ستادهیسرم ا یباال یآب وانیل با
 از خنده

 کبود شده بود.

زدم  یم غیج کهیاز حا بلند شدم و درحال یعصب :

دمیدنبالش دو   

  

کردنه؟  داریچه طرز ب نیا ؟یآزار مگه مرض دار مردم

 - اگه

؟یداد یجواب م یکردم چ یم سکته  

باال بردم دیو انگشت تهد ستادمیرو به روش ا :  

!  الیخ یکه ب یدونیکنم، م یتا تالف سایخودت مثل آدم وا

شمینم - 

 رهیخنده ش رو بگ یتونست جلو یفرهود که نم :

 جواب داد
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! ساعت  ینشد داریمن چه، صد بار صدات کردم ب به

صبحه۸  - 

! شه یم رتیخب د  

راست  دمید یساعت تو جام خشک شدم و وقت دنیشن با
گه یم  

کنان به سمت اتاقم رفتم دیتهد :  

رو با آب  کلتیشده وگرنه کل ه رمیکه د یآورد شانس

یم یکی  - 

 کردم!

بهش  یو به رفتنم نگاه کرد که چشم غره ا ستادیا راحت
 رفتم و

 وارد اتاقم شدم.

 ریو ز دمیکش رونیرو با حرص از تنم ب سمیخ لباس
 مانتوم تاپ

. تنم کردم یدیسف  

حاضر شم، آماده شدنم  عیسر یلیکردم خ یسع نکهیا با
یربع کی  

دیطول کش .  
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 .  رونیبدون خوردن صبحونه به همراه هم از خونه ب

میرفت  

شدم و در  ادهیبا عجله پ ستادیدر شرکت که ا یجلو
 همون حال تند

  تند گفتم :

  

البته اگه  دم،یرس یتر م ریوگرنه د یتو بود خداروشکر

 - تو

صبحم به اون وضع  دم،یخواب ینم رید شبید ینبود
ینم داریب  

... میتت درد نکنه رسوندشدم، اما به هرحال دس  

و با خنده گفت دیوسط حرفم پر :  

! به یزن ینفس حرف م هیانقدر  یحاال خفه نش خب،

نیا یجا  - 

! یکرد رید شمینجوریهمه حرف زدن بدو هم  

ازش کردم و  یسرسر یگه، خداحافظ یراست م دمید
 وارد شرکت
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 شدم.

. باال بود یاز شانسم آسانسور هم طبقه   

از  یاون معطل شدم و حرص دنیهم تا رس قهیدق چند
 شروع روز

 پر دردسرم وارد شرکت شدم.

کردم که  یسالم یو هول هول ستادمیا یمحمد زیم یجلو
 جواب داد

. با عجله وارد اتاق شدم رمیو بعد از ثبت تاخ  

 دنمیشدم که با د حانهیروکه باز کردم چشم تو چشم ر در
 خنده ش

 گرفت :

؟یموند خواب - 

ماهان انداختم و  زیبه سمت م یتکون دادم، نگاه یسر
 در رو پشت

 سرم بستم.

. مهتابم بده که  یشماره  د،یما دعوت یفردا شب خونه 

-بهش بگم   
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زدم و بعد از تشکر گفتم که تا بعد از ظهر  یلبخند
 شماره رو بهش

. دم یم  

کردم بدون نگاه کردن به  یرفتم و سع زمیسمت م به
 ماهان سرجام

. کردم زونیرو آو فمیبهش گفتم و ک یلب ری. سالم زنمیبش  

اون ادامه داد یگفت و در پ یپر عجله سالم :  

! سرمون شلوغه یپس، امروز حساب یکجا موند - 

بهش انداختم یرو روشن کردم و ناچار نگاه ستمیس :  

. دیخواب موندم، ببخش - 

. تکون داد و از جاش بلند شد یسر  

روش  یمشک زیکه خطوط ر یکرم راهنیپ یرو نگاهم
 داشت و

. اومد نشست یبهش م یحساب  

! شده بود پیچقدر خوش ت  

اریرو از قفسه ها در ب مهیب ستیل امیتا ب ! - 
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 . در جوابش تکون  ینگاه ازش گرفتم و سر یبه سخت

 دادم

که گفت رو انجام دادم و به محض اومدنش  یکار
 مشغول کار

. میشد  

تند شده بود و  یحساب و کتاب ها حساب نیتو ا دستم
 سرکالس

 ونیرو مد نیکردم و ا یدرک م شتریرو ب مطالب
بودم که یماهان  

. کرد یم فیرو مو به مو برام تعر زیهمه چ یحساب   

  

به سمت پنجره  یکه با احساس خفه گ میکار بود وسط
یرفتم و کم  

 بازش کردم.

دادم هیهام هد هیکه وارد اتاق شد رو به ر ییهوا :  

! چقدر هوا خفه بود ش،یآخ - 

زد، دوباره  یبهم انداخت و لبخند محو ینگاه ماهان
 مشغول کارم
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که اسمم رو بلند به زبون آورد،  ییصدا دنیکه با شن شدم

 سر بلند

 نیکردم! دو به شک بودم از ا زیو گوش هام رو ت کردم
 که درست

. رو  لمیاسم و فام یبار بلندتر کس نینه که ا ای دمیشن

زد ادیفر  

. که نگاه ماهان روم نشست و بلند شد ستادمیمسخ شده ا  

. گفتن چه خبره،  یکه م دیو سع حانهیر ی رهینگاه خ

 روم نشست

دوباره  ادیبه نگاه ماهان گره خورد و بعد از فر نگاهم
که اسمم یا  

زد، اول ماهان و پشت سرش من به سمت  یصدا م رو
 در اتاق

. میرفت  

! داد یدلم گواه بد م  
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 .  رونیاز اتاق ب یماهان راه افتادم و با نگرانپشت سر 

  رفتم

  

خم شده بود و  یمنش زیکه به سمت م یمرد یرو نگاهم
دنیبا کوب  

. زد نشست یاسمم رو داد م ز،یم یدستش رو  

. ستادمیبا شناختنش قدم هام سست شد و آروم ا  

 یمحمد یش کالفه از رو یهمون لحظه، نگاه عصب در
 بلند شد،

. راسته  هیمن و ماهان که تو  یرو میو مستق دیچرخ

نشست میبود  

! کار داشت؟ یچ نجایآدم ا نیا  

خواست که  یم یزد و چرا از منش یاسمم رو داد م چرا
 اتاقم رو

 بهش نشون بده؟!

زد یمردمک چشم هام قفل چشم هاش شده و دو دو م .  

. بکنم دیکار با یبگم و چ دیبا یدونستم چ ینم  
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اخماش تو هم رفته بود باعث  یکه حساب یمحمد یصدا

 شد نگاه

 ازش بردارم :

مالقات  یجا نجایا دیبد ادیفرهمند به اقوامتون  خانم

محل ست،ین  - 

 کاره!

. داد کردن کار خودشون رو راه نندازن یبا داد و ب  

شدم  یبه ماهان رهیگنگ خ یندادم، تنها با نگاه یجواب
 که جلو رفت

. باال برد یمحمد یبرا یو دست  

! . شما به کارت برسیخانم محمد ستین یزیچ - 

 یآروم یو با صدا ستادیا یمهد یبند حرفش جلو پشت
یکه سع  

دیکرد باال نره پرس یم :   

  

! رو سرت؟ یرو گذاشت نجایچه خبرته ا - 
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 !  یاومدم خونه. چرا اومد یشب م یکرد یصبر م

نجا؟یا  

بود پر  دهیکه از همون اول به لب هاش چسب یپوزخند
 رنگ تر شد

. ماهان گذاشت یو دست رو شونه   

گذشت و به  یکنار هولش داد و همونطور که ازش م به
 طرف من

اومد بلند جواب داد یم :  

! ییپسر دا نمیتو رو بب ومدمین - 

مونه واسه بعد ینگران نباش، حساب کتاب ما م !  

 االن با خانم فرهمند کار دارم.

 یتیکرد و با عصبان زیچشماش رو ر ستاد،یبه روم ا رو
ریکه ز  

 یکه به خودش گرفته بود مخف یمسخره ا یچهره  :

 بود بلند گفت

 د،یصدا کن لیرو با اسم فام گهیکنم هم د یفکر نم البته

یمنش  - 
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صداتون زد ! شما که یلیچون همکاره با فام ...  

. ش رو  یا نهیحرفش رو خورد و تنها نگاه ک یادامه 

 بهم دوخت

.  یرو مخف میکردم نگران یهم گذاشتم و سع یچشم رو

 کنم

 یخودکار یرو مشت کردم و تموم حرصم رو رو دستم
 که تو

. کردم یدستم عرق کرده بود خال  

.  یاز رومون برداشته نم یلحظه ا یمحمد ی رهینگاه خ

  شد

  

داشتم لرزشش رو پنهون کنم صاف  یکه سع ییصدا با
 تو چشماش

شدم و گفتم رهیخ :  

نداره دخالت نکن، هر  یربط چیکه به تو ه ییزایچ تو

یم یچ  - 

محل کار منه نجایبگو و برو، ا یخوا !  
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نگاه از چشمام  یلحظه ا نکهیتر شد و بدون ا کینزد بهم
با رهیبگ  

به حرف اومد یشده ا دیلحن کل :  

که به منم ربط داره، مثال  ییسر حرفا میبهتره بر پس

 - بذار بپرسم

! خودم  ییداو با پسر یدورم بزن یتونست یچه جور

رو هم؟ یزیبر  

؟یبخاطر اون ولم کرد نکنه  

اومد چشمام رو  یم رونیکه از دهنش ب یبه کلمه ا کلمه
 گرد تر

کرد یم !  

 یسرم م یوقفه رگبار تهمت هاش رو رو یب نطوریهم
و ختیر  

! دفاع از خودم قفل شده بود یمن دهنم برا  

و  یعقب تر عصب یکه کم یگله مندم رو به ماهان نگاه
 کالفه

. بود دوختم ستادهیا  
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 . حلقه  یمهد یجلو اومد و دستش رو محکم دور بازو

 کرد

کرد  یم یسع کهیو پر حرص درحال دشیعقب کش به
 آروم باشه

دییهم سا یدندون رو :  

! -حرف مفت نزن   

  

به  د،یکش رونیبازوش رو از تو دست ماهان ب یعصب
 سمتش

دیبرگشت و تو صورتش غر :  

! نکنه دروغه؟ هیچ - 

رو  یبست ییدا یکه جلو ییایخال یخوا یبازم م نکنه
؟یببند  

. گم من خر  ینه آقا ماهان، اون روزم بهت گفتم بازم م

ستمین  

بعد از  د،یکش یقیپشت به ماهان کرد و نفس عم یعصب
یا هیثان  

بار بلند گفت نیدوباره برگشت و ا :  
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 !  ،یرو نگه نداشت یچیماهان تو حرمت ه یبد کرد

یچیه - 

مون هم  یلیبه حرمت فام یکه حت یهست ینامرد هی تو
نیا ینکرد  

! یاریگند رو باال ن  

. رو چنگ زد یمهد ی قهیماهان از کوره در رفت و   

برافروخته و قرمز تو صورتش داد زد یبا صورت :  

بودنمونه که االن هر حرف  لیبه حرمت همون فام اتفاقا

که یمفت  - 

گم یبهت نم یچیه یزن یم !  

ش رو ول کرد و به سمت در  قهی یبا فشار کوتاه :

 اشاره کرد

فقط رونیحاال گمشو ب یاز اندازه ت حرف زد شتریب ! - 

آورد و  رونمیشونه م نشست از بهت ب یکه رو یدست
یصدا  

دیپرس یبود که آروم کنار گوشم، م حانهیر :  

! -؟ هیک اروی نیا   
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. جواب  یاز اتفاقات افتاده انقدر شوکه بودم که حت

رو ندادم حانهیر  

نداشت بلند شد ینیعقب نش الیکه خ یمهد ادیفر یصدا :  

! یراه انداخت رونیبرو ب رونیبرو ب قهیدم به دق یه هیچ - 

با من ها؟ یکار کرد یهمکارات بفهمن چ یندار دوست  

داد زد یبلند شد و عصب یدر همون لحظه محمد :  

رو سرتون! لطفاا  دیرو گذاشت نجایچه خبره ا آقا

یدعواها  - 

. محل کاره نجایا رونیب دیتون رو ببر یخانوادگ  

. لطفاا دییبفرما  

جلو اومد و تو صورت  یمهد یتوجه به حرف محمد یب
 ماهان داد

 زد :

چه  یذاشت یواسه من کالس اخالق م شهیکه هم ییتو

یجور  - 

! ! هان؟؟یبکن یکار نیهمچ یتونست  
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 یکه خط رو یلحن بدبه طرفم گرفت و با  انگشت
یاعصابم م  

که از سر و صداش از  ییتوجه به کارمندا یب انداخت
 اتاقشون

اومده بودن گفت رونیب :   

  

 هیماه مثل  هیکرد و بعد  یکه باهام باز یعوض نیا

 - آشغال پرتم

. یسرت هم خونم بود ریبود! تو که خ بهیکرد کنار، غر  

تونست بعد من  یدختر بپرسم چه جور نیخوام از ا یم
یتو چشما  

نگاه کنه؟ تو  

و ادامه داد دیبه سمتم چرخ :  

واسش  ییچه دروغا ،یتونست ی! فقط بگو چه جورها؟

فیرد  - 
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. رو هم یختیکه باهاش ر یکرد  

!  نیسر ا رینبود ز داتیکه پ یدوسال نیتموم ا یعنی

؟ینامرد بود  

! ؟یاز آب در اومد بدانقدر  یچه جور  

شد  یمساو دیچشمم چک یاز گوشه  اریاخت یکه ب یاشک
ادیبا فر  

 یهوا مشت یماهان که به سمتش هجوم برد و ب یعصب
یحواله   

 صورتش کرد.

من برداشته شد و به سمت  ینگاه ها از رو ینیسنگ .

 اونا رفت

.  یشدن اما قادر نبودم عکس العمل زیکه گالو دمید یم

 نشون بدم

گوشم رو پاره کرد و باعث  یماهان پرده  ادیفر یصدا
 شد لحظه

چشم ببندم یا :  

! خفه شو تا دندونات رو تو دهنت یدهنت رو عوض ببند

 - خورد
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  نکردم.

  

رو گرفت و  ینگهبان یهراسون شماره  یکه محمد دمید
 چند نفر

 یجدا کردنشون جلو رفتن اما من همونطور یبرا
ستادهیسرجام ا  

. ختنیر یصورتم م یبودم و تنها اشک هام بودن که رو  

خشک شده بودم و احساس حقارت تموم وجودم رو .

 گرفته بود

 یکه حت یپچ پچ همکاران د،یو سع حانهیمتعجب ر نگاه
ینم  

که  ییبعد از حرف ها یو نگاه متاسف محمد شناختنم
یب یمهد  

. رفت یچشمم کنار نم یاز جلو یرحمانه زد، لحظه ا  

 پاهام تحمل وزن بدنم رو نداشت.

. فتمیگرفتم تا ن واریرو به ددستم   

به صورت ماهان زد نشست  یکه مهد یمشت یرو نگاهم
 اما چشم
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. گذاشتم واریروش بستم و سر به د  

رمیاشک هام رو بگ ینکردم جلو یسع !  

. خورد شده بودم تیجمع نیا شیمن پ  

سرم خراب شده بود و احساس  یشرکت رو واریو د در
کردم یم  

. ندارم دنینفس کش یهوا برا  

خار بشم نطوریحقم نبود که ا .  

 نیکه با وجود گذشت دو سال خودم رو بخاطر ا یمن
 حس سرزنش

.. سر و ته نبود یب یتهمت ها نیکردم حقم ا یم  

. تهمت ها  نیهم خودم و هم ماهان رو از شر ا دیبا

دادم ینجات م  

بود، از طرف من بود یاگه هم بعد دو سال حس !   

  

کنم  یزیچ ریماهان رو درگ نیاز ا شتریخواستم ب ینم
تو یکه حت  

 فکرش نبود!
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اشک هام  زشیر یجلو نکهیسمت اتاق رفتم و بدون ا به

 رو

. برداشتم زیم یرا از رو فمیک رمیبگ  

ماهان نشست و اشک هام  یخال یصندل ینگاهم رو !

 تند تر شد

. و از اتاق خارج شدم دمیصورتم کش یرو یدست  

که  یو از کنار دوتا نگهبان دمیقدم هام سرعت بخش به
یم یسع  

. جدا کنن رد شدم یکردن ماهان رو از مهد  

رد شدم و رفتم عیبرنگشتم تا نگاه کنم، تنها سر .  

راه افتادم  یهدف به سمت یزدم ب رونیدر شرکت که ب از
یو ب  

. ختمیزدن اشک ر یکه بهم زل م یتوجه به عابران  

خودم سوخته بود یدلم برا !  

ه بودبد هم سوخت .  

 -آوا !
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اراده تو جام متوقف شدم . نفس  یصداش ب دنیشن با

زد و ینفس م  

. اومده نییداد که با دو از پله ها پا ینشون م نیا  

توجه بهش به راهم ادامه  یهم گذاشتم و ب یرو چشم
 دادم که بلندتر

 صدام زد :

. -خوام باهات حرف بزنم یآوا صبر کن، م   

  

شد و  دهیبه عقب کش فمیک یراهم ادامه دادم که دسته  به
یصدا  

ش کنار گوشم بلند شد یعصب :  

سایگم وا یمگه نم ! - 

تو صورتش داد زدم یبرگشتم و عصب :  

 ینم گهیزدن مونده؟ د یبرا یمگه حرف سم،یوا دیبا چرا

 - خوام

. دمیشن تمیاز ظرف شتریبشنوم ماهان، ب یزیچ  

خوام برم یولم کن م !  
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 . بکشم اما اجازه  رونیرو از دستش ب فمیکردم ک یسع

داد ینم  

که  ینیب دنیبزنم که با د یرو باال آوردم تا حرف نگاهم
 ازش خون

رفت دهنم بسته شد یم !  

.  رهیخ شونشیتو جام موندم و به صورت پر یلحظه ا

 شدم

. کرد یدر هم نگاهم م یزد و با صورت ینفس نفس م  

و راه  دمیرو کش فمیک یاز روش برداشتم و با فشار چشم
 افتادم که

ش بلند شد یعصب ادیفر یو صدا ستادیجلوم ا :  

یبر ییجا یحق ندار یدیمن رو نشن یتا حرفا ! - 

که  یتوجه به فاصله کم یبودم که ب یحرص انقدر
بود جلو نمونیب  

 رفتم و همون دو قدم فاصله رو هم پر کردم.

گرفته ش دوختم یو کالفه نگاه به چشم ها یعصب :   
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از خودم بود، اگه همون روز اول که تو آسانسور  اشتباه

دمتید  - 

 د،یکش ینم نجایرفتم کار به ا یو م دمیکش یرو م راهم
نیامروز ب  

. شدم، تو هم تو درد سر  ینم ریهمه آدم انقدر حق نیا

یافتاد ینم  

 پس برو کنار بذار برم !

دوختم تا اشک  نیانداختم و نگاه به زم نییرو پا سرم
تازه بند یها  

 اومده م دوباره راه باز نکنن.

که به زور  یگرفته و بم یو با صدا دیکش یقیعم نفس
دمیشن یم  

 آروم گفت :

نرو یحاال که اومد ! - 

. جنگم بخاطرت یبا همه م  

 به گوش هام شک داشتم!

شدم رهیش خ یبه صورت جد ریسر باال آوردم و متح !  
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. توان پلک زدن هم نداشتم یحت  

 گفته بود نرم ؟!

! خواست بجنگه ؟ یم  

ش  ینیبودم که خون ب ستادهیحرف تنها مسخ شده ا یب
 رو پاک کرد

 و نگاهش رو بهم دوخت.

دمیاز نگاهش خجالت کش !   

  

 نیرو از ب تمیجمله ش تموم عصبان کیبا همون  انگار
 برده و تنها

گذاشته بود یباق رو برام یتعجب و سردرگم !  

 

 

.  یادیبه زمان ز ازیبودم ن دهیباور اونچه که شن یبرا

 داشتم

و  نمیتختم بش یخواستم که رو یدنج اتاقم رو م خلوت
فکر به یب  
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که از دهن  یتنها به اون جمله کوتاه گه،ید اتفاقات
رونیماهان ب  

 اومده بود فکر کنم.

 یخواست اون جمله تو مغزم هک بشه تا برا یم دلم
 مرور کردنش

. هم جا نندازم« واو» هی  

سرم را باال آوردم اما قبل از  یبه سخت هیاز چند ثان بعد
 چشم تو

به هم  یبه موها یو دست دیشدن، نگاهش رو دزد چشم
ش ختهیر  

. دیکش  

که انگار  یبه در شرکت انداخت و آروم طور ینگاه
 خودش هم تو

باشه زمزمه کرد شیچند لحظه پ یشوک حرف ها :  

تو  یرو رد کنم بره ول یعوض نیبرو خونه تا من ا االن

نیاول  - 

. باهات حرف بزنم دیفرصت با   
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نگه داشتنم زده بود  یکه برا یکردن حرف ناگهان هضم

یانقدر برا  

خودش هم سخت بود که اون هم مثل خودم به زمان .

داشت ازین  

که چشم هاش به قصد  یموندن رو صورت رهیاز خ دست
 فرار از

زدن برداشتم و  یور و اون ور دو دو م نیمدام ا نگاهم
 با تکون

. از کنارش گذشتم یسر کوتاه  

 نیکه تموم ا یمن یبود از کنارش گذشتن؛ برا سخت
یروزها عشق  

 کشیاعتراف کوچ کیکردم که حاال با  یسرکوب م رو
 دلم رو تو

گرفته بود یو عقلم رو به باز یقرار یبه ب نهیس !  

 ریشدم بدون برگردوندن سرم ز یکه رد م ابونیخ از
نگاه یچشم  

. انداختم میبود ستادهیکه ا ییبه جا  

کرد یبود و رفتنم رو نظاره م ستادهیهمونطور ا !  
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 .  یمنتظر تاکس یعکس العمل یشد اما ب یته دلم خال

ستادمیا  

 یها قهیدق نیتر یاز طوالن یکه جزئ قهیاز چند دق بعد
م یزندگ  

. ستادیپام ا یجلو یشد تاکس یمحسوب م  

هم گذاشتم و سرم رو به  یمحض نشستن چشم رو به
ی شهیش  

. دادم هیتک نیماش  

! سرم اومده بود؟ یچ  

جمله از ماهان تموم حرف  کیاون  دنیبا شن چطور
یمهد یها  

 یفراموش کرده بودم و تنها فکرم االن اون جمله  رو
 کوتاه بود ؟

! شده  طورنیکار کرده بود که ا یماهان با قلب من چ

  بودم ؟

  

که  یچشم از هم باز کردم و نگاه به مرد مسن یعصب
 جلو نشسته
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 .  دینال یبود و از جامعه و اوضاع کار و بار مردم م

 انداختم

م رو تو گوشم  یاز کف بدم هندزفر اریاخت نکهیاز ا قبل
 گذاشتم و

. خودم برگشتم یایآهنگ به دن یبا بلند کردن صدا  

کنم یجاتو محکم م کمیقلب کوچ یتو !  

کنم یتا به تو اضافه شه از خودم کم م !  

! به جاش؟ ید یبهم م یواسه تو، چ زمیهمه چ  

 حرفتو راحت بزن نگران من نباش ...

؟یراحت یبرم، تو چجور ایبمونم  من  

یبمب ساعت هیقلب من وصله االن، به  ...  

 یکه ناخواسته از گوشه  یبزنم اشک یاون که پلک یب
دیچشمم چک  

 رو پاک کردم.

کردم رو  یم دیکار با یبود و چ یاز امروز راهم چ بعد
ینم  

 دونستم!
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 یبودم ماهان هم بهم ب دهیدونستم حاال که فهم یم فقط

ستیحس ن  

  رفتن برام سخت تر شده بود !

  

 یکه خانم یتماس دستم توسط مسافر کنار دست با
بود به انسالیم  

 خودم اومدم.

رو در آوردم و  یبود، هندزفر ستادهیکه ا نیماش دنید با
 با گفتن

. بره ده،یکه به مقصدش رس یشدم تا خانم ادهیپ د،یببخش  

لب  ریبهم انداخت و ز یگذشت نگاه بد یکنارم که م از
زد یغر  

. گرفتم و نشستم دهیحوصله بودم که نشن یاما انقدر ب  

بدون در آوردن لباس هام همونطور  دمیخونه که رس به
 وارد اتاقم

. تختم چمباتمه زدم یشدم و رو  

اون  ادیبا فر یکه مهد ینگاه کالفه ش افتادم وقت ادی
 حرف ها رو
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 بارم کرد.

تشیعصبان ادی !  

دنبالم اومده  یتوجه به مهد یب طیتو اون شرا نکهیا ادی .

 بود

 یجلو یمهد یحرف ها یادآوریکه از  یبد حس
که ییهمکارا  

 یفت اجازه ر یچشمم کنار نم یبدشون از جلو نگاه
غرق شتریب  

. ماهان رو بهم نداد یشدن تو حرف ها  

! خواستم دوباره به اون شرکت پا بذارم ؟ یچطور م  

نگاهم رو به سمتش  لمیرفتن موبا برهیمحض و به
 چرخوندم و با

. لبم نشست یکم جون رو یاسم مهتاب، لبخند دنید  

شد  یشد، انگار بهش الهام م یم داشیسر موقع پ شهیهم
یکه اتفاق  

  افتاده.
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کردم حس بدم رو  یرو دم گوشم گذاشتم و سع یگوش

 بهش نشون

. حرفا بود نیندم اما اوت زرنگ تر از ا  

گفتم اومدم خونه مشکوک شد و انقدر پا  نکهیمحض ا به
شد تا چمیپ  

اومده بود  یناخودآگاه قفل دهنم باز شد و گفتم مهد !

 شرکت

تا حرفم رو هضم کنه اما به  دیلحظه طول کش چند
به نکهیمحض ا  

. میتا باهم حرف بزن شمیپ ادیخودش اومد گفت م  

. گذشت که اومد یاز حرف زدنمون نم یساعت  

در رو که براش باز کردم به سمت آشپزخونه رفتم تا .

دم کنم ییچا  

مهتاب  یشدن در و پشت بندش بلند شدن صدا دهیکوب با
 تو جام

. و به سمت در آشپزخونه برگشتم دمیپر  

رو  فشیوارد شد، ک یکه عصب دیلحظه طول نکش چند
زیم یرو  
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گفت کیسالم و عل یدر هم ب ییپرت کرد و با اخم ها :  

پاشده  یلندهور؟ به چه حق یپسره  نیخواست ا یم یچ

 - اومده

 اونجا؟

که بهش دادم  یو با سالم آروم دمیرو عقب کش یصندل
حوصله یب  

 نشستم :

 -اومد آبروم رو برد و رفت !

 نیکه ب یظیرو به روم نشست و با اخم غل یعصب
 ابروهاش جا

  خوش کرد به سمتم خم شد :

  

 یم یتا هر چرت و پرت یسادیکرد ، حتما تو هم وا غلط

 - خواد

 بگه و بره ؟!
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 شونه باال انداختم و آروم جواب دادم :

که اون هر  نهیکار کردم، مهم ا یکنه من چ یم یفرق چه

یحرف  - 

رو زد دیکه نبا !  

دادن  حیآروم مشغول توض دمیش رو که د یعصب نگاه
 ماجرا شدم

. 

ماهان رو که براش گفتم، کم کم رنگ تعجب  یها حرف
 تو

 صورتش نشست.

. دست برداشت یسکوت کرد و از فحش دادن به مهد  

. اون هم انتظارش رو نداشت یحت  

 گفتم و گفتم ...

در  یبا کس نکهیخودم باشه و هم ا یبرا یهم مرور تا
گذاشته ونیم  

  باشم.
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 یکه تموم شد بلند شدم و آب جوش اومده رو تو حرفم
یقور  

. ختمیر  

دیبهم انداخت و پرس یمهتاب مردد نگاه :  

! ؟یکار کن یچ یخوا یحاال م - 

نشستم  یتکون دادم و همونطورکه سرجام م یسر :

دمیکش یپوف  

دونم ینم ! - 

دستم نشست نگاه سردرگمم باال رفت و  یکه رو دستش
یرو  

 صورت مهربونش نشست .

داد حیبه دستم وارد کرد و آروم توض یفشار آروم :  

داره آوا یقصه سر دراز نیا ! - 

کرد  یفرق م ینزده بود همه چ یاالن که ماهان حرف تا
حاال یول  

... 

کرد و پر فکر ادامه داد یمکث :  
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 هیسا فته،یب ابیآبا از آس کمیبذار  د،ینکن یفکر کار یب

نحس ی  - 

دیبکن یفکر اساس هیاز سرتون برداشته شه بعد  یمهد !  

 یچیفکر کنم، سرم پر از ه یزیخواست به چ ینم دلم
 بود ، پر از

ماهان  یکه حرف ها یسر و ته مهد یب یها حرف
 تمومشون رو

. کرد یبرام کم رنگ م  

گذاشتم مهتاب بلند شد و دو فنجون  زیم یرو که رو سرم
ییچا  

. ختیر   

  

مهتاب  م،یکه هردو تو سکوت کامل خورد ییاز چا بعد
هم یکم  

. موند و رفت شمیپ  

اومده نزده بودم و قصد  شیاز اتفاق پ یفرهود حرف به
 گفتن هم

 نداشتم.
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اتفاقات تنها  نیاول هشدارش رو داده بود حاال گفتن ا از

 خرد کردن

 خودم بود .

از شرکت در  یعاد یکه تو روزها یسر ساعت درست
اومدم یم  

 بهم زنگ زد.

شد تا بگم بره خونه ش و  یلیدل نیخسته ش بهتر یصدا
 راحت

 استراحت کنه.

شه قبول کرد  ینم فمیحر دید یاصرار وقت یاز کم بعد
 که امشب

 بهم سر نزنه.

مبل انداختم و به  یرو که قطع کردم خودم رو رو تلفن
یصفحه   

. شدم رهیخ ونیتلوز  

 یزیبود اما چ لمیف یها تیشخص یچهره  یرو نگاهم
 از حرف

. دمیفهم یهاشون نم  
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. ماهان بود شیذهنم تمام و کمال پ  

بود اما دلم  نیکه گلوم رو گرفته بود برام سنگ یبغض
خواست ینم  

. زمیاشک بر   

  

 ادیبودن رو !سخت بود  یقو رمیبگ ادیخواستم  یم
دیگرفتنش اما با  

! زدم یقبل از کم آوردن خودم رو محک م  

م رو ببازم هیدادم روح یاجازه م دینبا .  

********** 

کردم به زور  یم یکه سع یمطالب دنیحرص از نفهم پر
یتو  

. م رو دست  یمغزم بشونمشون کتاب رو بستم و گوش

 گرفتم

. که ازش داشتم انداختم یامیپ نیبه آخر ینگاه  

 دهیکه چقدر بابتش خجالت کش یقلب اشتباه امیهمون پ !

 بودم



 
 

660 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. واسه اون شب بود امیپ نیآخر  

! ازش نبود یخبر چیه  

که زده بود اون شب بعد از شرکت بهم  یطبق حرف نه
 زنگ زد و

 نه فرداش قرار مالقات گذاشت.

رو کنار گذاشتم و  یدر اتاق گوش یباز شدن ناگهان با
یعصب  

دمیتوپ :  

تو اتاق..؟ ایدفعه ن هی ینطوریچند بار بگم ا مامان - 

اما اعصابم  دمیخجالت کش رشیدلگ یچهره  دنید با
 انقدر خورد

. و پشت بهش کردم دمیکش یبود که پوف  

 زمیکتابم رو باز کنم جلو اومد و به م نکهیقبل از ا :

داد هیتک   

  

 میافتاده که دو روزه ما اومد یتونم بپرسم چه اتفاق یم

 - اما تو
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! ؟یر یسرکار نم  

! ید یپرسم جواب سرباال بهم م یبارم ازت مهر   

تازه رنگ شده ش  یبا اشاره به کتابم نگاه به موها :

 انداختم و گفتم

گفتم  ،یپرس یسوال رو ازم م نیهم یروزه مدام دار دو

 - که

. کنم برم یشده، وقت نم نیدرسام سنگ  

کار کنم گهیخوام د ینم .  

کرد زیناباور چشماش رو ر :  

شد؟!اگه  ادیدرسات ز هویبزن، رو گول  بروخودت

هست یمشکل  - 

 بگو.

! افتاده بود؟ یگفتم چه اتفاق یچطور م  

خواست االن شرکت بودم و  یگفتم دلم م یچطور م !

 کنار ماهان

. کار  یدونستم چ یبودم و نم یبا خودم تو جنگ سخت

بکنم دیبا  
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از خورد و خوراک افتاده بودم و  یچند روز حساب نیا

یم یسع  

. شدم یسرم رو فقط با درس گرم کنم اما موفق نمکردم   

صورتم تکون داد نگاهش کردم  یکه مامان جلو یدست با
 و کالفه

 گفتم :

گذاشتمش  ادیداره بهم فشار م یلیخ دمیترم آخرم، د مامان

 - !کنار

. نداره یا گهید لیدل   

  

پشت کرد و  ادیازم درنم یبود حرف دهیکه فهم اون
یم کهیدرحال  

مه کردرفت زمز :  

! یگ یباشه که تو م نیخدا کنه هم - 

سرکار بودم اما  دیبود االن با فتادهین یاتفاق چیاگه ه ...

 حاال

خودم رو روش انداختم بایتقر لمیموبا امکیپ یبا صدا .  
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صفحه بود  یاسم ماهان که رو یو رو دیلغز دستم

رو امینشست. پ  

. ستادمیباز کردم و ا  

چرخوندم و مونده بودم  یخال امیپ یبار چشم رو چند
امیپ نیا یمعن  

. دیمجدد تو دستم لرز یکه گوش هیچ یخال  

شدم و با خودم کلنجار  رهیچند لحظه به شماره ش خ .

 رفتم

دهنم گرفتم و بعد  یرو رو جانمیزده از ه خی یها دست
 از بستن

. رو دم گوشم گذاشتم یدر اتاق گوش  

 یبود رو یگرمش که سالم کرد، آب سرد یصدا
ها و ینگران  

! چند روزم که مثل خوره به جونم  نیا یاضطراب ها

 افتاده بود

 

 

. دادم نییآب دهنم رو پا   
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نشستم آروم جواب سالمش رو دادم یهمونطور که م .  

 دمیشرکت د یایامروز م گهیمنتظر شدم که د یهرچ

یا دهیفا  - 

رد کنه چند  یاز مهندس خواستم برات مرخص نداشت،
یروز. ول  

! یانگار قصد برگشت ندار  

. سرم بود  یجلو کهییانداختم و با حلقه مو نییسرم رو پا

 ور رفتم

! م رو انجام بده هیتسو یفرسم کارا یفرهود رو م - 

دیو خشک تنها پرس یلحن صداش عوض شد، جد :  

 -چرا؟!

 یزیچ چیکرد که انگار از ه یرفتار م یطور نکهیا از
 خبر نداره

به  یمیمستق یگرفت اما مثل خودش اشاره  حرصم
 موضوع نکردم
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 . مامان آورده بودم رو بهش  یکه برا یو همون بهانه ا

 گفتم

شده  شتریم هم ب یدلتنگ دمیشن یکه صداش رو م حاال
بد لیبود و دل  

. دمیفهم یهام رو م یقلق  

. بهش عادت کرده بودم یبدجور  

و با  دمیکش یقیشد نفس عم یکه طوالن نمونیب سکوت
دنیپرس  

 حالش موضوع رو عوض کردم.

 یبا مهد دمیخواست بدونم، نپرس یم یلیدلم خ نکهیا با
کار یچ  

ازت نبود یچند روز خبر نیو چرا ا یکرد .  

.  یم حیگفتم اگه الزم باشه خودش توض یمدام تو دلم م

 ده

خواست تن صداش رو به گوشم بسپرم یدلم فقط م .   

  

ساعت ها برام حرف  خواستم سکوت کنم و اون یم
 بزنه، از
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و هر جا زیهرچ  

 ییروزها یمغزم هک کنم برا یمن صداش رو انتها و
 که ممکن

 بود نباشه.

سر اصل مطلب رفت میاما اون مستق :  

! م؟ینیهم رو بب یوقت دار یک - 

دمیدستم رو مشت کردم و آروم پرس :  

! ؟یچ یبرا - 

. هم گذاشتم و لب به  یچشم رو دمیسکوتش رو که د

دمیدندون گز  

. زده بودم دنیخودم رو به نفهم ییبد جا  

 آروم گفت :

. میحرف بزن کمی - 

که دوباره به حرف اومد و ذهن پر از  دینکش یا هیثان به
شمیتشو  

 یسمت کشوند که چطور انقدر محکم و ب نیبه ا رو
 دست و پا گم
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زد یکردن حرف م !  

من اگه  کهیانقدر به خودش مسلط بود در حال چطور
 خودم رو

! افتادم؟ یکردم پس م یکنترل نم  

خودم رو جمع و  یاز رون پام گرفتم تا کم یشگونین
 جور کنم و

  گوش به حرفش دادم :

  

! دنبالت امیخودم م یبگ یفردا هر ساعت - 

. مخالفت کردم عیسر  

 -نه نه!

که  یحرص و با دمیپام کوب یمشت شده م رو رو دست
 از خودم

 داشتم ادامه دادم :

. امیخودم م ،یزحمت بکش ستیکه الزم ن نهیمنظورم ا - 

 لحنش نرم شد !
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 . لبش  یهم گوشه  یتونستم حدس بزنم که لبخند کم رنگ

 نشسته

 ریخودم درگ ایاز اون  شتریاجازه نداد ب ینرم یصدا با
 بشم و

. دنبالم ادیصبح ب میقرار گذاشت  

 یکه مامان صبح مدرسه بود راحت تر م ییاونجا از
رونیتونستم ب  

 برم.

. بخوام سوال جواب پس بدم نکهیبدون ا  

که باعث شده بود تو خودم مچاله بشم  ییاز سرما صبح
 چشم باز

 کردم.

. سرم  یپنجره رو بستم و پتو رو رو یگوشه  یبه سخت

دمیکش  

 یسرم بود که پنجره رو باز م یتو یعادت از بچگ نیا
م وگذاشت  

 شهیرفتم و هم یپتو م ریبودن اتاق ز خیتوجه به  یب
 صبح ها با
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. شدم یمامان پا م یغر غر ها   

  

 دنیاومدم و با د رونیپتو ب ریکه گرم شدم از ز یکم
 ساعت بلند

 شدم.

 کیم با  ختهیبه هم ر یو موها دهیهمون وضع ژول با
 چشم باز به

 سمت آشپزخونه رفتم.

 یبرا یبود، فنجون دنیکه در حال جوش ییچا دنید با
ختمیخودم ر  

. رو خاموش کردم رشیو ز  

نشستم دستام  یو همونطور که م دمیرو عقب کش یصندل
 رو دور

 فنجون حلقه کردم.

. رو پشت گوش زدم شونمیپر یو موها دمیکش یا ازهیخم  

کردم به  یبردم و همونطور که فوت م نییرو پا سرم
ساعت کی  
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! فکر کردم گهید  

گرفتم تا سرد  میتو وجودم نشست و تصم یبیعج حس
مییشدن چا  

. به خودم برسم یکم  

شدم رنگم  رهیروحم خ یبه چهره ب ستادمیکه ا نهیآ یجلو
و دهیپر  

زدم موهام  یهمونطور که حدس م زد،یم یدیهام سف لب
به یحساب  

. و تو هوا بود ختهیهم ر  

به  یشدم. آب سیو وارد سرو دمیبهشون کش یدست
 صورتم زدم و

. به اتاق برگشتم کردمیکه صورتم رو خشک م یدر حال  

. گذاشتم و مشغول شدم زیم یرو، رو شمیآرا لیوسا   

  

کردم و بعد از اتو  ادهیصورتم پ یرو یمختصر شیآرا
 کردن

. کنار رفتم نهیآ یاز جلو یموهام راض  
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بلندم رو که تا  یو مانتو مشک یمشک یشلوار جوراب

 قوزک پام

شد رو تن کردم و  یگشاد م نییو از کمر به پا دیرس یم
یروسر  

 طرح دار شلوغم رو سر کردم.

پشت گوش زدم و با  یجلوم رو همونطور یموها
و فیبرداشتن ک  

. رفتم رونیم از اتاق ب یکفش مشک  

 یمونده بود سر زیم یم که همونطور رو ییچا دنید با
 تکون دادم

یعاشقو از سرم گذشت که امان از  ... !  

بار بلندتر خودم رو سرزنش  نیفنجون رو آب زدم و ا :

 کردم

 -خب بسه، جمع کن خودت رو !

شده بودم که  ریانکه بخوام باز هم با خودم درگ یب
زنگ یصدا  

. نجاتم داد لمیموبا  
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شماره ش باز هم ته  دنیهام رو خشک کردم و با د دست

یدلم خال  

 شد !

 یگوش یمش که رواس دنیقراره با د یدونستم تا ک ینم
افتاد یم م  

. بود، دوستش داشتم یاما هر چ فتمیحال ب نیبه ا  

 

  

  

به کارهام  ده،یگفت رس یماهان که م یصدا دنیشن با
 سرعت

. منتظرش نذارم ادیدادم تا ز یشتریب  

 یچند روز که خبر نیخواست بابت ا یدلم م یطرف از
 ازش نبود

کرد یم یتاب یدلم ب یلفتش بدم، از طرف یکم !  

. نبود یادیز ریتا سر کوچه مس  
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زده، دست هاش رو تو هم  هیتک نیکه به ماش دنشید با

 قفل کرده و

 نگاهش سمتم بود قدم برداشتن برام سخت شد.

 نیبزرگ تر نیآوردم و ا یتاب نم نشینگاه سنگ ریز
 نقطه ضعفم

 در مقابل اون بود.

.  نکشیجدا شد و ع نیتر شدم از ماش کیکه نزد یکم

 رو برداشت

. دمید یحاال صورتش رو بهتر م  

 شیهمون ته ر ششیکوتاه تر شده اما ته ر یکم موهاش
بود شهیهم  

! 

. به سمتم برداشت یزد و قدم یلبخند کوتاه  

به صورتش  رهیو همونطور که خ ستادمیبه روش ا رو
 بودم، آروم

 سالم کردم.

در شرکت بهم زده  یکه جلو ییحرف ها یادآوردی با
 بود نگاه
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و دمیدزد  

. ش چشم  یدست مشک کیو  کیساده اما ش پیبه ت

  دوختم

  

بود دهیمردونه پوش شهیمثل هم !  

. دیحالم رو پرس  

شده  ییدادم اما حواسم دوباره تماما محو چشم ها جواب
 بود که چند

! بودم دهیشد ند یم یروز  

. کرد ینگاهم م میاون هم مستق  

کرد به خودم اومدم و به سمت  نیبه ماش که یاشاره ا با
نیدر ماش  

 رفتم.

بهم انداخت و همونطور که راه  یمحض نشستن نگاه به
افتاد یم  

دیپرس :  

خبر ؟ چه - 
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زدم و جواب دادم یلبخند کوتاه :  

. درس و دانشگاهم ریدرگ ست،ین یخبر - 

سرعتش رو باال تر برد و نگاهش روم نشست یکم :  

رو سر من  ختهیهمه کارا ر یایهفته س سرکار نم هی

چارهیب  - 

! ؟یدرس ریوقت سر خاروندنم ندارم. بعد تو فقط درگ  

. کرد مظلوم باشه زدم یم یاز لحنش که سع یلبخند  

دنده گذاشته بود انداختم  یبه دست راستش که رو ینگاه
 و تو

. شد دستش رو  یافکار خودم وسوسه شدم که کاش م

  لمس کنم

  

 ریکردم از مس یتم و سعاز فکرش هم گر گرف یحت
م دور یانحراف  

 شم.

شده م گفتم زیر یبه رو به روم نگاه کردم و با چشم ها :  

! یکن یعادت م - 
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روم نشست و جواب داد ینگاهش لحظه ا :  

یقبل تو عادت داشتم، با اومدنت بد عادتم کرد ! - 

رو  نیدو پهلو بود و ا یشد، حرفش حساب یدلم خال ته
 درک کرده

 بودم.

 

 

بهش انداختم اما نگاهش به جاده بود  ینگاه یچشم ریز
 و منتظر

. ازم نبود یجواب  

 انگار فقط گفته بود که گفته باشه!

. باهاشون  یدست هام رو تو هم قفل کردم و مشغول باز

 شدم

 یچرخوندم و گه گاه یدور هم م یهام رو دوران شست
 نگاه بهش

. انداختم یم  

-شرکت؟ یبرگرد یخوا ینم   
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و به سمتش چرخوندم و قاطع گفتمسرم ر :  

 -نه!

دیمکث پرس یب :  

 -چرا ؟!

 و من کوتاه جواب دادم :

! جفتمون بهتره یبرا ینطوریا  - 

فرمون جابه جا کرد و گفت یدستش رو رو :  

! کنه  یدرست نم یمشکل گهید یسر کارت، مهد ایب

 -اونجا

 یپوزخند یاون روز مهد کیرک یحرف ها یادآوری از
 کنج لب

تفاوت باشم یکردم ب ینشست و سعهام  :  

 دیو نبا دیکه با ی! اون روز هر چگهیکنه د یم یفرق چه

 - رو

! اون همه آدم گفت ینه جلو ایبدونه درسته  نکهیبدون ا  

. تو اون شرکت امیتونم ب یاگه بخوامم نم گهیمن د  
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. هم گذاشت یکالفه چشم رو یکه لحظه ا دمید  

نداشتم یرو اما راه یدور نیخواست ا یدل من هم نم !  

. برگردم  فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه یتونستم طور ینم

 سرکارم

. تاب  یسوال یاون نگاه ها رینبودم که ز یمن دختر

ارمیب  

 یراه برگشت گهید یاگه بر ؟یهمه فکرات رو کرد !

ستاین - 

دمیناراحت شدم و لب برچ :   

  

. ندارم یاالنم راه برگشت - 

پارک کرد ابونیراهنما زد و گوشه خ .  

تو صورتم گفت رهیو خ دیبه سمتم چرخ :  

زنه. اگه  یبهت نم یحرف یفکر نکن، کس چکسیه به

 - دوست

ایشرکت ب یبرگرد یدار !  

نشوندم و جواب دادم میشونیپ یرو یزیاخم ر :  
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 یفقط دلم نم ستم،یزنن ن یکه بهم م یینگران حرفا من

امیخواد ب  - 

! ه بشماون آدما ل نینگاه سنگ ریو ز  

. برام گرون تموم شد یلیاون خ یحرف ها  

. انداختم نییدر ادامه حرفم سرم رو پا  

 یعامرانه  یسکوت شد که صدا نمونیب یلحظه ا چند
 ماهان فضا

 رو پر کرد :

باال اریسرت رو ب ! - 

 ستیمهم ن ،یناراحت باش یکه بخوا ینکرد یکار تو
فکر یچ هیبق  

! به  یچ میدون یکه من و تو خوب م نهیکنن. مهم ا یم

هیچ  

حرفش رو گرفتم ینگاهش کردم و دنباله  :  

مردم  نکهیا یاونجا، برا امیخوام ب ینم گهید نیهم یبرا

ینم  - 
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و  دنیرو شن یمهد یاونا فقط حرفا ه،یبه چ یچ دونن

 نگاهشون به

اون نگاه ها مدام  ینیخوام سنگ یعوض شده، من نم من
  روم باشه

  

باشم که حاال راجع  نیدارم نگران ا یکه برم یهر قدم و
یبهم چ  

! کنن یفکر م  

انداخت رونیبه ب یتکون داد و نگاه یبه ناچار سر :  

. ستین یحرف یراحت ینجوریاگه تو ا یسختمه! ول - 

تو  رهینگاه بهش دوختم که به سمتم برگشت و خ :

 چشمام گفت

نایعادت و ا ! - 

انداختم که موهام  نییزدم و سرم رو پا یکوتاه لبخند
صورتم یتو  

. ختیر  

. خودم دست باال ببرم صدام زد نکهیقبل از ا  
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شد که به  اهشیس یکه باال اومد قفل چشم ها نگاهم

یموهام نگاه م  

 کرد.

! موهام یکیدستش رو جلو آورد، تا نزد  

 یداد م یدستش رو تکون م یکه اگه کم کینزد انقدر
 تونست

ام انداخت و دستش رو به چشم ه یکنه اما نگاه لمسشون
 عقب

. دیکش  

هزار رفت یضربان قلبم رو !  

. کار رو کرد که با حرفش خشک  نیمونده بودم چرا ا

 شدم

 یادیز رون،یب زیموهات رو نر ینطوریا چوقتیه !

-ادیبهت م   
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که  دمیترسیگرفت م یم یبه باز ادیروزها قلبم رو ز نیا

 آخر قلب

ارهیم کم ب چارهیب !  

 یرو م هینگاهش قاف هیجنبه بودم و با  یکه ب یمن یبرا
 باختم،

که از زبونش  یقشنگ یبود هضم کردن حرف ها سخت
یم رونیب  

 اومد.

افتاد تا چند روز  یم نمونیکه ب یکه به هر اتفاق یمن
کردم یفکر م  

شد یدلم آب م یو قند تو !  

کردم خودم  یانداختم و سع نییزده سرم رو پا خجالت
یرو عاد  

بدم اما کف دست هام به شدت عرق کرده بود و  نشون
یهوا  

. برام کم بود نیماش  

 یم کم یدادم بلکه از التهاب درون نییرو پا شهیش یکم
 کم شه اما



 
 

683 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. بود ریتاث یب  

گفت انگار  یگرفت ! م یسراغت رو م حانهیر یراست

 - قرار بوده

 شام دعوتمون کنه ...

بودم.  یکرده بود جو رو عوض کنه راض یسع نکهیا از
یبرا  

ش کردم یخودم هم که شده همراه یخالص :   

  

شه نگاهشون  یکه افتاد روم نم یبا اون اتفاق یول آره

گهیکنم د ! - 

دنیاز نسبتامون فهم یوقت ... !  

 کوتاه گفت :

. در موردت ندارن یفکر بد چیاونا ه - 

 سکوت کردم.

جلوتر بود و چشمم بهش  یکه کم یاشاره به کافه ا با
 نخورده بود

. مینیبش یتا کم میخواست که بر  



 
 

684 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 .  ادهیپ نیاستقبال کردم و همراه هم از ماش شنهادشیاز پ

میشد  

! بود کیاز حد تار یادیکافه ز یفضا  

 سهیشده، ر دهیچ زهایم یکه رو ییبا شمع ها طیمح تمام
 و فانوس

روشن شده بود یمیبا نور مال ینیتزئ یها .  

رو به رومون بود که  یمفهوم یپر از عکس ها یوارید
ییبایز  

. به کافه داده بود یخاص  

 یزیم نیتر یو گوشه ا نیسر ماهان به سمت آخر پشت
دیکه تو د  

. میبود رفت  

 یکه کم یمحض نشستن توجهم به دختر و پسر به
 دورتر از ما تو

. هم نشسته بودن افتاد حصار  

زدن  یکردن و لبخند م یبا عشق به هم نگاه م یجور
 که راستش

. شد میحسود یرو بخوام بگم کم   



 
 

685 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
  

رو ازشون گرفتم و به ماهان که روبروم نشسته و  نگاهم
 مشغول

. منو بود دوختم دنید  

! پهنش ی نهیبه س  

 نهیس نیا یسرم رو رو یتصورم اومد که اگه روز تو
امن ی  

! شه یروز عمرم م نیبذارم، قطعا اون روز بهتر  

! شد؟ یحسرتم م یعنی  

. باال اومد چشم ازش گرفتم ینگاهش که ناگهان  

! رفته و از کنترلم خارج شده بود راههیبه ب یادیفکرم ز  

بودم تو تمام  دهیچند وقت ازش خجالت کش نیکه ا یانقدر
میزندگ  

. بودم دهینکش یاز کس  

دیبهم زد و پرس یچشمک :  

! ؟یکرد یفکر م یبه چ - 

! بگم یموندم چ  
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 ! شه رو  یکردنت حسرت م حصار نکهیگفتم به ا یم

 دلم؟

گشتم که منو رو دستم داد و  یم یدنبال راه فرار :

 اشاره کرد

 -انتخاب کن!

 یگذشتم و بستن بیو غر بیعج یاون همه اسم ها از
 مورد عالقه

. دادم رو انتخاب کردم یبا مهتاب سفارش م شهیم که هم  

ماهان از انتخابم گرد شد و ابرو باال پروند یچشم ها .   

  

! یباشه نه بستن کیکردم انتخابت نسکافه با ک یفکر م - 

 شونه باال انداختم .

. م یمن عاشق بستن - 

. زد و سرش رو تکون داد یلبخند  

اومدن گارسون سفارشمون رو اعالم کرد و از  با
که ییاونجا  
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 هم از سفارش من خواست باعث شد متعجب خودش

 نگاهش کنم که

 در جواب نگاهم منو رو بست و آروم گفت :

 -امتحانش ضرر نداره.

تکون دادم و نگاهم باز هم نا خواسته به سمت اون  یسر
 دختر و

شد دهیپسر کش !  

 یکه دختر دهن پسر گذاشت و بعد خنده  یکیک قاشق
 مستانه شون

 که فضا رو پر کرد !

رفتم و ازشون رو  یچشم غره ا ختهیبهم ر یفکر با
 گرفتم که

. ماهان شد رینگاهم قفل نگاه مچ گ  

دادم حیباالجبار توض :  

آدم نشسته و بذارن  نجایا گنیکنن، نم یمراعات نم کمی

کارا نیا  - 

 رو تو خلوتشون انجام بدن!
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بهشون نگاه کنه به  نکهیشد و بدون ا طونیهاش ش چشم

 سمتم خم

دیشد و پرس :  

-شده تینکنه حسود !   

  

بفهمم، گفتم نکهیتکون دادم و بدون ا یسر :  

! خوره یاالن نه. فقط حالم داره بهم م یاولش آره، ول - 

گفتم چشمام گرد شد و با خجالت زل  یچ دمیفهم یوقت
 زدم به

! کرد خنده ش رو کنترل کنه یم یکه سع یماهان  

دهن باز کنه و من رو ببلعه نیخواست زم یدلم م .  

دهنم رو  یتونستم جلو یبه خودم که نم یدلم لعنت تو
فرستادم رمیبگ  

. انداختم نییو سرم رو پا  

که زده بودم  یتفاوت به حرف یکردم ب یبعد سع یکم
 موضوع رو

 عوض کنم.
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! ؟یکار کرد یچند روز چ نیا یخب، تو تو - 

 یباال م کهیموهاش فرو برد و درحال یرو ال دستش
 زدشون جواب

 داد :

با خودم  کمیو با کار گرم کنم و کردم سر خودم ر یسع

 - خلوت

 کنم.

 نگاهم کرد و ادامه داد :

اول  دیکه چرا زودتر بهت زنگ نزدم، با ریدل نگ به

خودم کمی  - 

کردم یرو جمع و جور م !  

تکون دادم و آروم جواب دادم یسر :  

. -کنم یدرک م   

  

 دیچیبود پ زیم یکه رو یآب وانیهاش رو دور ل انگشت
 و به

زد هیش تک یصندل :  
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! بودم ختهیبهم ر یلیچند روز خ نیا - 

جدا کنم، از  یخواست سر از تن مهد یدلم م یطرف از
بابام یطرف  

آورد که  یبود بهم فشار م دهیاون رو شن یحرف ها که
 براش

طرفم هیبدم، از  حیتوض ...  

دمیسکوت که کرد نگاهش کردم و پرس :  

! ؟یطرفم چ هیاز  - 

تو چشمام ادامه داد رهیخ :  

 یتونستم زنگم بزنم چون نم یتو بودم ! نم نگران

یدونستم چ  - 

بگم دیبا !  

تکون دادم و گرفته گفتم یسر :  

رهیدونستم فکرت درگ یم ! - 

و آهسته ادامه داد دیکش یقینفس عم :  

غلط یدرسته چ یدونم چ یهنوزم نم ! - 

. رو گرفتم ممیدونم که تصم یم یول  



 
 

691 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 

  

  

ش شد یصورت جد خیباال رفت و منگاهم  .  

تو همون لحظه سفارش هامون اومد و ماهان با  درست
 اشاره

 بهشون گفت :

فعال بخور اده،یوقت واسه حرف زدن ز ! - 

. حرف مشغول خوردن  یبه حرفش گوش دادم و ب

م شدم یبستن  

خوردم اما کنار ماهان  یم شهیبود که هم یبستن همون
 طعمش به

! اومد یبهتر م یلینظرم خ  

شرکت بدنم رو  یکردم و فکر اون روز جلو یم نگاهش
 مور مور

کرد یم !  

 دست خودم نبود که مدام تو فکرش بودم .
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که  یچند روز نیچه االن که رو به روم بود و چه ا . 

بودمش دهیند  

از  یکم د،یاز دانشگاهم پرس یکم یخوردن بستن موقع
 اوضاع

به تک کرد که  ییها هیو توص دیخوندنم پرس درس
 تکشون گوش

. از روم برداشته نشد یش لحظه ا رهیدادم اما نگاه خ  

بزنه  یکردم منتظره خوردنم تموم شه تا حرف یم حس
نیهم یبرا  

. م مونده بود کنار  یبستن شتریهنوز نصف ب کهیدرحال

 گذاشتمش

و  دیبعد از چند لحظه خودش هم دست از خوردن کش :

 گفت

. -از خودمون حرف بزنم کمیخوام  یم   

  

ختیته قلبم فرو ر !  

! و عشق، از ترس جانیبار نه از ه نیا  
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 ترس نداشتنش.

و تو سکوت بهش چشم دوختم که  دمیکش یقیعم نفس
 آروم شروع

 کرد :

زنم، فکرام  یکه رو به روت نشستم و دارم حرف م االن

 - رو

 مونیخوام بگم که بعدا پش یم یدونم چ یکردم ! م کامل
 نشم و

ارمیوسط راه کم ن .  

به سمتم خم شد یکرد و کم یمکث :  

فکر  چوقتیه دمتیکه بعد دو سال تو شرکت د یروز

کردم ینم  - 

. میبرس نجایبه ا  

بزنم  ییو من بخوام حرفا ینیکه تو رو به روم بش نجایا
 که تا حاال

. نگفتم یدختر چیبه ه  

 سکوت کرد، انگار که سختش باشه.
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 ! مبهوت چشم به دهنش دوخته بودم تا اما من مات و 

 ادامه بده

که دوباره به حرف اومد دیطول نکش ادیانتظارم ز :  

! نه ایدونم گفتنش درسته  ینم - 

لحظه هم  کی یچند روز حت نیدونم که ا یرو م نیا فقط
 از

! یچشمام کنار نرفت یجلو   

  

.  زیم ریکف دست عرق کرده م رو مشت کردم و ز

 فشردم

شد و ادامه داد رهیتو چشمام خ :  

 یدم. فقط م یکشش نم یلیخ ،یبگ یزیخوام چ ینم

 - خوام از

! یحسم به خودت خبر داشته باش  

 یب شهیتر و قلبم از هم اهیس شهیاز هم اهشیس یها چشم
 تاب تر

 بود !
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بود رو تو  زیم یلحظه آروم دست راستم که رو هی تو

 دو تا دستش

 گرفت.

و ته  دیم کوب نهیس واریخودش رو به در و د شتریب قلبم
یدلم خال  

 شد.

بود شیپ یسر یدستش همون گرما یگرما !  

که به دست سردم وارد کرد باعث شد نگاه از  یفشار
رمیدستش بگ  

 و به صورتش بدوزم.

که بم شده بود گفت یمردونه ا یآروم و با صدا :  

! گرفتارت شدم یبدجور - 

ودآگاه بود، ناخ نیسنگ یادیحرفش برام ز یناگهان دنیشن
 دستم رو

. اون بود رو برداشتم یکه جلو یآب وانیو ل دمیکش رونیب  

تا بلکه  دمیداخلش رو سر کش یکل محتوا دیگفتن ببخش با
که یشیآت  
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فروکش کنه یدرونم شعله ور شده بود کم !  

. حرف ها رو  نیکردم که بخواد ا یفکرش رو هم نم

  بزنه

  

خواسته بغض گلوم رو گرفت و چشمام پر شد . فکر  نا
یمشکالت  

! کرد یکه سر راهمون قرار داشت حالم رو خراب م  

کردم بدون جلب توجه صدام رو صاف کنم یسع :  

! م؟یشه بر یم - 

بزنه  یحرف نکهیبه وضوح جا خورد اما قبل از ا :

 دوباره گفتم

میفقط بر م،یزن یش رو تو راه حرف م هیبق ! - 

. حساب رفت یقبول کرد و برا یرفح یب  

که از چشمم  یگرفتم و قطره اشک یرو دو دست سرم
رو پاک دیچک  

 کردم.
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که تو سرم بود، ذهنم  یادیز یداشتم اما فکر ها دوستش
 رو بهم

! بود ختهیر  

 یکه گرفته بودم رو درک نم یبیعج یسردرد ناگهان !

 کردم

رو هم یدفعه ا هی یختگیبه هم ر نیا !  

کرد به سمتم اومد و همراه هم از کافه  حساب که .

میرفت رونیب  

و کنار ماهان به سمت  دمیهام بخش هیآزاد رو به ر یهوا
نیماش  

. میرفت  

نزد یکه نشستم نگاهم کرد اما حرف یصندل یرو .  

خواست بپرسه چرا؟! اما  یکه م دمیتو چشماش د .

شد مونیپش  

دمیپرس کبارهی میکه رفت یحرف راه افتاد، کم یب :   

  

! ؟یفکر خانواده ها رو کرد - 
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لرزش، محکم گفت یب :  

 یم ایشرکت گفتم با همه دن یکه جلو یلحظه ا اون

 - جنگم به

مونم یم یهمه چ یخاطرت، فقط حرف نزدم. پا !  

زد تعجب  یترس حرف م یانقدر مطمئن و ب نکهیا از
کردم، یم  

 یگرفت. م یاعتراضم رو م یصداقت کالمش جلو اما
نیدونستم ا  

ستین یراه، راه آسون .  

بود ستادهیدلم هم طرف عقلم ا یبار حت نیا .  

رخ تو فکرش دوختم مینگاه به ن !  

! خواستم نخوامش؟ یچطور م  

 

 

فشرد یگلوم رو م یبیدلم گرفته بود و بغض عج !  

.  یحال م نیفکر نبودش به ا یشد که حت یباورم نم

 انداختم
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حرف  یداد و ب نییپا یسمت خودش رو کم ی شهیش

 پاکت

. رو باال آورد گارشیس   

  

شد به  یم ریبودم که هر وقت فکرش درگ دهیفهم گهید
پناه گاریس  

. برد یم  

 نگاهش کردم.

زد ناخودآگاه خم شدم و از  گارشیکه به س یقیعم پک
نیب  

. دمیانگشتانش کش  

دیو پرس دینگاهش متعجب به سمتم چرخ :  

! ؟یکن یکار م یچ - 

پرت کردم.  رونیرو ب گارشیدادم و س نییم رو پا شهیش
یلیخ  

نگاهش کردم و جواب دادم یعاد :  

کرد انداختمش دور یم تمیبوش اذ ،یچیه ! - 
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 ابرو باال پروند :

بودم که دهیقبال چند بار ازت پرس ... - 

دمیوسط حرفش پر :  

کرد یم تمیاالن اذ ! - 

حرف  یصورتم مکث کرد و بعد ب یرو یا لحظه
یحواسش رو پ  

. ش داد یرانندگ  

 شتریب نمونیکردم تا سکوت ب ادیز یضبط رو کم یصدا
نیاز ا  

نکنه تمیاذ !   

  

به  یبا نگاه به ساعتم، اشاره ا میدیکوچه مون که رس سر
یگوشه   

کردم و گفتم ابونیخ :  

ما رو با هم  یشم، ممکنه کس ادهیجا پ نیبهتره من هم !

نهیبب - 

. و خاموشش کرد دیرو کنار کش نیماش  
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 . گرفتم  یرو دست م فمیکه ک یو به من دیبه سمتم چرخ

شد رهیخ  

نگاهش دست و پام رو گم کردم و آهسته گفتم ریز :  

بابت امروز یمرس ! - 

تکون داد و کوتاه گفت یسر :  

. یکه اومد یمرس - 

. بردم نیماش ی رهیزدم و دست سمت دستگ یلبخند  

منتظر بودم تا صدام کنه و بگه منتظر جوابمه اما  !

فتنگ  

شدم، در رو پشت سرم بستم و با نگاه به  ادهیپ دیام نا
 چهره ش

. گفتم یخداحافظ رلبیز  

. لبم  یاسمم از زبونش لبخند رو دنیپشت که کردم با شن

 اومد

 برگشتم و نگاهش کردم.

به سمتم خم شد و آروم گفت یکم :  
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هستم، تو فقط راجع به  یهمه چ یخوام بگم من پا یم

 - من فکر

! نیکه سر راهمونه، هم یمشکالتکن نه    

  

زد و من به سمت خونه و  یتکون دادم که تک بوق یسر
 اون

 خالف جهت من رفت!

! کردم ؟ یکار م یچ دیحاال با  

خورد که  یتو سرم چرخ م الیفکر و خ هزارجور
براشون یجواب  

 نداشتم.

در  یفرهود جلو نیماش دنیرو که باال آوردم با د سرم
 خدا رو

به قدم هام سرعت  اوردم،یداخل کوچه ن کردم که شکر
و دمیبخش  

 وارد خونه شدم.

به صورت  یوارد خونه بشم ناخودآگاه دست نکهیاز ا قبل
 و چشم
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. دمیهام کش  

 یبود حس خوب نجایفرهود ا نکهیبار از ا نیاول یبرا !

 نداشتم

فهمه و  یکردم با نگاه به چشم هام، حالم رو م یم فکر
تونه یم  

ماهان بودم شیپحدس بزنه که  !  

. تکون دادم تا افکار مزخرفم رو از خودم دور کنم یسر  

. وارد خونه  یکردم عاد یلبم نشوندم و سع یرو یلبخند

 بشم

. نشسته بود  ونیتلوز یمبل جلو یکه رو دنشیبا د

کردم یسالم  

حواله م کرد یلبخند دنمیو با د دیبه سمتم چرخ .  

 یادیدونستم فرهود ز یکه م ییرفتم و از اونجا جلو
یسع زه،یت  

.  یماهان خال یذهنم رو از حرف ها یقیدقا یکردم برا

 کنم

فشردم گفتم یدستش رو م کهیکردم و درحال یاخم :   
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! ؟یینجایخدا ا ی شهیهم یندار یتو خونه زندگ نمیبب - 

کرد و با خنده جواب داد ادیفشار دستش رو ز :  

! ؟ نجامیا شهیبچه پر رو من کجا هم - 

. براش  یو پشت چشم دمیکش رونیدستم رو به زور ب

 نازک کردم

 به سمت اتاقم راه افتادم و جواب دادم :

 کمیبذار  دمت،ید روزیانگار د یایو م یر یانقدر م واال

 - دلتنگ

میش !  

به سمتم پرت کرد که  یکه بهم داد کوسن یرلبیفحش ز با
یجاخال  

 دادم.

دادم چون کوسن به گلدون مامان خورد و  یکاش نم که
یصدا  

! بلند شد غشیج  
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به خودم  یا چارهیب ی افهیسمت فرهود برگشتم و ق به

 گرفتم و با

. وارد اتاقم شدم دمیگردنم کش یکه رو یخط فرض  

 

 

سرزنش مامان  یلباسم شدم که با صدا ضیتعو مشغول
 گوش هام

شد زیت :   

  

و ازدواج  یبا من در مورد خواستگار یسرت اومد ریخ

نیو ا  - 

 نی! ایذره بزرگ نشد هی یول یمسائل حرف بزن جور
فیگلدون ح  

 نبود آخه!

 ادیدل باباتون به رحم ب دیچقدر بگذره تا شا دیبا حاال
مثل یکی  

! بخره نیهم  
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شرتم رو تن کردم و از اتاق  یگرد شده ت ییچشم ها با
رفتم رونیب  

. 

دمین کردم و مشکوکانه پرسنگاهشو نیب زیر :  

حرف بزنه؟ یچ یفرهود اومده راجع به چ یگفت مامان - 

از گلدون شکسته  یتکه ا کهیرو بلند کرد و درحال سرش
 دستش

نازک کرد یبود پشت چشم :  

تا  اریرو ب یشد؟! فعال اون جارو برق زیگوشات ت هیچ

 - نرفته تو

رو نایجمع کنم ا یکس یدست و پا !  

گفتم یسرسرجلو رفتم و  :  

! کنم یول کن اونا رو خودم جمع م - 

کرد نگاهم نکنه دوختم و  یم یچشم به فرهود که سع :

دمیپرس  

! ؟ هیداستان چ - 
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و همونطور که گردنش رو مالش  دیبه موهاش کش یدست

داد یم  

کرد نگاهم  

-وار شم الیخوام ع یقراره که م نیاز ا هیقض !   

  

 جا خوردم.

نگاه ازش بردارم منتظر  نکهیمبل نشستم و بدون ا یرو
یادامه   

 حرفش شدم .

م  رهیپا اون پا کرد و کالفه از نگاه خ نیا یکم :

داد حیتوض  

هم  یلیجون خودت اومده بودم به تو بگم، اتفاقا خ به

 - عجله داشتم

گفتم منتظر بمونم تا  یستیزود برم مامان که گفت ن که
یول یایب  

و گفتم اوردمیطاقت ن !  

فکر  نکهیاز ا دم،یرو باال بردم و چهره در هم کش دستم
کرد یم  
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 ناراحت شدم که اول به من نگفته خنده م گرفت :

 حیانقدر توض هیبه چ یچ نمیبگو بب اتیبا جزئ نیبش ایب

 -اضافه نده

. 

گلدون شکسته ش شد  الیخیکه نشست، مامان هم ب کنارم
 و اون جا

 خوش کرد .

مشغول  یو اون با لبخند میدو به دهنش زل زد هر
دادن حیتوض  

 شد .

گفت که دلش رو برده و قصد داشت اون رو  یدختر از
 عروس

 خانواده مون بکنه.

  تو فکر رفتم .

  

من نشسته و با  یکه جلو یپسر نیشد ا ینم باورم
تمام از ینیسنگ  
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 یزد همون فرهود یکه تو نظرش بود حرف م یدختر

 باشه که

. بود یمشغول باز یکیتوپ پالست هیخدا با  ی شهیهم  

 

 

 یتصنع یپر از اشکم افتاد اخم یکه به چشم ها نگاهش
ونیم  

. برگشت شیشگیابروهاش نشوند و به موضع هم  

 غر زد :

 -خوبه، خوبه!

ندارما ینشو که حوصله ناز کش یجمع کن احساسات !  

فرصت کنم  نکهیبهش رفتم اما قبل از ا یغره ا چشم
 جواب بدم

دیمامان پرس :  

! خانوادش چطورن؟ ه؟یدختره، چطور دختر نیا نمیبب

 - سطح

چطوره؟ شونیمال  
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جواب داد عیفرهود سر :  

! یمثل خودمونن. معمول یاز نظر مال - 

نداره شتریبرادرم ب هی .   

  

 ی رهیمامان به فکر فرو رفت و من تنها با لبخند خ !

 برادرم شدم

 دمیشن یخبر رو م نیا یا گهیبودم اگه زمان د مطمئن
 از ذوق، رو

 یشدم اما تو اون لحظه عکس العمل یخودم بند نم یپا
 جز لبخند

اومد یزدن ازم بر نم .  

! یشده؟ انگار خوشحال نشد یزیآوا چ - 

تر کنم تا  قیکردم لبخندم رو عم یفرهود سع یصدا با
به حال یپ  

 درونم نبره.

خوشحال شم؟ دیخوشحال شدم، چرا نبا یلیکه خ معلومه - 
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 یدادم با شوخ حیتنها نگاهم کرد که ترج نانهیزبیر

یبگذرونم برا  

زدم و ادامه دادم یچشمک نیهم :  

 -خواستم ابهت خواهرشوهر بودنم رو حفظ کنم !

. دمیکش یبه خنده که افتاد نفس راحت  

از خوردن ناهار فرهود رفت و قرار شد مامان  بعد
 موضوع رو با

 بابا مطرح کنه.

به اتاقم رفتم و مامان رو  میکه رفت من هم مستق فرهود
 با برگه

. ش تنها گذاشتم یامتحان یها  

اتاقم رو مرتب  یکه داشتم کم یغم و شاد بیحس عج با
 کردم و

. ستادمیا نهیآ یجلو یدستمال کش یدر آخر برا  

 ینگاهم رو زمیبر نهیآ یرو رو تیرا نکهیاز ا قبل
یجلو یموها  

. بود نشست ختهیصورتم ر یسرم که رو   
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حرف و عکس العمل ماهان افتادم و ادی  

. دیلبم ماس یخنده رو شیادآوریبا   

.  یبدنم رو مور مور و حالم رو منقلب م شنهادشیفکر پ

 کرد

نگاه از خودم  نکهیا یانداختم و ب زیم یرو رو دستمال
رمیبگ  

. نشستم نهیآ یجلو  

خورد و من تنها  یچرخ م الیسرم هزار فکر و خ تو
 نشسته و

 ییشدم و توانا یبه خودم تو افکار شلوغم غرق م رهیخ
 نجات دادن

 نداشتم.

 رونیب یشلوغ نیباشه تا از ا یخواست دست یم دلم
 بکشتم و اجازه

نبود یغرق شدن بهم نده اما کس ی !  

پاک کن رو  شهینشم ش ریدرگ نیاز ا شتریب نکهیا یبرا
 برداشتم و
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. دمیپاش نهیآ یرو  

هم به مغزم  یپاک کن دست شهیخواست با اون ش یم دلم
 بکشم بلکه

. از افکارم کم بشه یکم  

که تموم شد به حموم پناه بردم و دوش آب ولرم رو  کارم
بدنم یرو  

 باز کردم.

 یدوش موندم اما زمان ریچقدر تو اون حالت ز دونمینم
 به خودم

اومدم که مامان پشت در اومد و ازم خواست زودتر .

برم رونیب  

. دوش گرفتم و تن پوشم رو تن کردم عیبا گفتن باشه، سر   

  

فرهود رو به بابا  یمامان موضوع خواستگار یوقت شب
گفت یم  

. دمیبه وضوح رنگ تعجب رو تو صورتش د  

که تا به حال  یالیسر کهیمبل نشسته بودم و درحال یرو
بودم دهیند  
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بابا جلب شد یکردم توجهم به سوال ها یرو نگاه م :  

خواد بره  یه که مشناس یدختره رو م چقدر

از ؟یخواستگار  - 

دونه ؟ یم یزیهم چ خانوادش  

که تا  یبیکج کرد و پوست س یلب هاش رو کم مامان
 آخرش گرفته

 بود رو کند :

دختره  یدونم واال اونجور که واسه من گفت ، بابا ینم

 - مشاور

 امالک داره.

کار آشنا شده طیبا خودشم تو مح !  

شده رو دهنش گذاشت و  دهیبر بیاز س یبابا تکه ا :

 جواب داد

شناسه، باالخره االن  یچقدر دختره رو م نمیخوام بب یم

یدوره ا  - 

! یخواستگار یبر ینظر پا ش هیکه با  ستین  

. وجود داشته باشه یشناخت قبل هی دیبا  
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دمینتونستم خودم رو کنترل کنم و وسط حرفش پر :  

!  مینبوده باشه و فرهود بگه بر یشه شناخت یمگه م

؟یخواستگار - 

ندونستن تکون داد و در جوابم گفت یبه معنا یبابا سر :  

-بگم یدونم واال! چ ینم .   

  

 فکرش مشغول شده بود !

اون هم باور نداشت که پسرش انقدر بزرگ شده  انگار
خواد یکه م  

! یبراش بره خواستگار  

 ارمیسر در نم از سلایر دمید ینشستن وقت یاز کم بعد
 بلند شدم و با

. به اتاقم رفتم ریگفتن شب بخ  

خواب به  یمشغول درس خوندن شدم و وقت یساعت چند
 سراغم

 اومد خودم رو رو تختم ولو کردم.
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استعفام  یگفتم کارها یبه فرهود م دیبا نکهیفکر به ا با

 رو انجام

هم گذاشتم و خوابم برد یبده چشم رو .  

. پتو  ریسرم رو از ز لم،یزنگ مسخره موبا یبا صدا

آوردم ونریب  

کرد تیاتاق چشمم رو اذ ییروشنا .  

تلفنم قصد ول  دمید یتو همان حال موندم و وقت یکم
 کردن نداره به

. خم شدم یسمت پاتخت  

.  میشماره ماهان چشمام چهارتا شد و تو جام ن دنیبا د

شدم زیخ  

 

 

رو دم  یچند سرفه کردم تا صدام صاف شه و گوش .

  گوشم گذاشتم
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سالم کردم و با نگاه به  یدورگه خواب آلود یصدا با

 ساعت که

. خودم تکون  یبرا یبود خجالت زده سر ازدهی یرو

 دادم

لب  یناخودآگاه رو یلبخند دیچیکه تو گوشم پ صداش
 هام جا خوش

 کرد.

! شده بودم ؟ دارینبود که با صداش ب یصبح قشنگ  

کرد بد  یکه فکر م ییو از اونجا دیحالم رو پرس کوتاه
 موقع زنگ

 زده حرفش رو گفت :

گردم، تو قفسه  یسبز م یاز صبح دنبال پرونده  راستش

یها  - 

عجله داشت که صبح زود  یلی. مهندس خستین یگانیبا
لشیتحو  

. کنم دارتیب ومدیدلم ن یبدم ول  

! یکردم تا االن خواب باش یفکر نم  
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 . پرونده رو  یفکر کردن جا یزدم و با کم یخجل لبخند

گفتم بهش  

تشکر کنه پشت بند حرفم اضافه کردم نکهیقبل از ا :  

. شدم یپا م دیبا گهید ،یکرد دارمیب یخوب کرد - 

ربط به حرفم گفت یب یآروم یبا صدا :  

هیخال یلیخ نجایجات ا ! - 

. انداختم نییسرم رو پا  

نداشتم که بزنم، خودم هم بدجور دلتنگ اونجا  یحرف !

 بودم

چشمم بود یکه مدام جلو ییدلتنگ روزها .   

  

کرد یخداحافظ دیسکوتم رو که د .  

زد روزیاز د یفکرام رو کردم و نه حرف دینه پرس .  

بود. بلند شدم و بعد از خوردن  دهیاز سرم پر خواب
یصبحونه   

. فرهود رو گرفتم یشماره  یمختصر  
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کرده بود که کارم  حتمیکه مدام نص یچند روز نیا مثل

باز فه،یح  

شه قبول  ینم فمیحر دید یکرد اما وقت حتینص یکم هم
 کرد که

. فتهیخودش دنبال کارهام ب  

درس هام  ریدرگ یدو سه روز که من حساب یفاصله  تو
 بودم

خودم  نکهیشرکت رو انجام داد. با ا یکارها فرهود
 خواسته بودم

تمومه، دلم  یباهام تماس گرفت که بگه همه چ یوقت اما
یم  

سرکارت. اما اون به  یبرگرد دیبگه نشد، با خواست
گفت یراحت  

ستین یکه مشکل .  

 یدانشگاه نشسته بودم و به حرف ها یکتابخونه  تو
 فرهود گوش

.  یبه گوش یکردم که با خوردن چند بوق نگاه یم

 انداختم
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ماهان که پشت خطم بود هول کردم و  یشماره  دنید با

عیسر  

. کنم یتا از فرهود خداحافظ دمیتراش یبهونه ا  

 یرفتم و رو رونیمحض قطع تماس از کتابخونه ب به
که یمکتین  

. بود نشستم یکیتو اون نزد  

 ییشماره ش مکث کردم و در آخر با دست ها یرو یکم
یکه کم  

شماره ش زدم یسست شده بود رو .  

بوق جواب داد نیرو دم گوشم گذاشتم که با اول یگوش .   

  

ه بودشد شتریخجالتم ازش ب یبعد از اون روز کم !  

حرفش اضافه کرد یو در پ دیکوتاه حالم رو پرس :  

ها یآخر کار خودت رو کرد ! - 

دمیگه اما پرس یم یدونستم چ یم نکهیبا ا :  

! ؟یچه کار - 

و جواب داد دیکش یقینفس عم :  
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نجایامروز فرهود اومده بود ا ... - 

دمیو پر عجله پرس دمیوسط حرفش پر :  

! ؟ دیدیهم رو د - 

کرد و جواب داد یمکث :  

 -آره .

 کالفه از جواب کوتاهش گفتم :

 -خب؟

کوتاه گفت ادیبحث خوشش ن نیانگار که از ا :  

 یسهراب ی. فقط زنگ زدم بگم که آقافتادین یخاص اتفاق

یلیخ  - 

! یومدین هیخودت واسه تسو یناراحت شد که حت  

انداختم و گرفته جواب دادم نییسرم رو پا :  

-نشد گهیکن د یازشون عذرخواه !   

  

رو به  ایحس دن نیکرد و سکوتش عذاب آور تر سکوت
ختیقلبم ر  
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. 

نکنه اشتباه کرده بودم نکهیحس ا !  

هنوز هم دلم به  دمید یکردم م یفکر م یاما هر چ !

 رفتن نبود

و اتفاقات افتاده رو  امیتونستم راست راست برم و ب ینم
دهیناد  

. رمیبگ  

و گوش بهش سپردمبا صداش از فکر در اومدم  :  

گردم  یبه خودم بگو، م یکار کن ییجا یبازم خواست اگه

هیدنبال   - 

نجایکار خوب مثل هم !  

فکر نکنه همه ش هم سر اون موضوع بوده  نکهیا یبرا
 جواب دادم

: 

کار کنم، درسام  گهیخوام د یمن نم یدرد نکنه ول دستت

 - انقدر
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 . وقتم رو واسه اونا  یدم همه  یم حیشده که ترج نیسنگ

 بذارم

گفتم  یکه محکم پشت کمرم خورد ناخودآگاه آخ یدست با
 و برگشتم

کردم یظیمهتاب اخم غل دنیکه با د .  

ماهان بلند شد یپشت بندش صدا :  

! شد؟ یچ - 

کرد  ینگاهم م طونیکه ش یبه مهتاب یعصب کهیدرحال
 چشم دوخته

 بودم جواب دادم :

. -برم دیمن با گهیدوستم اومده. د ،یچیه   

  

گفت باالفاصله  

.  یخب، مراقب خودت باش و من رو از خودت ب لهیخ

 -خبر نذار

 یکردم جلو یم یلبم نشست و سع یکه رو یلبخند با
 مهتاب
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کردم و به محض قطع  یکنم ازش خداحافظ جمعش

 کردن ضربه

به بازوش زدم یا :  

! زنم؟ یدارم حرف م ینیب ینم وون،یح - 

 

 

بازوش شد دنیبهم رفت و مشغول مال یچشم غره ا :  

! یزد یجمهور که حرف نم سیخب حاال با رئ - 

نازک کردم و آروم جواب دادم یپشت چشم :  

جمهورم مهم تر بود سیواسه من از رئ . - 

بهش بزنم  یکه گفت باعث شد دوباره ضربه ا یبلند اوه
 تا ساکت

 شه و بحث رو عوض کنم :

! ؟یکن یعروس یخوا یم یتو پس ک - 

نازک کرد یپا انداخت و صداش رو کم یپا رو :  

-رو دست تو موندم؟ مگه   
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زدم یزیلبخند ر .  

! باش یجد وونهید - 

که دستش بود رو باال آورد و نشونم داد یجزوه ا :  

شه لیتموم شه، جهازم تکم ایلعنت نیبذار ا ... - 

دمیوسط حرفش پر :  

! شه؟ یم یحدودا ک - 

رو کج کرد مشغول فکر شد و لب و لوچه ش :  

االول عیشه هفتم رب یم یبه عبارت ... - 

دمیاخم کردم و کالفه توپ :  

کنار یرو بذار یبار نشد مسخره باز هی . - 

شدم به خنده افتاد، دستم رو گرفت و  یعصب دید یوقت
 اجازه نداد

 بلند شم :

تا  گهینکن، فکرمون رو تابستون سال بعده د یقاط خب

مینیبب  - 
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ادیم شیپ یچ !  

 متعجب نگاهش کردم :

! عقد کرده  یخوا یهمه مدت م نیاوه ! چه خبره ا

؟یبمون - 

 ناراحت شد .

افتاد یمهتاب کم م یکه برا یاتفاق .  

-سخت شده دنیچقدر جهاز خر یدون یباالخره تو که م .   

  

میدار یمعمول یزندگ هیما هم  .  

شد انقدر تو فشار بود که  یآوا بابام داشت نابود م بخدا
هم یچطور  

. و هم جهاز بده رهیجشن عقد بگ  

رو شکر هم مسعود هم خانوادش درک کردن و  خدا
دادن شنهادیپ  

. و  زیبر ادیتا ز میکن یکیرو  یکه جشن عقد و عروس

 بپاش نشه

ما بودن یو شام خونه  میهمون شد که فقط محضر رفت .  
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تکون دادم و دستش رو فشردم یسر :  

 یهم نباش همه چ یزینگران چ د،یکار رو کرد نیبهتر

 - درست

! شه یم  

. نزد یا گهیزد و حرف د یلبخند  

 نیا میو قرار گذاشت میاز درس و دانشگاه حرف زد یکم
 چند وقت

تا  میدرس بخون یرو حساب میتا امتحانا فرصت داشت که
 واحد پاس

. مینکرده نداشته باش  

* 

 

 

هفته گذشته بود کیشد انقدر زود  یباورم نم !   

  

کرد تا بابا رو  یکه فرهود مدام اصرار م یهفته ا کی
کنه یراض  
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مختلف  یاما بابا مدام به بهانه ها یخواستگار برن

یممانعت م  

 کرد .

شون کنه  یانقدر فرهود رفت و اومد تا تونست راض اما
یکه برا  

. جلو برن ییآشنا  

تاب خورده ام  ینشسته بودم و به مژه ها نهیآ یجلو
زدم یم ملیر  

دیچرخ یهفته م کی نیا یو فکرم حوال .  

 عیدرس و دانشگاه شده بودم که گذر سر ریدرگ انقدر
یزمان رو نم  

. دمیفهم  

 ریهفته کل برنامه م شده بود شب ها تا د کی نیا تو
 وقت با ماهان

کردن و صبح ها سر کالس چرت زدن یباز امیپ  

درس خوندن یو بعد از ظهرا مثل چ !  

. میزد یحرف م یبا ماهان از هر در  
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مادرش  یخال یچقدر جا نکهیگفت، از ا یخودش م از

یرو حس م  

 کنه !

اما نه اون رک و  میزد یبا هم حرف م یهر در از
 راست ازم

یبرا نیزدم و هم یم یخواست و نه من حرف یم جواب  

 هردومون بهتر بود.

 یراض دمیلب هام کش یکه رو یمات یرژ لب زرشک با
یاز جلو  

. شده م رو پشت گوشم  زیفر ر یبلند شدم و موها نهیآ

  زدم

  

که پا کرده  یکوتاه با شلوار راسته ا یزرشک یکت مانتو
 بودم

. اومد یبهم م یحساب  

 یداشت رو رو یزرشک یکه طرح ها دمیسف یروسر
 موهام
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 یپاشنه بلندم، لبخند یکفش ها دنیو با پوش انداختم

خودم لیتحو  

 دادم.

 نهیآ یبه مامان که جلو یرفتم نگاه رونیاتاق که ب از
 مشغول

. به خودش بود شدم یدگیرس  

زد یو لبخند دیمتوجه من که شد به سمتم چرخ :  

یچقدر خوشگل شد . - 

خم شدم که  یگذاشتم و کم نهیس یدست رو فشیتعر از
 پشت بندش

اومد رونیبابا از اتاق ب .  

. کرد یم میش رو باال زده و کراواتش رو تنظ قهی  

نزد و بعد از چند  یاما حرف ستادیا یلحظه ا دنمید با
یلحظه جلو  

رفت نهیآ .  

 ناراحت نشدم !

نبود فیشناختمش که اهل تعر یم .  
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 یروم مکث کرده بود خودش کل یهمون که لحظه ا ! 

 بود

دینگاهم کرد و پرس نهیاز تو آ :  

-؟یحاضر تو   

  

جا  یکه رو چشییتکون دادم که اشاره به سو یسر
بود کرد یکفش  

: 

تا من و مامانت کامل حاضر  یب یبرو دنبال ب تو پس

و میش  - 

. یاونور میبر میفرهودم برسه که دوباره نخواه  

 نگاه مامان روم نشست و آروم غر زد :

! وضعش؟ نیبا ا - 

شده  مونیبه سر تا پام انداخت و انگار که پش ینگاه بابا
 باشه گفت

: 

. رم یبعد خودم م کمی! یهم نرفت ینرفت - 
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کنم از اونجا  یرانندگ یبودم تا کم یکه دنبال فرصت من

شیکه کم پ  

وسوسه کننده بده به  یها شنهادیپ نیاومد بابا از ا یم
 سمت جا

گفتم یرفتم و عاد یکفش :  

رم! حوصله مم سر رفته اگه بمونم خونه االن  یمن م نه

 - مدام غر

 هی ادیحاال تا فرهود ب دیزنم. شما هم عجله نکن یم
وقت یساعت  

. میدار  

نگاهم کرد لیم یتکون داد و مامان ب یبابا سر :  

 -مواظب باش، آروم برو.

. چشمم گذاشتم و با گفتن چشم در رو بستم یدست رو  

که تو سرم  یبه ساعتم انداختم و با فکر شوم ینگاه
 نشست لب هام

  کش اومد .
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. رو دست گرفتم و شماره ش رو گرفتم لمیموبا  

. بودم یم راض ینظم یبار از ب نیاول یبرا  

 یاز دفترهام رو تو شرکت جا گذاشته بودم و بهانه  یکی
یخوب  

! دنشید یبود برا  

هم نبود یبماند که دفتر مهم !  

بودم و حاال که هم وقتش بود و هم بهانه ش چرا  دلتنگش
یم دینبا  

! دمش؟ید  

مردونه ش تو گوشم  یبوق صدا نیبا خوردن دوم :

دیچیپ  

 -جانم !

شد یته دلم خال .  

 الحق که جانم شده بود !

 

 

دمیحال و احوال پرس یگفتم و بعد از کم یسالم :  
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! ؟ رمیدفترم رو ازت بگ امیمن ب یشرکت هست - 

گفت یآروم اما متعجب یبا صدا :   

  

 یمگه امروز مراسم خواستگار یکه هستم ول بودن

 - داداشت

ست؟ین  

آب شد و دلم  یانقدر حواسش بود قند تو نکهیاز ا :

دادم حیتوض  

رم دنبال مادربزرگم، گفتم  یزود حاضر شدم دارم م من

 - سر راه

عقب افتادم یکه حساب رمیاون دفترم ازت بگ !  

که گفته بودم خنده م گرفت یاز دروغ .  

 یدونست که بود و نبود اون دفتر برام فرق یم خدا
 نداشت اما بهانه

امروزم شده بود ی !  

رو روشن کردم و به سمت شرکت حرکت کردم،  نیماش
که نیهم  
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. شکر داشت یبود خودش جا رمیتو مس  

. ادیب نییبهش زدم تا پا یبرسم تک زنگ نکهیقبل از ا  

رو  نیو ماش ستادمیشرکت ا یجلو تر از در ورود یکم
 خاموش

 کردم .

خودم رو با وسواس  نهیو تو آ دمیرو به هم مال دستام
چک یادیز  

 کردم .

باز شد نیکه در ماش دیطول نکش ادینتظارم زا .  

 کهیتو جام صاف شدم و جواب سالمش رو درحال یکم
 مشامم رو

. دادم کردمیاز عطرش پر م  

صورتم نشست لبخندش کمرنگ شد و  یکه رو نگاهش
تک یرو  

. دیصورتم چرخ یتک اجزا   

  

شده بودم و منتظر عکس العملش رهیتو سکوت بهش خ .  
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 یکه رو یو اخم رهیخودش که اومد با همون نگاه خ به
ش یشونیپ  

 نشسته بود دفتر رو به سمتم گرفت.

 تشکر کردم و دفتر رو گرفتم اما ولش نکرد.

دیپرس یمتعجب نگاهش کردم که با لحن خشک :  

! ؟یاومد رونیوضع تنها از خونه ب نیچرا با ا - 

 تو همون حالت جواب دادم :

! ؟یچه وضع - 

کرد و تنها نگاه دلخورش بود که تک تک  سکوت
صورتم یاجزا  

گذروند یرو از نظر م .  

نکرده بود اما  رمیچشم گ شیبه آرا میمستق ی اشاره
یدلخور دمیفهم  

 ش از کجاست.

دادم حیو آروم توض دمیدفتر رو از دستش کش :  

گفتم که من زود حاضر شده بودم اومدم برم دنبال  .

 -مادربزرگم
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! خب یخواستگار میر یواسه داداشم م میدار بعدم
کمیکه  هیعیطب  

. به خودم برسم شهیاز هم شتریب  

 نگاهش دوباره روم نشست .

کرد خودش رو کنترل کنه اما  یم یبود که سع معلوم
از یناراحت  

دیبار یتک تک کلماتش م :   

  

گم درست  ی! میدیرس یبه خودت م دینگفتم نبا من

نیبا ا ستین  - 

رونیب یایوضع تنها ب .  

 حیکردم و توض نیماش یدود یها شهیبه ش یاشاره ا :

 دادم

مادربزرگمم  یخونه  ست،یمشخص ن ادیز نیماش یتو

از کمی  - 

! دور تره نجایا  

گردم خونه یزود برم .  
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به صورتم انداخت و کوتاه گفت یمجددا نگاه :  

فتیخب! راه ب لهیخ . - 

که  دیهام به وضوح گرد شد و ابروهام باال پر چشم
 طلبکارانه

 نگاهم کرد :

که بذارم  یانتظار ندار نجاست؟یا کهینزد یگ ینم مگه

 - تنها

امیتا اونجا همراهت م فتی! راه ب؟یبر .  

بزنم که دستش رو جلو آورد و استارت  یاومدم حرف :

 زد

-و اما نداره یول ...   

  

 یکه رفته رفته کش دار تر م یلبخند یکردم جلو یسع
 شد رو

م بدم یو حواسم رو به رانندگ رمیبگ .  



 
 

739 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
بود یکار سخت یول !  

 یرو داشتم که کنار سرهنگ نشسته و م یکارآموز حس
 ترسه

 دست از پا خطا کنه !

از اون هم باالتر دیشا .  

دنده که گذاشتم دستش رو جلو آورد و  یرو رو دستم
دستم یرو  

 گذاشت.

 نگاهش کردم !

 کوتاه اما پر از حرف .

 چیبود که تا به حال تو ه ییزهایهاش پر از چ چشم
دهیند یچشم  

 بودم !

دمیدستم رو نکش .  

میبرام مهم نبود که محرم نبود !  

خواست حس لمس دست هاش رو تو ذهنم هک  یم دلم
 کنم و بعد



 
 

740 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
گناه فکر کنم نیبارها به ا !  

به  عیو ماهان که فرمون رو سر یحصار نیبوق ماش با
 طرف خودش

دمیفرمون رو چسب یدو دست دهیترس دیکش .  

 یکه پام سست شده بود کم ییو از اونجا دمیکش یپوف
 سرعتم رو کم

  کردم :

  

 -حواست کجاست دختر !

 پر غضب تنها نگاهش کردم .

! گفتم ؟ یم یچ  

! تو ؟ شیگفتم پ یم  

دمیچیتکون دادم و داخل کوچه پ یسر .  

به ماهان که خونه  ینگاه ستادمیدر خونه شون که ا دم
یرو نگاه م  

 کرد انداختم.

یاومد نجایکه بخاطر من تا ا یمرس ! - 
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 یکه رو یرو بهم دوخت و با لبخند کوتاه کج نگاهش

 لبش نشسته

 بود آروم گفت :

راحت باشه المیبخاطر تو نه! بخاطر خودم اومدم که خ . - 

کردم زیزدم و چشمام رو ر یخودم رو به نفهم :  

! ؟یاز چ - 

صبر جواب داد یشد و ب رهیبه چشمام خ میمستق :  

مثل شما نشه ییبایمزاحم خانوم ز یکس نکهیاز ا ! - 

دمیکوتاه اومدم و تنها پر شرم خند .  

در برد ی رهیلبخند بهم زد و دست سمت دستگ :  

ها رو هم  شهیبرم، مواظب خودت باش، ش گهیمن د .

نیینکش پا - 

  چقدر توجهش برام لذت بخش بود !

  

شد و لبخند پهن رو لبام  یقند آب م لویک لویتو دلم ک .

نبود یاریاخت  
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 یکوتاه یشد و با خداحافظ ادهیکه راحت شد پ الشیخ

 راه اومده رو

 برگشت.

پهنش چشم دوختم یاز پشت به قد بلند و شونه ها .  

. داشت یخاص تیراه رفتنش هم برام جذاب یحت  

 یدستم رو پ شهیشدم و طبق عادت هم ادهیکه شد پ دور
یدر پ  

زنگ فشردم یرو .  

 

 

بلند  فونیکه از پشت آ یب یمهربون ب شهیهم یصدا با
 شد دست از

 رو دکمه برداشتم .

دونم دق  یدخترم، مادر قربون اون دستات که نم سالم

یچ یدل  - 

 ییچا هیتو  ایمن حاضرم ب یاریاز زنگ خونه در م رو
میبخور بر  
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! 

 شیمهربون یلب هام نشست و دلم برا یخنده رو .

 ضعف رفت

قربون  یبلند یشدم و با صدا اطیکه باز شد وارد ح در
یصدقه   

. بود ستادهیدر به انتظارم ا یشدم که جلو یرزنیپ   

  

که  یعطر مشهد یش رفتم و مشامم رو از بوحصار تو
 تنها تو

. شد پر کردم یمهم از لباس هاش بلند م یروزها  

ش نگاه کردم و  دهیسرمه کش یبه چشم ها طنتیبا ش :

 گفتم

! یشد یچه قرت یب یاوه ب - 

به بازوم زد یآروم یو ضربه  دیخند :  

نذار رزنیتو دختر انقد سر به سر من پ ایب . - 

مخالفت کردم دمشیحاضر د یبا نگاه به ساعتم وقت .  
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عروس خانوم رو  ییزودتر چا میبر ایب ،یب یشده ب رید

یم  - 

با هم میخور !  

قربون صدقه  کهیبرق زد و درحال یهاش از شاد چشم
فرهود ی  

رو از پشت در برداشت و چادرش رو  فشیرفت ک یم .

دیسر کش  

 در خونه رو قفل کردم و پشت فرمون نشستم .

توجاش جمع شد،  یب یکه گرفتم ب یعیدنده عقب سر با
یبسم الله  

دیگفت و نگران لب برچ :  

کن اطیمادر احت ! - 

به سمت خونه راه  یشتریب اطیگفتم و با احت یچشم .

میافتاد  

 عینشست سر لمیموبا یفرهود که رو یبا شماره  :

 جوابش رو دادم

-به به شادوماد ....   
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کنم به  یتمومش نم گهیدونست االن اگه شروع کنم د یم
 همون

دیخاطر وسط حرفم پر :  

شدا ریآوا ؟ د ییکجا ! - 

 یو اون رو که جلو دمیچیپ یاز سر کوچه م کهیدرحال
کت و در با  

رفت سر به  یو دلم ضعف م دمید یم یسرمه ا شلوار
 سرش

 گذاشتم .

رسم یم گهیربع د هیتا  کمیتو تراف . - 

 یو بوق ستادمیحرف پشت سرش ا نیمحض زدن ا به
 زدم که باال

. دیپر  

. رفت یب یبهم رفت و کنار ب یمن چشم غره ا دنیبا د  

شده و اون رو محکم تو  یاحساسات دنشیهم با د یب یب
یش محصار  
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کرد یبراش م یخوشبخت یفشرد و آرزو .  

بختتون به  یگفت که مادر اله یچقدر از ته دلش م و
برف یدیسف  

 یتا عمر دار یچشم حسوداتون کور باشه، اله روشن
 عاشق

. یبمون  

ش زد و به سمت من اومدیشونیبه پ یفرهود بوسه ا .  

تو کت و  دنشیشدم و با د ادهیرو باز کرد که پ نیماش در
 شلوار

بدنم مور مور شد یداماد .  

لحظه انقدر برام لذت بخش باشه اما  نیکردم ا ینم فکر
 به محض

چشم هام پر شد ستادمیرو به روش ا نکهیا .   

  

هام بزرگ شده بود یبچگ یهم باز !  

خودم رو گرفته بودم که وسط کوچه  یجلو یلیخ
ش نکنم اما باحصار  
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چشمم  یاز گوشه  یکه زد ناخودآگاه قطره اشک یحرف : 

اومد نییپا  

زن  یترس یبه من؟ نکنه م یزل زد ینطوریا هیچ

نذاره رمیبگ  - 

شت؟یپ امیب  

 امیب چونمشیبار بپ هی یدم اگه نذاشت ماه یقول م نترس
 ور دل

 خودت!

مچاله کردن  یحرص دستم رو باال آوردم و ادا پر
 درآوردم و از

دمیشده م غر دیکل یدندونا یال :  

و  سیف نیکرده نذاره! به خدا فرهود اگه دختره از ا غلط

یافاده ا  - 

 یزنم. گفتم نگ یرو بهم م یها باشه خودم خواستگار !

 نگفت

دیکش نشیکرد و دستم رو به سمت ماش یبلند یخنده  :  

. ایتو با من ب ،یخواهرشوهر وحش ایب - 
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 یبیاومدن آدرس رو تقر رونیمامان و بابا که از در ب به

 گفت و

. انیخواست که پشت سرش ب  

 یکه با لبخند نگاهمون م یب یب یبرا یو دست برگشتم
 کرد تکون

 دادم و کنار فرهود جا گرفتم .

عقب  یصندل یکه رو ییبایبه سبد گل بزرگ و ز نگاهم
 بود افتاد

. گفتم یو اوه کشدار  

باال انداخت یپس کله ش رو خاروند و شونه ا :   

  

! گهیو گلش د هیخواستگار  - 

که از ضبطش پخش  یگفتم و با لبخند آهنگ شاد یا بله
شد رو یم  

کردم ادیز .  

مشغول  زیر زیبه اونجا تو جام بند نشدم و ر دنیرس تا
دنیرقص  
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 شدم.

نگه  نییاخم و تخم نکنه دستام رو همون پا نکهیا یبرا
داشتم اما یم  

. دمیکش یاز کارهام دست نم  

 یفرهود که م یبه اشاره  میدیچیکه پ یا کوچه داخل
گهید»گفت   

.  ستادیکه جلوش ا ینگاه به آپارتمان «میدیکه رس نیبش

 انداختم

مضطرب فرهود که معلوم بود دل تو دلش  ی چهره
حس ستین  

داد یبهم م یبیعج .  

فرهود سالم  نکهیبه محض ا میدر رو که فشرد زنگ
یکرد خانوم  

گرم به داخل دعوتمون کرد یبا لحن .  

آخر  یها هیو بابا مشغول توص میستادیداخل آسانسور ا :

 شد

انتظار  م،یفعال آشنا بش نجایا مینره که اومد ادتی فرهود

 - نداشته
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فورا میکه قرار عقد بذار یباش !  

فرهود تو هم رفت و جواب داد یاخم ها :  

 یدونم که انتخابم درسته ول یشناسمش کامل و م یم من

 - اگه

. ستین یباشه مسئله ا نهیحرف شما ا  

  با آرنج به فرهود زدم و آروم گفتم :

  

کنن من پُرت  یحاال اخما رو باز کن االن فکر م خب

 - کردم. نه

 که خواهرشوهرا اسمشون بد در رفته !

هم به حرف اومد یب یزد که ب یلبخند :  

نگران نباش، بابات که بد  یقسمتت باشه مادر الک یهرچ

گه ینم  - 

باشه بهتره شتریب یشناخت هر چ !  

و پشت سرش بابا و  یب یآسانسور اول ب ستادنیا با
رونیمامان ب  

 رفتن .
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بودن که  ستادهیاستقبال ا یبرا ییدر خانم و آقا یجلو
یلبخند رو  

به آدم و متقابالا لبخند رو به لب  یهاشون حس خوب لب
ما یها  

داد یم هیهد .  

ورود انجام  یتو لحظه  یمختصر یو احوالپرس سالم
 شد و به

. میداخل دعوت شد  

نام داشت و با لبخند  نیکه نگ ینگاه به دختر یچشم ریز
 بهمون

. گفت انداختم یخوش آمد م  

  تموم چهره ش رو از نظر گذروندم .

  

کوتاه تر از خودم بود و  یکه قدش کم فیظر یدختر
یچشم ها  
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 .  یم ییبود که تو چهره ش خودنما یزیچ نیسبزش اول

 کرد

از  میبش ییرایو وارد پذ میاز راهرو بگذر نکهیاز ا قبل
یراهرو  

 یبلند یاومد و با صدا رونیقد بلند ب یپسر ییروبرو .

 سالم کرد

بودن و با  ستادهیا ییرایهم تو پذ یا گهیو مرد د زن
یباز یرو  

 دعوت به نشستن کردن.

داشت سبد گل رو به  یقیبه فرهود که با لبخند عم نگاهم
یم نینگ  

 داد افتاد.

دلم  دنشیکه به محض د یپسر بچه ا یصدا دنیشن با
 براش ضعف

به سمت  انیعمو عمو گو م،یسر به سمتش چرخوند رفت
 پسر

ش پرت کرد و سرش حصارخودش رو تو  د،یدو جوون
 رو با خجالت
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. کرد میپسر قا ی نهیتو س  

م که  ینشستم روسر یب یکنار ب یمبل تک نفره ا یرو
عقب یکم  

. دمیرفته بود رو جلوتر کش  

 نگاهم رو دور تا دور چرخوندم .

بود و تنها من بودم  یمشغول حرف زدن با کس هرکس
 که تنها

 مونده بودم.

م  یگوش امکیپ یشدم که صدا یکم کم داشتم معذب م .

 بلند شد

در  فمیرو از ک یحتما مهتابه گوش نکهیبا فکر به ا .

  آوردم

  

اسم ماهان سرعت گردش خون تو رگ هام  دنید با
شد و شتریب  

فرهود نشست یناخودآگاه نگاهم رو .  

دارم  یفهمن که من با ک یکردم االن همه م یم حس
زنم یحرف م  
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. 

. دونست قراره دستش رو  یرو داشتم که م یحس مجرم

 بشه

رو باز کردم و  امیپ ستیحواس فرهود بهم ن دمید یوقت
 از حس

لب هام  یرو یشد لبخند قیکه به قلبم تزر ینیریش .

 نشست

؟یدینرس هنوز - 

قرار بود  نکهیا یادآوریو با  دمیرو به دندون گز لبم
 بهش خبر

نوشتم عیرو بدم، سر دنمیرس :  

میدیاالن رس نیچرا هم . - 

. دمیارسال کش یو دستم رو رو  

کوتاه  یاز طرف اون حت یدونستم چرا با هر توجه ینم
 ته دلم

. شد یم یخال  

کوتاهش رو دوست داشتم یتوجه ها نیهم .  
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جوابش اومد قهیبعد از چند دق :  

. ش  ینیریبره تا فردا ش شیخوب پ یهمه چ دوارمیام

یرو بهم بد - 

تو جمع  نیاز ا شتریب نکهیا یرو خوردم و برا لبخندم
به یگوش  

. رو کنار گذاشتم ینوشتم و گوش شاهللیا دست نباشم   

  

اومد نگاه همه به  رونیاز آشپزخونه ب یکه با چا نینگ
 سمتش

شد دهیکش .  

. بود دایکه ته دلش بود از چشم هاش پ ینیریش یدلهره   

کردم یحسش رو درک م .  

شدم چه  یم دیماهان سرخ و سف دنیهم با د نطوریهم من
دیرس یم  

رمیجلوش بگ ییخواستم چا یم نکهیبه ا .  

انداختم نییتو دلم به افکارم زدم و سرم رو پا یپوزخند .  
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نه و  ای دیرس یها م نجایدونستم اصال کار ما به ا ینم

خودم یبرا  

کردم یم یالبافیخ !  

نگاه  نیگفت و با ذوق به نگ یب یکه ب یماشاهلل آروم با
 کرد دوباره

.  نیجز ا یزیکردم به چ یسرم رو بلند کردم و سع

 لحظه فکر نکنم

بود  یکه کنارم خال یتنها مبل یکه پخش شد رو ییچا
 نشست و

 دست هاش رو تو هم گره کرد .

از  یبهش زدم که کم یکه کرد لبخند آروم نگاهم
 استرسش کاهش

 بدم .

گفت یمامان که با لبخند م یبا صدا :  

سر اصل مطلب همه حرف زدن  میبر گهیبهتره د خب

 - درمورد

 موضوعات متفرقه رو کنار گذاشتن و سکوت کردن.
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بود نگاه کردم و  نینگ یبه فرهود که نگاهش رو . 

  لبخند زدم

  

 ی رهینگاه خ یسرم رو برگردونم که نگاهم رو اومدم
نیبرادر نگ  

 نشست .

سرش رو برگردوند عیمتوجه نگاهم که شد سر .  

شد دهیبا حرف بابا همه نگاه ها به اون سمت کش :  

. گه یخانوم درست م بله - 

سخن دوست خوش تر  میاز هرچه بگذر ایمیقول قد به

 ! است

که  میمزاحم شد د،یدون یهمونطور که م راستش
یدخترتون رو برا  

میکن یپسرمون خواستگار .  

متواضعانه جواب  نیسکوت کرد که پدر نگ یلحظه ا :

 داد

دیمراحم ،یچه مزاحمت . - 
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دادبابا تشکر کرد و دوباره ادامه  :  

 ییآشنا یبرا میمشخص کن یوقت هی دیموافق باش اگه

شتریب  - 

دوره  نیکه تو ا دیدون یها. باالخره خودتون م خانواده
 زمونه

زهیچ نیشناخت مهم تر .  

تکون داد و در جواب بابا گفت یسر نیپدر نگ :  

حق با شماست، درسته که بچه ها تو محل کار با هم  بله

 - آشنا

باشه  دیبا یوقت هیحثش جداست. کار اصال ب طیمح شدن
با شتریکه ب  

میبا هم در ارتباط باش شتریهم باشن و ما هم ب .  

مشغول  نیتکون داد و با تعارف پدر نگ یسر بابا
ییخوردن چا  

. میشد   
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رو تا آخر خورد و باالفاصله گفت شیبابا چا :  

وقت  شتریشناخت ب یماه برا کی دیاگه شما موافق باش .

میبذار - 

گفت یو با لحن مهربون دیوسط حرفش پر یب یب :  

 یتیمحرم غهیص هیاگه  شتریب یراحت یگما برا یم مادر

 - خونده

 بشه بهتره !

حرف به پدر و مادش نگاه کرد و نگاه پدرش  یب نینگ
نیبود که ا  

همسرش نشست یبار رو .  

بلند شد و  یچا یجمع کردن استکان ها یبرا عروسشون
 پشت

به حرف اومد نیبندش مادر نگ :  

 یاحترام یخوام به شما ب یبگم حاج خانم، نم یچ واال

 - کنم اما

. میستیموافق ن تیمحرم ی غهیبا ص ادیراستش ما ز  
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حرف ساکت شد یتکون داد و ب یسر یب یب .  

بار مامان بود که حرف رو  نیاز چند لحظه سکوت ا بعد
هیبه مهر  

حرفامون االن زده بشه بهتره یکشوند و گفت همه  .   

  

به دخترش  یبود نگاه یکه مرد متشخص نینگ پدر
 انداخت و با

 لبحند گفت :

دختر رو  هی نیواال خانم فرهمند، منم مثل خودتون هم .

 -دارم

خندون  شهیلب دخترم هم ینباشه ول ایخواد دن یم دلم
 باشه . ما با

خوام آقا  یم یول میستیاصال موافق ن نیسنگ ی هیمهر
 داماد تو

دخترم رو داشته  یجمع قول بده که همه جوره هوا نیهم

 .باشه

دخترمه یمن مهم خوشبخت یبرا .  



 
 

761 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
تکون داد و با  یکه سر دیها به سمت فرهود چرخ نگاه

 لبخند به

. رفت نیسمت پدر نگ  

.  چیگفت که ه یزیش کرد و در گوشش چحصار

میدیکدوممون نشن  

با لبخند به  نیاومدن پدر نگ رونیهم که ب حصار از
 دخترش اشاره

 کرد :

 میکه ما هم باهاش موافق نیخود نگ یخواسته  طبق

ش هیمهر  - 

هیچهارده معصوم باشه کاف تیچهارده تا سکه به ن .  

 یرفتار خوب خانواده  ریو بابا که کامال تحت تاث مامان
قرار نینگ  

با  عیبه هم انداختن که مامان سر یبودن، نگاه گرفته
 لبخند جواب

 داد :

! درسته شما با مبلغ باال موافق  شهیکه نم ینطوریا

یول دیستین  - 
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کمه یلیچهارده تا هم خ .  

جواب داد نیپدر نگ :   

  

ساخته بشه خانم  دیبا یتر یقو یزایچ ی هیرو پا یزندگ

 -فرهمند، 

 یتو زندگ یناراحت یسکه فقط عدده . اگه روز تعداد
 بچه ها باشه

دخترم هزار سکه هم باشه به درد  ی هیاگه مهر یحت !

خوره ینم  

به خانمش کرد و با لبخند گفت یاشاره ا :  

خانمم پدرش اجازه نداد  یرفتم خواستگار یوقت من

کیباالتر از   - 

 سکه مهرش کنم .

.  کیکردن  یبار زندگ کیخدا و  یگانگیگفت بخاطر 

هیسکه کاف  

 شهیتو گوشمون موند. گفت هم شهیهم حتشینص یول
باشه ادتونی  
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و از  دیپس قدرش رو بدون د،یکن یم یبار زندگ هی که

 هرلحظه ش

. دیاستفاده کن یبه خوب  

 یمامان و بابا برا تیسکوت شد و در نها یا لحظه
 احترام به نظر

. حرفشون نزدن یرو یعروس حرف یخانواده   

گاه به  یمکیقا یکه تو نگاه فرهود بود لبخند ها یذوق
 گاهش به

زد من رو  یم ادیکه از چشماش فر یو حال خوب نینگ
 به حس و

از  شیشاد یبرد و برا یم م یخوش دوران کودک حال
 ته دل

 خوشحال بودم: ..] .[

 

 نیتموم شد فرهود از پدر نگ یکه خواستگار آخرشب
 اجازه گرفت

 یبرن و ما هم با خداحافظ رونیبا هم ب یا قهیچند دق تا
 سوار
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. میشد نیماش   

  

و من  ختیاز شوق اشک ر یب یب ریکل مس تو
 همونطور که به

که از گذشته زده  ییبودم همراه با حرف ها رهیخ جلو
شد تو یم  

. شدم یغرق م االتمیخ  

. بودم و هم خوشحال ریهم دلگ  

 یزیچ چیکه هنوز ه یکردن فرهود با دختر میتقس حس
 از

بود یدونستم حس تلخ یرو نم اتشیروح .  

سال ها مثل کوه  نیکه تموم ا یبرادر تیحما نکهیا فکر
 پشتم بود

داد یم هیدم بغض رو به گلوم هد یرو از دست م .  

عقب نشسته  یبرگشت کنار من تو صندل یکه برا یب یب
یبود دست  

دیپرس یپام گذاشت و با لحن مهربون یرو :  
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! غرق شده ؟ اشیدختر من چرا کشت - 

نه تکون دادم تا نخوام  یبه نشونه  یزدم و سر لبخند
 دهن باز کنم

نشد المیخیب یب یاما ب .  

! ره؟یگ یکه آقا داداشت داره زن م یرینکنه دلگ - 

اشکم جوشان بشه و  یبود تا چشمه  یحرفش کاف نیهم
 سرم رو

بذارم فشینح یرو شونه  .  

و با خنده نگاهم کرد دیسرم کش یرو یدست :  

نوبت خودته که  گهیبکش دختر چند وقت د خجالت

یعروس بش  - 

 یخوشحال باش یلیخ دیکه با ریامر خ نیبخاطر ا حاال
اشک یدار  

؟یزیر یم   

  

 دنیرو جلب کنم با د یخواستم توجه کس یکه نم من
بابا که یچشما  
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جلو روم نشست و مامان که برگشت، خجالت زده  نهیآ از

 با خنده

 اشک هام رو پاک کردم و آروم گفتم :

شدم یاحساسات کمیفقط  ،یب یخوشحالم ب معلومه که . - 

بود  یب یبهم زد و برگشت و ب یحرف لبخند یب مامان
 که دستم

 رو تو دستش گرفت .

که از  یخودم گفته بود و من اسم تنها مرد یعروس از
 ذهنم گذشت

 ماهان بود !

 دنیشماره ش زدم . با د یم رو برداشتم و رو یگوش
امشیپ نیآخر  

کردم پیتا :  

 یندار یگذشت امشب، اگه فردا کار یبه خوب یچ همه

یمن برا  - 

هستم ینیریدادن ش .  

 یبیو با مالش عج دمیارسال کش یشک دستم رو رو پر
 که ته دلم
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رفت منتظر جوابش شدم یم .  

جوابش اومد قهیبعد از چند دق :  

 دیندارم فقط صبحش با یفردا من کار خاص ،یسالمت به

 - برم

. ییجا  

 یب یب یبودم شب رو خونه  دهیکه تو ذهنم نقشه کش یمن
 بمونم و

پنچر شده نوشتم نمیصبح ماهان رو بب :   

  

شد راحت تر بود برام ! بعد از ظهر رو  یصبح م اگه

تونم ینم  - 

 قول بدم .

 یتا جواب بده و وقت دیطول کش شتریب یبار کم نیا
 جواب داد

جوابش متعجبم کرد یکوتاه :  

. یایصبح همراهم ب یتون یم - 
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 دمیپرس ی! م سمیبنو یموندم چ دهیباال پر یابروها با

دیشا ایکجا؟   

زده بود که زشت نباشه یهم تعارف الک !  

که دوباره  دیچرخ یم امشیپ ینگاهم رو نطوریهم :

 فرستاد

رو بده ینیریموقع برگشتم ش ایهمراهم ب . - 

راحت نوشتم الیبار با خ نیزدم و ا یلبخند محو :  

 -کجا ؟!

جواب داد عیدونست سوالم رو که سر یانگار م :  

! ینیب یم ا،یب - 

هم به  یفکر کردم و از اونجا که حس کنجکاو یکم
 سراغم اومده

خواد بره، نوشتم یبود که بدونم کجا م :  

 -باشه .
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 یو جلو میسرکوچه گذشت چیرو که باال آوردم از پ سرم

یخونه   

میستادیا یب یب .  

ش رو به  گهیدستش رو به در و دست د هی یب یب
گرفت تا یصندل  

به جلو خم شدم و  یدو صندل نیبشه که من از ب ادهیپ :

 گفتم

مونم یم یب یب شیمن امشب رو پ . - 

دیمامان به سمتم چرخ :  

خونه؟ یایم یک فردا - 

شدم گفتم یم ادهیباال انداختم و همونطور که پ یشونه ا :  

دونم ینم . - 

شد  یم ادهیپ یخداحافظ یکه برا یهم آروم درحال مامان
 جواب

 داد:

. میمهمون داشته باش دیشا ایزود ب - 
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تکون دادم و منتظر موندم تا  یسر یکنجکاو یب

با شونیخداحافظ  

به جفتشون دادم و همراه  یتموم شه. در آخر دست یب یب
رزنیپ  

میکرد وارد خونه شد یکه با لبخند نگاهم م یمهربون .  

م رو  یمحض ورود سر کمد رفتم تا لباس راحتبه  .

 بردارم

خودم بود و از قبل  یکه برا یو شال زهییمانتو پا دنید با
نجایا  

دمیجامونده بود خوشحال شدم و لباس گشادم رو پوش .   

  

که قران  یب یگفتم و بعد از شستن صورتم کنار ب یشیآخ
ش یمیقد  

خوند نشستم یرو دست گرفته و م .  

موقع  باشیزانوهام گذاشتم و به صوت ز یرو رو سرم
 خوندن

 یخوشبخت یدونستم عادتشه، برا یگوش دادم . م قرآن
 فرهود
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. خوند یم ،یریوصف ناپذ یرو با حوصله  یسوره ا  

 نیبود و من چقدر ا نیتو مراحل سخت کارش هم شهیهم
رزنیپ  

 رو دوست داشتم .

از بهم زد و بعد  یلبخند دیرو که متوجه خودش د نگاهم
هیآ انیپا  

 ش گفت :

! منم االن تمومش  روقتهیمادر، پاشو جا رو بنداز د پاشو

کنم یم  - 

امیو م .  

که یدون یم ...  

شدم جواب دادم یبلند م کهیو درحال دمیوسط حرفش پر :  

 یب یبرد ب یخوابت نم یخوند یدونم اگه نم یبله م .

 -جونم

و جامون رو کنار هم پهن کردم دمیگونه ش رو بوس .  

 یبایبالشتم گذاشتم و باز هم تو صوت ز یرو رو سرم
غرق یب یب  
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 شدم .

بدم هیخواستم آرامش صداش رو به روحم هد یم .  

 امیبه ساعت انداختم که چشمم به پ ینگاه میگوش یرو از
 ماهان

  خورد .

  

ادیگفته بود صبح ساعت ده دنبالم م .  

داده بود امیپ شیساعت پ مین .  

 ینکنه خواب باشه نوشتم که خونه  نکهیاز ا مردد
 مادربزرگم

 یم امشیساعت از زمان پ میتنها ن دمید یو وقت هستم
 گذره دل به

. زدم و فرستادم ایدر  

 یب یکه نگاه ب دمیکش یرو کنار گذاشتم و آه یگوش
روم یلحظه ا  

دیکش .  
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و  دمیکش یا ازهیخم زهیدونستم چقدر ت یکه م ییاونجا از

 با گفتن

پتو بردم ریسرم رو ز ریشب بخ .  

پتو بودن نداشتم  ریوقت عادت به ز چیکه ه ییاونجا از
 سرم رو

آوردم و چشمام رو بسته نگه داشتم رونیب .  

فردا صبح شیفکرم رفت پ .  

دونستم کجاست یکه قرار بود برم اما نم ییبه جا !  

خواست  یبرد و دلم م یخوابم نم یحس کنجکاو از
دتر صبحزو  

 بشه .

داشتم یخاص جانیه دنشید یبرا .  

شد نوک  یفکر کردن بهشم باعث م یکه حت یجانیه
خیانگشتام   

 بشه .

 یمخاطب قرارم م یکه با لبخند کوچک یب یب یصدا با
 داد لحظه
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چشم باز کردم یا :   

  

 یچرا خودت رو به خواب م ادیتو که خوابت نم مادر

؟یزن - 

بگم ادامه داد یزیچ نکهیقبل از ا :  

ره یکه لبخند از رو لبت نم یکن یفکر م یحاال به چ ! - 

کردم خودم رو  یکردم گونه هام سرخ شد اما سع حس
 نبازم و

 بهونه آوردم :

مهتاب افتادم آخه اونم  ادی هوی ،یب یب دمیخواب یم داشتم

ریدرگ  - 

دنهیجهاز خر .  

. بهم یگفت ی! زودتر م؟یگ یننه راست م یوا - 

بلند شدن دست به  یبرا کهیو درحال دیکش یقیعم نفس
 زانوهاش

گرفت ادامه داد یم :  

. کنه مادر ریخدا آخر و عاقبت همه جوون ها رو بخ - 



 
 

775 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 نکهیپر ذوقش چشم دوختم و خوشحال از ا یچشم ها به

 تونسته

دستم فشردم و  یفکرش رو منحرف کنم پتو رو تو بودم
 با بستن

. جلب توجه نکنم نیاز ا شتریکردم ب یچشم هام سع  

 

  

  

خوابم برد و صبح زودتر  د،یکه با یزیاز اون چ رترید
یب یاز ب  

. شدم داریب  

خونه بود نشون  یتا شده و سجاده ش که گوشه  چادر
داد هنوز یم  

شه و  دارینماز ب یش رو داره که برا یمیعادت قد نیا
 بعد بخوابه

! 

که لباس  یسر و صدا از جام بلند شدم و وارد اتاق یب
 هام اونجا بود
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 شدم .

چشم هام که  دنیو با د ستادمیا یمیدار قد نهیکمد آ یجلو
یرگه ها  

ماهان افتادم ادیخورد  یتوش به چشم م یقرمز .  

نطورهیگفته بود اون هم هم !  

به صورتم  یرفتم تا آب سیچشم هام به سرو دنیمال با
 بزنم . هنوز

آماده شدن، زود بود یبرا .  

که درحال جوش بود از سماور  یتازه دم یاز چا یفنجان
و ختمیر  

رفتم اطیبه ح .  

چشم  یلحظه ا یزدن به پشت هیتخت نشستم و با تک یرو
هم یرو  

 گذاشتم .

 یکردن اول صبح پرنده ها لبخند کیج کیج یصدا
لبم یرو  

داد هیسرد سر صبح لرز رو به بدنم هد ینشوند و هوا .  
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 یدستش م یشد حتما دست رو یم داریب یب یب اگه
یو م دیکوب  

  گفت :

  

اطیتو ح یسرما نشست نیتو ا یشد وونهیدختر د ! - 

شده بودم وانهیگفت، د یراست هم م .  

و بلند شدم اوردمیطاقت ن نیاز ا شتریب .  

از آشپزخونه  یرو آب زدم و وقت میچا یخال فنجون
یرفتم ب رونیب  

شد داریب یب .  

گفتم و کنارش رفتم ریبهم زد که صبح بخ یلبخند .  

بود که صبحونه رو  یب یجمع کردن جا شدم و ب مشغول
 حاضر

 کرد .

و  میصبحونه رو خورد شبیهم با حرف زدن از د کنار
 با نگاه به

حاضر شدن به اتاق رفتم یساعت که نه بود برا .  
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من رو مشغول  یاومد و وقت یب یبعد ب قهیچند دق : 

گفت دید شیآرا  

میبمون ناهار رو با هم بخور ؟یکجا مادر سر صبح . - 

 یبه مژه هام م ملیبهش زدم و همونطور که ر یلبخند
 زدم جواب

 دادم :

که  یدید نم،یاز دوستام رو بب یکیقراره  یب یب راستش

 - مامان هم

ادی. برم که اونم صداش در ن ایگفت زود ب شبید .  

کرد و رو برگردوند یاخم :  

زنه یحرف نم ینجوریبه مادرش اآدم راجع  ! - 

  بلند شدم و با خنده به سمتش رفتم .

  

افتاده  یبه شونه  یش کردم و بوسه احصاراز پشت  :

 ش زدم

! گم خب یمگه دروغ م - 
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لبخند بهم کرد دستام رو با حالت  یکه همراه کم یاخم با

باال میتسل  

برگشتم نهیآ یبردم و جلو .  

و مانتوم رو از کمد  دمیلبام کش یرو یرژ لب کم رنگ .

 برداشتم

پاشنه  یکفش ها دنیدر رفتم و با د یکه شدم جلو حاضر
 بلندم آه از

 نهادم بلند شد .

ذاشتم یدلم م یرو کجا نیا !  

دیپرس دیم رو فهم یکه درموندگ یب یب :  

! شد مادر ؟ یچ - 

 ماتم زده برگشتم :

رون؟یکفشا برم ب نیبا ا یچه جور من - 

دمیگشادتر کردم و پرسچشم هام رو  :  

ندارم ؟ نجایا یمن کفش یب یب - 

رفت، درش رو باز  یفکر کرد و به سمت جا کفش یکم
 کرد و دو
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من نبود رو جلوم  یساده که برا یجفت کفش مشک . 

 گرفت

. جا مونده نجایواسه کدومتونه ا نیدونم ا یواال نم - 

 امیپ یو تو همون لحظه بود که صدا دمیدستش قاپ از
بلندم  یگوش  

  شد .

  

 کهیو درحال دمشیبرام تنگ بود پوش یکم نکهیوجود ا با
رو یب یب  

گفتم دمیبوس یم :  

ست. امروز دست من امانت باشه هیاحتماال مال هان . - 

که گفت از خونه  یبهم زد و با خدا به همراه یلبخند .

زدم رونیب  

رو که باز کردم ماهان رو مشغول ور رفتن با ضبط  در
نشیماش  

داد  یابروهاش نشسته بود نشون م نیکه ب یاخم دم،ید
 که به مشکل
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و محو تماشا شدم. انقدر  ستادمیا ی. لحظه اخورده

 مشغول بود که

به خودم زدم و قبل از  یبیحضورم نشده بود . نه متوجه
که نیا  

توجه کنم به سمتش رفتم . در رو که باز کردم  جلب
 نگاهش به

اخمش کم رنگ شه لبخند  نکهیو بدون ا دیچرخ سمتم
بهم یمحو  

 زد.

 

 

دادم و در رو بستم. به سمتش  یجواب لبخندش سالم در
 که برگشتم

 نیسد که تا هم یضبط الیخ یو کامال ب دیرو پرس حالم
 چند لحظه

بود رشیدرگ یحساب شیپ .  

دمیطاقت پرس یب فتهیراه ب نکهیقبل از ا :  

! -م؟یر یکجا م یشه بگ یم   
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بهم انداخت و راه افتاد ینگاه کوتاه :  

؟یبهم اعتماد ندار هیچ - 

ستیحرفا ن نینه، ا ... - 

یفهم یپس صبر کن، م . - 

که دلم  ییدادم به حرفش گوش کنم و از اونجا حیترج
خواست ینم  

دمیسکوت باشه پرس نمونیب :  

سراغت؟  ومدین گهیکه بعد اون روز د یخبر ؟ مهد چه

یمن نم  - 

مشکل درست شهخوام بخاطر من واست  ...  

حواله م کرد که ناخودآگاه ساکت شدم  ییدندون نما لبخند
 و بهش

 چشم دوختم .

ستیبخاطر تو ن . - 

اضافه کرد دینگاه هاج و واجم رو که د :  

 -بخاطر خودمه !
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حرف هاش  دنیو به راه دوخت اما من که شن دیدزد نگاه
 رو

دمیزدم و پرس یدوست داشتم خودم رو به نفهم :  

ه؟یچ منظورت - 

قلبش گذاشت و جواب داد یدست رو :   

  

شروع شد . چه  نجایاز ا یکه همه چ نهیا منظورم

رو شیجور  - 

ت  یخال یو جا یاز شرکت رفت یاما وقت دمینفهم خودمم
کرد تمیاذ  

که بدجور به بودنت عادت کردم دمیفهم !  

بارم کرد،  یکه مهد ییبا وجود اون حرفا یحت یوقت
هیبازم دنبال   

نجاستیاز ا یهمه چ دمیفهم نمتیبهونه بودم که بب .  

لبام نشست رو  یرو اریاخت یکه ب یقادر نبودم لبخند .

 جمع کنم

که از حرف هاش به تنم منتقل شده بود  یو شور جانیه
 باعث شده
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بشه خیکه عرق کرده  نیا نیبودکف دست هام در ح .  

دیپرس دیسکوتم رو که د :  

؟یبگ یزیچ یخوا ینم تو - 

خواستم با  یم یانداختم و فکر کردم ، تا ک نییرو پا سرم
 در نظر

رمیدلم رو بگ یو اون جلو نیگرفتن ا !  

تو  یا گهید زیاز هر چ شتریخواستم، ب یاون رو م من
یو برا ایدن  

کردم یبه ترسم غلبه م دیحسم با نیبروز ا .  

گرفتم یتمام افکار غلطم رو م یجلو دیبا .  

 دیکه ازم نا ام یرو بلند کردم و درست تو لحظه ا سرم
یشده و م  

ضبط رو باال ببره گفتم یخواست صدا :  

 یاشتباهه، اما دوست دار ییزایچ هی یدون یم ییوقتا هی

 - که

شد. از همون اول  ینطوری. داستان منم ا یبد انجامشون
دمتیکه د  
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فکر کردن بهت هم اشتباه محضه؛ اما  یدونستم حت یم

یچهر    

  

کردم که بهت فکر نکنم  یخودم رو مجاب م شتریب
یشتریقسمت ب  

یکرد یاز مغزم رو پر م !  

 نگاهش کردم و ادامه دادم :

 یدرصد هم احتمال نم کی یحت یراستش رو بخوا اما

 - دادم که

یتو هم بهم فکر کن !  

زد هیتک شهیش یتکون داد و دستش رو به لبه  یسر .  

 یداد که دوست داره بشنوه و من نم ینشون م سکوتش
 دونستم با

ادامه دادم یکدوم جرئت باد آورده ا :  

دمیترس یدروغ چرا ! م . - 

 یکه داشت تو قلبم رشد م یاز حس دمیترس یهم م یلیخ
 کرد و من
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اون ترس رو  یاما من حت رمیتونستم جلوش رو بگ ینم

 هم دوست

 داشتم .

دادم و همونطور که به  هیتک نیماش یرو به صندل سرم
 ژست

کردم ادامه دادم ینگاه م یخاصش موقع رانندگ :  

و راجع به احساسم  نمیروز کنارت بش هی نکهیا فکر

 - برات بگم

کنم خوابم یانقد ازم دور بود که االن حس م .  

خواب قشنگ که دوست ندارم تموم شه هی !  

رو  نیبهم زد و ماش یکه تو نگاهم نشست لبخند نگاهش
دینار کشک  

.  

  

و دستش رو جلو آورد . نگاهم رد  دیسمتم چرخ به
 دستش رو دنبال

از موهام رو پشت گوش زد و با  یطره ا نکهیتا ا کرد
 نگاه به
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 چشمام گفت :

 ییاز دهنش در اومد به من گفت آوا ! اونا یهرچ یمهد

 - که تو

بهم زد که اگه بابام نبود  ییخوبش بود . حرفا یدیشن
 گردنش رو

شکستم یم .  

که کمتر از گل بهم  ی! عمه ا دیعمه م رو وسط کش یپا
 نگفته بود

 یاون مشکالت وقت یمن رو متهم کرد اما با همه  هم
 بازم تو ذهنم

نشست یلبخند رو لبام م یاومد یم !  

رو تجربه کنم که تا حاال  یمن حس یتو باعث شد .

 نکردم

و ادامه داد دیکش یقینفس عم :  

ذارم چقدر  یکه پا توش م یکه راه ستیهم مهم ن االن

 - . سخته

تو هست اما  یخانواده  میخودم که بگذر یخانواده  از
یفعال نم  
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خوام بهت  یفکر کنم. فقط م نایکدوم ا چیخوام به ه . 

 قول بدم

صداقت تو  تیدوتا دستاش گرفت و با نها نیرو ب دستم
 چشم هام

 نگاه کرد :

. ول  یطیشرا چیتحت ه گهیکه گرفتم رو د یدست نیا

کنم ینم - 

 

  

  

 یکه تلخ یاضطراب به چشمانش چشم دوختم و لبخند پر
 ش تو

 دمیدادم. چشمام رو ازش دزد هیزد رو بهش هد یم ذوق
 تا فکر

به ذهنم هجوم آورده بود رو ازشون  کبارهیکه  یبد یها
 نخونه،

نزد و ادامه  یصاف سر جام نشستم اون هم حرف یوقت
رو از ریمس  
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هم گذاشتم و نفس حبس  یچشم رو یگرفت. لحظه ا سر

 شده، بد

. کرد ینیرو دلم سنگ  

! ؟یچ میذاشتن به هم برس یاگه نم  

کردم ذهنم  یسر و چشم باز کردن، سع ییتکون جز با
 رو از هر

بهشت زهرا چشم  یتابلو دنیکنم و با د یخال یزیچ .

 هام گرد شد

رو کنج  یشگیهمون لبخند کج هم دمیسمتش که چرخ به
دمیلباش د  

حرف راهش رو ادامه داد یاما ب .  

و  دیکش یرو گوشه ا نیماش میوارد محوطه که شد .

شد ادهیپ  

چندشاخه گل و گالب  دنیجلوتر رفت و با خر یکم .

 برگشت

کردم،  ینگاهش م یخودم نبود که انقدر باورنکردن دست
 انتظار

! نجایرو داشتم جز ا ییهر جا  
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که با نظم  ییو به سنگ قبرها دمیکش نییرو پا شهیش

 کنار هم قرار

 گرفته بودن چشم دوختم .

رو پارک کرد و با اشاره به  نیماش میکه جلوتر رفت یکم
 در ازم

همراهش اومده بودم  نجایشم و من که تا ا ادهیپ خواست
دلم گهید  

. در سکوت دنبالش  نیبپرسم. بنابرا یخواست سوال ینم

  راه افتادم

  

و من طبق عادتم بهش  میگذشت یقبرها م نیهم از ب کنار
یهشدار م  

! سنگ قبرها نذاره یدادم که پا رو  

آورد  یاعتراض فرهود رو در م یصدا شهیکارم هم نیا
 و

 یاما ماهان ب دیکش یآخرش به جر و بحث م کارمون
 اعتراض

 حرفم رو گوش کرد.
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به عکس  رهیو چند لحظه خ ستادیا یسنگ قبر یجلو

قبر شد یرو ! 

چشم هاش برداشت و با نفس آه  یرو از رو نکشیع
که از یمانند  

ش خارج شد، نشست نهیس .  

شد و حس  یم نیرفتم دلم سنگ یوقت به قبرستون م هر
یبیعج  

داد یبهم دست م .  

ماهان به سمت عکس سوق دادم .  یرا از رو نگاهم
یزیچ نیاول  

زن بود یکه توجهم رو به خودش جلب کرد چشم ها .  

ماهان بود که  یبه چشم ها هیچشم هاش شبانقدر  .

 غرقشون شدم

ماهان نشستم و به عکس زل زدم یروبرو .  

فرستادم و آروم گفتم یفاتحه ا :  

. مخصوصا چشمات یمادرت هیچقدر شب ! - 

به  یفرستاد سر یلب م ریز یکه فاتحه ا همونطور
دییتا ینشونه   
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 حرفم تکون داد .

ل مشغول شستن کام یدو پا نشست و با حوصله  یرو
 سنگ قبر

  مادرش شد !

  

داد که حس  یکار رو انجام م نیمظلومانه و آروم ا انقدر
کردم یم  

نهیب یمادرش رو م !  

همراهش بود حاال  شهیابروهاش هم نیکه اخم ب یماهان
 بدون

رو به روم نشسته بود و پر بغض به  یاخم نیکوچکتر
 سنگ قبر

کرد یمادرش نگاه م .  

 نیهم یخواست مزاحم کارهاش باشم برا ینم دلم
 سکوت کرده و

دستم گرفتم و مشغول پر  یخودش نشستم. شاخه گل مثل
 پر کردنش

 شدم .
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دستش گرفت، مثل  یبهم انداخت و شاخه گل یکوتاه نگاه

 خودم

به  یخش دار یمشغول پر پر کردنش شد و با صدا :

 حرف اومد

 ارم،ینم خودم یبه نبودنش عادت نکردم . به رو هنوزم

یاما وقت  - 

ش رو سرم خراب  یرحم یب یبا همه  ایدن نجایا امیم !

شه یم  

دیسکوت کرد و نگاهم رو باال کش .  

قرمز شده و  یکه روش بود از چهره  یادیز فشار
 رگگردن

 متورمش معلوم بود .

 یراحت تر م یلیحس کردم اگه اونجا نبودم خ یا لحظه
 تونست

کنه یخودش رو خال .  

انداختم و محجوب شده به پر پر کردن گل  نییرو پا سرم
 ها ادامه

 دادم .
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  اما باز هم اون بود که به حرف اومد :

  

 شبید ی! ول امیتنها م نجایا امیخوام ب یم یوقت شهیهم

تو یوقت  - 

به عادت  نکهیبدون ا ،یتون یبعدازظهر نم یگفت
م فکر یشگیهم  

یایدادم که باهام ب شنهادیکنم پ .  

شد و ادامه داد رهیزدم که به سنگ قبر خ یلبخند :  

بود قمیمادر نبود، رف هیاون فقط  ! - 

 رفتنش کمرم رو خم کرد .

دادنش بزنم اما  یدلدار یبرا یخواست حرف یم دلم
نداشتم یزیچ  

 که بگم .

. شه یآروم نم یدرد، با دلدار نیدونستم ا یم  

 یکارم همون سکوت بود تا حرف بزنه و خال نیبهتر .

 بشه
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خواست تا  یبود، انگار دو گوش شنوا م یهم راض اون

 بگه و

ش  نهیدو سال تو س نیکه تو ا ییدرد ها زهیبر رونیب
 جمع شده رو

! 

عقب تر رفت یسکوت بلند شد و کم قهیبعد از چند دق .  

دونه از  هیبرداشت و  بشیرو از ج گارشیپاکت س .

 توش در آورد

ابروهام نشست نیب یناخودآگاه اخم .  

سنگ قبر گذاشتم و همونطور که تو دلم  یرو رو دستم
گفتم یم  

. « بلند شدم« برامون دعا کن  

  به سمتش رفتم .

  

 متوجهم شد و نگاهش رو به چشمام دوخت.

 گاریبار دوم که س یزد، برا گارشیبه س یقیعم یپک
 رو باال
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. قبل از دمیکش رونیلب هاش ب نیاون رو از ب گرفت،

نکهیا  

انداختم، با پام خاموشش  نیرو زم گاریکنه س یاعتراض
 کردم و

تو چشماش گفتم رهیخ :  

! از حاال به یبود که تنها بود یواسه وقت دنتیکش گاریس

یبعد ول  - 

!... هست که حواسش رو بهت بده یکی  

 

 

. بزنه، تنها نگاه بهم دوخت یحرف نکهیبدون ا  

شد  یم م رهیتو نگاهش بود که هربار خ یچ دمیفهم ینم
 خجالت

. انداختم یم نییو سرم رو پا دمیکش یم  

 یخورد و با نگاه کوتاه یازش دور شدم که تکون یکم
 به سنگ

 قبر مادرش گفت :
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میبر . - 

 یشدم . دست نیتکون دادم و پشت سرش سوار ماش یسر
 به

فرمون بود  یدستش رو هیو همونطور که  دیکش موهاش
 به سمتم

دیچرخ :   

  

؟ میبنده در خدمت شمام، کجا بر گهیحاال د خب - 

به  ییفکر کردم جا یشدم اما هرچ یزدم و فکر یلبخند
 ذهنم

دینرس .  

داد  یبا نگاه به ساعت که دوازده ظهر رو نشون م :

گفتم یکل  

 ینیریتا من هم ش م،یناهار بخور یرستوران هی میبر

ینامزد  - 

 داداشم رو داده باشم .

افتاده باشه  ادشی ییدفعه جا کیفکر کرد و انگار  یکم
 حرکت
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 کرد .

برمت  یخوبه م یلیرستوران هست غذاهاش خ هی !

 -اونجا

تکون دادم که گاز داد و سرعت گرفت یبا موافقت سر .  

بهش بندازم که  یم رو درآوردم تا نگاه یگوش یا لحظه
 دو تماس

کردم  یدست رفته از فرهود دلم رو لرزوند . سع از
نکهیبدون ا  

و پام رو گم کنم بهش زنگ بزنم اما استرس  دست
م باعث یدرون  

رمیشد پوست لبم رو به دندون بگ .  

 بعد از دو بوق جواب داد :

؟ییکجا که،یخواهر کوچ سالم - 

بگم که خودش  یموندم چ یلحظه ا یسالم دادم و برا :

 ادامه داد

دنبالت، گفت صبح با دوستت  یب یب یبودم خونه  اومده

یرفت  - 
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 ! نگران شدم ! با  یزنگم زدم بهت جواب نداد رون،یب

؟یمهتاب  

به ماهان انداختم و جواب دادم یچشم نگاه یاز گوشه  :   

  

 یباهام دار یاز دوستامم، چطور کار گهید یکیبا  نه

 -مگه؟

دمیش فهم یا هیرو از مکث چند ثان نیشک کرد، ا .  

ایزودتر ب میخواستم بگم شب مهمون دار ینه م ! - 

گفتم و مکالمه مون رو خالصه کردم یه اباش .  

رو تو  یو گوش دمیکش یمحض قطع تماس نفس راحت به
فمیک  

 گذاشتم.

صدام زد ینگذشته بود که ناگهان یا قهیچند دق .  

 -آوا ؟!

رفت و  یاسمم توسط اون ته دلم غنج م دنیاز شن هنوز
حس ریدرگ  

شدم یم یبیو غر بیعج .  
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گفتم که چقدر اسمم  یزد با خودم م یصدام م یوقت

 قشنگه! حس

 ییکردم تا به حال به اسمم فکر نکردم و تنها وقت ها یم
 که اون

بردم یزد ازش لذت م یصدام م .  

جواب دادم اریاخت یب :  

؟ جانم - 

دیپرس یمهربون نگاهم کرد و جد :  

شه یم یچ یاگه فرهود بدونه با من در ارتباط ! - 

گرفتم  ینگاهش کردم ، از فکرش هم استرس م ناباور
یچه م  

تشیبه واقع دیرس .   

  

 ابرو باال پروندم و جواب دادم :

کنم  یکه تو کوه نشون داد، فکر م یاون عکس العمل با

 - تو بهتر

شه یم یکه چ یحدس بزن یاز من بتون !  
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وقفه جواب داد یانداخت و ب رونیبه ب شهیاز ش ینگاه :  

شروع  دیبا ییجا هیباالخره از  یتونم حدس بزنم ول یم

و میکن  - 

میبه خانواده هامون بگ !  

شدم رهیپر فکر بهش خ .  

به  دیارز یکه کنارم نشسته بود م یآدم نیا داشتن
در مقابل ستادنیا  

ایکل دن !  

هرکدوممون تو افکار  کهیتو سکوت و درحال ریمس هیبق
 خودمون

. گذشت میغرق شده بود  

با مهتاب اومده  یکه چندبار یرستوران سنت یجلو یوقت
 بودم

 میشد یم ادهیپ کهیبهش زدم و درحال یلبخنذ ستاد،یا :

 گفتم

 یلیرستوران رو خ نیا یمنم غذا ،یحسن تصادف چه

 -دوست دارم
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. 

دیپرس یابرو باال پروند و جد :  

؟یاومد نجایچند بار ا مگه - 

شد، خوشحال بودم  یداشت نسبت بهم حساس م نکهیا از
 اما نشد

! عکس العملش رو نیا ارمینخندم، نشد به روش ن   

  

 لیخنده م آهسته به لبخند تبد نکهیو بعد از ا دمیخند بلند
 شد، در

ش جواب دادم رهیمقابل نگاه خ :  

با مهتاب اومدم یچند بار ! - 

نگاه  یا گهیتکون داد و باالفاصله به طرف د یسر
 کرد، تا خنده

نمیلبش نشست رو نب یکه رو یا .  
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طبق  م،یوارد رستوران شد شخدمتیپ ییراهنما با

من یخواسته   

همون  کینزد م،یکه با مهتاب نشسته بود ییجا همون
 حوضچه

مینشست .  

منو رو به سمتم گرفت به ماهان اشاره  شخدمتیپ یوقت
 کردم و از

 اونجا که قرار بود مهمون من باشه گفتم :

به آقا لطفاا دیبد ! - 

عقب  یمنو رو سمت ماهان گرفت و کم یحرف یب مرد
ستاد،یتر ا  

به منو بکنه سفارش کباب  ینگاه نکهیماهان بدون ا اما
 برگ با

  مخلفاتش رو داد.

  

 میمال تمیکه رفت نگاه ماهان همراه با ر شخدمتیپ
که تازه یآهنگ  

 شروع شده بود، روم نشست!
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بود که ناخودآگاه  کیزدمتن آهنگ به حال ما ن انقدر

 بغض گلوم

 رو گرفت و من هم غرق چشم هاش شدم .

چشمم گذشت و  یلحظات کنار هم بودنمون از جلو تموم
بار نیا  

 من هم نگاه از چشم هاش نگرفتم .

رو بهم  یزیخواد چ یکردم با چشم هاش م یم حس
نیبفهمونه و ا  

آهنگ  تمیکه دستم رو تو دستش گرفت و با ر یوقت حس
 با انگشتش

شد شتریدستم ضرب گرفت ب یرو .  

هم  یخوند و خوند و ما تا آخر آهنگ چشم از رو آهنگ
میبرنداشت  

. 

از اون مقاومت کنم و  شتریکه تموم شد نتونستم ب آهنگ
 سرم رو

چشمام که پر آب شده بود رو  یانداختم تا کاسه  نییپا
. اما نهینب  
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من بود یحواسش پ یاون همه  !  

شست و انگشت اشارهش چونه م رو گرفت و سرم  با

 . رو باال برد

کرد و گفت یاخم دیپرم رو که د یچشم ها :  

نمیدوست ندارم اشکت رو بب ! - 

سرم  نکهی. قبل از ا دیچک یهمون لحظه قطره ا درست
 رو عقب

قطره اشکم رو با دستش پاک کرد و همونطور با  بکشم
 اخم اما

 آروم سرزنشم کرد :

! -بشن؟ یکه اشک ستیقشنگت ن یچشما نیا فیح   

  

کردم چونه لرزونم رو کنترل کنم ینزدم و سع یحرف .  

خوام با خانواده هامون حرف  یچند وقت م نیهم تو

میبزن  . - 

بشه دیسخته اما با !  
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لبخند  نیهم یشدم، برا یگفت بدتر م یم شتریب یهرچ
یتصنع  

گفتمشدم، آروم  یاز کنارش بلند م کهیزدم و درحال :  

گردم یزود بر م س،یمن برم سرو . - 

. عاجزانه  دمیمچ دستم رو گرفت و به عقب کش یناگهان
 نگاهش

صورتم رو از نظر گذروند یکردم که تموم اجزا :  

! ؟یکن یازم فرار م یدار - 

نه باال بردم که دستم رو ول کرد یسرم رو به نشونه  .  

میحرف بزن نیپس بش ! - 

جمع و  یکردم خودم رو کم یسرجام موندم و سع .

 جور کنم

 -آوا ؟!

شدم سرم رو باال ببرم و نگاهش کنم . فکرش رو  مجبور
یهم نم  

بهم  نطوریآهنگ و اون حرف هاش ا هیکردم که  !

زتمیبر  



 
 

807 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
ادامه داد دینگاهم رو که د :  

! انقدر فکرت رو مشغول کرده؟ یحرف بزن ! چ - 

تو چشماش صادقانه جواب دادم رهیخ :   

  

! من  میبه خانواده هامون بگ دیچطور با نکهیا فکر

تو دیچطور با  - 

فکرش هم اضطرابم رو  یکنم؟! حت یبهشون معرف رو
کنه یم ادیز  

. 

در مورد فرهود ازت سوال کردم .  نیتو ماش نیهم یبرا

 - بنظرم

بهتره یبذار انیاگه اول اون رو تو جر !  

جلومون تو همون لحظه غذامون رو آوردن و با نظم  .

دنیچ  

که  ینامعلوم ریمس یخورد، پ یهزارجا چرخ م فکرم
 جلومون بود

! 
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! ؟ میکرد یکار م یخانواده هامون رو چ  

خوب  یلیخودم رو خ یگذشتم خانواده  یماهان که م از
شناختم یم  

! 

رومونه  شیکه پ یگفت راه یشناخت بهم م نیهم و
 اصالا آسون

. ستین  

 

 

 نکهیبود قبل از ا دهیرو فهم دمیشد یکه کالفگ ماهان
 مشغول غذا

کرد آرومم کنه یسع میخوردن ش .   

  

فکر نکن! اول من با خانوادم  یزیخب، فعال به چ لهیخ

 - صحبت

 یکه از طرف من راحت بشه بهتر م التیکنم خ یم
یجلو بر یتون  
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. 

فکر  یتکون دادم که با اشاره به غذا ازم خواست ب یسر
یزیبه چ  

 مشغول خوردن شم .

به سمت دهنم بردم لیم یقاشق رو پر کردم و ب نیولا .  

شد فکر نکنم ؟ یم مگه  

دمیترس یچرا دروغ ، م !  

جو  نکهی. از ا فتهیم ب یکه قرار بود تو زندگ یاتفاقات از
 تازه آروم

برگرده یخونه مون به اوضاع متشنج قبل یشده  !  

 یکه به سرم م یعکس العمل فرهود و از هر فکر از
یاومد م  

دمیترس .  

نبودم اما حاال  ییدختر ترسو میتمام مراحل زندگ تو
هیخودم رو   

. کردم یآدم بزدل حس م  
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دادم و  نییکرد رو به زور آب پا ریکه تو گلوم گ ییغذا
نکهیبا ا  

اشتها بودم به خوردن ادامه دادم یکامال ب .  

که واقعا کالفه بودم، فرهود رو  ییاز غذا از اونجا بعد
 بهونه

ازش خواستم به خونه برسوندمکردم و  .  

جلوتر گذاشتم که بازوم  یقدم م،یحساب که جلو رفت یبرا
 رو به

و پر اخم نگاهم کرد دیعقب کش :   

  

. عقب تر خجالت بکش سایوا - 

 متعجب جواب دادم :

 -قرار بود مهمونت کنم چرا خجالت بکشم؟!

جواب گذاشت یرفت و من رو ب زیبه سمت م .  

و  میراه افتاد رونیبرگشت کنار هم به سمت ب یوقت :

 جوابم رو داد

بس بود ،یکه کنارم بود نیهم . - 
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دادم هیبهش هد یزیزدم و ظاهرا اخم ر یلبخند محو .  

فرهود هول کردم و  نیماش دنیبا د ستادیکوچه که ا سر
 با

ازش به سمت خونه راه افتادم یسرسر یخداحافظ .  

کردن پله ها تو دلم اعتراف  یآپارتمان شدم و با ط وارد
 کردم که

 االن اصال حوصله ش رو نداشتم.

وارد خونه شدم مامان  یرو تو در چرخوندم و وقت دمیکل
 رو درحال

دمید دنیکش یجاروبرق .  

نداشت و سرکار بود یلیتعط لم،یتعط یبابا که روزها .  

با پا جارو  نیهم یمتوجه حضورم نشده بود برا اصال
رو یبرق  

ش کردمخامو .  

اخم کرد دنمیو با د دیبه سمتم چرخ :  

نکن ریخوبه گفتم د ... - 

دمیوسط حرفش پر :   
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مامان حوصله ندارم، سر به سرم نذار. فرهود کجاست !

 -؟

جواب بده در اتاقم  نکهیبهم رفت و قبل از ا یغره ا چشم
 رو باز

 کردم .

بود ابرو باال  دهیتختم دراز کش یفرهود که رو دنید با
 پروندم و

 داخل رفتم .

! ؟یکن یکار م یچ نجایخان داداش ، ا رهیخ - 

تا چشم چرخوند و نگاهش روم نشست دیطول کش یکم .  

! ؟یکن یکار م یچ نجایشبه، از االن ا یمهمون - 

 یتختم نشست . شونه ا یدر اومد و رو دهیحالت خواب از
 باال

 انداخت و جواب داد :

. تو . توهم که  شیپ نجایا امیم زودتر ببودم، گفت کاریب

ینبود - 
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م رفتم . مانتوم رو  یواریو به سمت کمد د دمیدزد چشم

 در آوردم

نگاهش کنم  نکهیکردم بدون ا یم زونیهمونطور که آو و
 جواب

 دادم :

میرفت رونیاز دوستام ب یکیآره گفتم که با  . - 

 اوردمیخودم ن یکرد اما به رو یش کالفه م م رهیخ نگاه
 و با

از  یخالص یشرتم کنارش نشستم و برا یکردن ت مرتب
جو نیا  

پاش زدم یرو یشینما یضربه ا :  

-من رو ول کن، از خودت بگو .   

  

خواست در مورد من حرف بزنه اما  یدلش م نکهیا با
 کوتاه اومد و

 بهم اجازه داد که موضوع حرفمون رو عوض کنم .

 میرو دعوت کن نینگ یهفته خانواده  نیتو هم دیبا .

نجایا - 
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ختیشد موهام رو بهم ر یپا م کهیزد و درحال یلبخند :  

خانم،  کیکوچ یخواد بزرگ بزرگ فکر کن ینم تو

 - مامان

اون ور میحواسش هست . پاشو بر .  

 عاجزانه نگاهش کردم .

 یم کمیخسته م حوصله ندارم . تو برو من  یلیخ من

امیخوابم و م - 

. 

به سمت در  یتکون داد و با گفتن هرجور راحت یسر .

 راه افتاد

صداش زدم اریاخت یب :  

 -فرهود .

 یچیزدم و با گفتن ه یگفت و برگشت که لبخند جانم
 باعث شدم

بره رونیابروهاش باال بپره و ب .  

گفتم عاشق شدم یچطور بهش م !  

 اون هم عاشق ماهان !



 
 

815 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 همون که از نگاه اول روش حساس شده بود!

!... دل ببازم بهش و باخته بودم دیکه ترس یهمون   

  

 

 

کردم مهمون ها برن تا  یم یشب رو لحظه شمار تموم
 بتونم به

م فکر کنم ییتو تنها یاتاقم برم و کم .  

گرفتم  ینظر م ریرو ز هیتو جمع ها هان شهیکه هم یمن
بار نیا  

 یکه گرفته و ب دمید یحوصله ش رو نداشتم . م اصال
 حال، مثل

 یشه اما ب ینم زونیاز سر و گردن فرهود آو شهیهم
 توجه بهش

نشسته بودم یمبل تک نفره ا یرو .  

عمو  یمشغول حرف زدن بودن که با حرف ناگهان همه
 نگاه ها
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 متوجه من شد .

نوبته خودته،  گهیآوا خانم، فرهود که رفت حاال د خب

جوره چیه  - 

. یدر بر یتون ینم  

دمیاما من خشک پرس دنیحرفش خند نیهمه به ا :  

! ه؟یعمو جان مگه ازدواج نوبت - 

عاشق کل کل با من بود جواب داد شهیعمو که مثل هم :  

که هست، فقط دست بجنبون که کم  یدونم هر چ ینم من

هیکم   - 

شه یداره بلند م ییبوها !  

زدم و بدون لبخند جواب دادم یپوزخند :   

  

بلند  دیشما با یبلند بشه اول از خونه  ییقرار بود بو اگه

شد،  یم - 

از من بزرگتره هیکه نرفته؛ هان ادتونی !  

و  دیعمو ماس یلب ها یمن لبخند رو یهمه تند نیا از
 نگاه
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بار چندم روم نشست یمتعجب فرهود برا .  

من  نکهیدادن در مورد ا حیمامان و توض دنیخند با
کنم یم یشوخ  

برگشتن و نگاه ها از روم  یا گهیهمه به سمت د .

 برداشته شد

فکر  نیزده از رفتارم دستم رو مشت کردم . به ا خجالت
 کردم که

 یو م میگفت یبود چقدر با عمو م یا گهیهر وقت د اگه
اما میدیخند  

باهاش حرف زده بودم ینطوریجمع ا یحاال جلو .  

ش رفتم و آروم دم گوشش حصاردر تو  یشب، جلو آخر
 معذرت

حواله م  یپشت کمرم زد، لبخند یکردم که دست یخواه
 کرد و آروم

 جواب داد :

 یامشب اون آوا یول ستین یبه معذرت خواه یازین

شهیهم  - 

ینبود .  
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بهم  یبگم که با اومدن زن عمو نگاه کوتاه یچ موندم

 انداخت و از

 جلوم گذشت .

 یبه اتاقم پناه بردم و رو میاز رفتن مهمون ها مستق بعد
 تختم کز

 کردم .

در زدن و فرهود بود که پشت بندش  یاز لحظات بعد
 وارد اتاق شد

. 

دیمقدمه پرس یرو به روم نشست و ب :   

  

! م؟یبا هم حرف بزن یخوا یم - 

 خودم رو به اون راه زدم .

! ؟یدر مورد چ - 

چشم به نگاهم دوخت میو مستق دیخند :  

 یامروزت. حس م بیمورد تو، در مورد رفتار عج در

 - کنم
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یکن یازم پنهون م یرو دار یزیچ .  

 نگاهش کردم . االن وقت گفتن نبود !

رو دنشینه من حالش رو داشتم و نه اون طاقتش شن .  

دادم هیتک واریسرم رو به د .  

خسته شدم. بخوابم  اده،یفشار درسا ز کمی ستین یزیچ

 - صبح

؟یمون یم نجایشم . تو شب ا یم خوب  

 اخم کرد و بلند شد :

آدم رو خر  یول ست،ین یحرف یجواب بد یخوا ینم .

 -فرض نکن

 به سمت در رفت که عاجزانه صداش زدم:

ستینده االن وقتش ن ریفرهود! لطفا بهم گ . - 

 رونیتکون داد و از اتاق ب یکوتاه نگاهم کرد، سر .

 رفت

. بود یرفتنش پر از دلخور  

بودم، از اونا  ایآدم دن نیحرف تر یاز حرف و من ب پر
نیز اکه ا  
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! رنیم یشون دارن م یحرف یب   

  

 

 

به  یرچشمیکه جلوم بود رو ورق زدم و نگاه ز یکتاب
 مهتاب که

سرگرم درس خوندن بود انداختم یحساب .  

گذشت  یم یکه از شب مهمون یچند روز نیاز ا بعد
حرف یبرا  

تو کتابخونه  ایدر مورد حال اون شبم، خودم رو  نزدن
دانشگاه ی  

رفتم یمهتاب م شیدرس پ یبه بهونه  ایکردم  یم میقا .  

شده بود و  نیترم درس هام سنگ انیشدن به پا کینزد با
 از

 یدر پ یپ یبه بهونه ها یکه ترم آخرم بود کس ییاونجا
 م شک

کرد ینم .  
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درمورد خانواده ش  یزدم اما سوال یماهان حرف م با
دمیپرس ینم  

. 

به اون  یدونست که اشاره ا یهم انگار حالم رو م اون
 موضوع

کرد ینم .  

تونستم  یفرار کنم، نه م عیخواست از وقا یدلم م انگار
 ازش

اعتراف به خانواده  یبرا یو نه تو وجودم شهامت بگذرم
دمید یم م  

.  

  

اون همکارمه  دیفهم ینگاه سرزنش بار فرهود وقت هنوز
یجلو  

 یلیبود و با اون رفتارش از عکس العمل بابا خ چشمم
شتریب  

شت داشتموح .  
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 ی رهیسرم رو بلند کردم و با نگاه خ یلحظه ا یبرا

 مهتاب رو به

 رو شدم .

تو فکر بودم  یحساب یبار سوم بود که مچم رو وقت نیا .

گرفت یم  

 کتابش رو بست و به سمتم برگشت .

من رو هم از جلوم برداشت، رو تختش پرت کرد  کتاب
کمیو نزد  

 شد .

! هنوزم  یموند یدوخط یصفحه  هی یربع رو هی االن

ینم  - 

! چته؟ یبهم بگ یخوا  

ش دوختم و تو دلم اعتراف کردم  یجد یبه چشم ها نگاه
یکه م  

 خواستم .

رو  زیهمه چ انیانداختم و زمزمه گو نییرو پا سرم
فیبراش تعر  

 کردم .
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گرد شدن چشم هاش توجهم رو جلب کرد  یلحظه ا یبرا

یلیاما خ  

به فکر فرو رفت به حالت قبلش برگشت و عیسر .  

 پاهام رو جمع کردم و دست هام رو دورش حلقه کردم .

خواست ینم دنیشن حتیدلم نص .   

  

کردم هم راه به  یفکر م ییبه تنها یهرچ یطرف از
ینم ییجا  

 بردم .

اتاقش  دیدستم نشست چشم از در سف یکه رو دستش
 گرفتم و

 نگاهش کردم .

به  دیباالخره با نهیخب تهش که هم ؟یدوسش ندار مگه

 - خانواده

ادامه  یواشکی ینطوریتا آخر هم یتون ی. نم یبگ !

که یبد  

گرد شده، متعجب چشم بهش دوختم ییبا چشم ها .  
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و پوک خانواده م  کیحرف رو نزن که ج نیا گهید تو

یرو م  - 

؟ی! اون عکس العمل فرهود بود، بابام چیدون  

گرفته ادامه دادم ،یموضوع یادآوریسکوت کردم و با  :  

دونم جو  یچند وقت که آروم شدن ! م نیبعد از ا اونم

 - خونه

زهیر یدوباره بهم م .  

تکون داد، دستش رو به باال آورد و به سکوت  یسر :

 وادارم کرد

 یافته! نکنه انتظار دار یاتفاقا م نیا یکه همه  معلومه

هیبابات   - 

! کنه؟ قتیدست نوازشم بکشه رو سرت و تشو  

! شه یم یآخرش چ نکهیست . ا جهیاما مهم نت  

حرف هاش من رو به فکر فرو برد . قبل از  شهیهم مثل
نکهیا  

بگم ادامه داد یزیچ :  
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که بعد مدتها تو قلبت  یقیحس عم نی، اارتباط نیا بنظرم

 - نشسته

داره ! راحت ازش نگذر دنیارزش جنگ .   

  

تونستم  یم نکهیدونستم ، که ارزشش رو داره اما ا یم
 از پسش

نه رو مطمئن نبودم ای امیبرب .  

نکنه کتابم  دایکش پ نیاز ا شتریحرفمون ب نکهیا یبرا
 رو برداشتم

با تشکر ازش بابت حرفاش مشغول درس خوندن شدم  و
 و از ذهنم

از ماهان در مورد  دیفرصت با نیکه تو اول گذشت
یخانوادش م  

دمیپرس !  

 

 

فرصت بود تا  نیکرده بود بهتر رمیکه مهتاب ش حاال

کنم یاقدام  ! 
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 هرچند کوتاه .

شه مهتاب  کیهوا تار نکهیغروب قبل از ا یها یکینزد
 رو

ازش به سمت خونه راه افتادم یو با خداحافظ دمیبوس .  

ماه رو  یسوزناک د یو هوا دمیکاپشنم رو باال کش پیز
یبرا  

دمیبه جون خر یرو ادهیپ .  

م شدم که تو  یهندزفر میس یباز کردن گره  مشغول
 همون لحظه

ماهان که از صبح  یبه صدا در اومد و شماره  لمیموبا
یهم خبر  

م نشست یگوش یصفحه  یازش نبود، رو .   

  

گرفته ش که تو گوشم نشست، سرعت قدم هام  یصدا
 رو کم کردم

آب دهانم  دیتو وجودم پبچ کبارهیکه  یو با اضطراب .

دادم نییرو پا  
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جگر گذاشتم تا حال و احوالش تموم شد و  یرو دندون

 باالفاصله

دمیپرس :  

! افتاده؟ یاتفاق - 

و سوالم رو دوباره  ستادمیشد، ا یمکثش که طوالن .

 تکرار کردم

! افتاده؟ یگم اتفاق یم ،یگ ینم یزیچرا چ - 

و گفت دیکش یقینفس عم :  

هست که  ییزایچ هی.  نمتیبب دیشه، با یتلفن نم پشت

دیبا  - 

. هرچقدر زودتر بهتر میدرموردش باهم حرف بزن !  

زد رو تو  رونیشالم ب یکه سرکشانه از گوشه  ییموها
 دادم و

دمینگران پرس :  

 استیدلهره تو دن یهرچ یگ یم یکه تو دار ینجوریا

 - رو تو

! یختیقلب من ر  
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توجه به حرفم  یحوصله ب یو ب دیوسط حرفم پر : 

 جواب داد

! االن؟ یرونیب ،ادهیاطرافت ز یسر و صدا - 

که بودم رو گفتم که ازم خواست خالف  ییجا آدرس
 جهت به سمت

 بلوار برگردم تا خودش رو برسونه .

توجه به مامان که بهش گفته بودم تا قبل از  یو ب برگشتم
یکیتار  

گردم به سمت بلوار پا تند کردم یهوا به خونه برم .   

  

که از  یخورد و طپش قلب یسرم هزار فکر چرخ م تو
 تند راه

کرد یسخت م یرفتن گرفته بودم اوضاع رو کم .  

رو  نشینگاهم رو چرخوندم اما ماش دمیبلوار که رس به
 تو اون

دمیند یحوال .  

بود  یاتفاق نیبرام سخت تر ق،یتو اون دقا دنیکش انتظار
یکه م  
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فتهیتونست ب .  

در  یرفتم که با بوق پ نییباال و پا ابونیخ یگوشه  یکم
یپ  

نگاه باال آوردم ینیماش .  

به سمتش قدم برداشتم اما قبل از  یاهیس یایپرش دنید با
که نیا  

 دنیاومد و با د نییپا نیماش یدود شهیبرسم ش بهش
که یشخص  

 ماهان نبود درجا خشک شدم !

نداشت یکه تموم یشگیهم یمزاحمت ها .  

اومده رو برگشتم که  یهام تو هم رفت و قدم ها اخم
مرد یصدا  

لند شدب :  

 یکه! چ یاومد یم ینداده بودم، داشت نییرو پا شهیش تا

 - شد

! ؟یدینپسند  

 یمزخرفش رو یبا اون صدا نیاز ا شتریب نکهیا یبرا
 مغزم خط
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 نندازه برگشتم و جواب دادم :

اشتباه گرفتم آقا! االن هم قبل  یا گهیشما رو با کس د من

 - از

دیدردسر شه بر نکهیا .   

  

 یباال انداخت و ب یشونه ا دیم رو د یجد افهیکه ق مرد
پا یحرف  

گاز گذاشت که درست تو همون لحظه ماهان پشت  یرو
 سرش

شد ادهیترمز کرد و پ .  

دمیهم فشردم و نال یچشم رو .  

بود دهیرس یبد موقع !  

شد  یکه دور م یمرد نیماش یش رو یعصب نگاه
 نشست و

 صداش بلند شد :

سایوا . - 



 
 

831 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 یبه پشت انداخت ب ینگاه نشیماش ی نهیکه از آ مرد

 توجه گاز داد

. ستادیو چند متر جلوتر مجبورا پشت چراغ قرمز ا  

کردن از جلوتر  یریجلوگ یماهان رفتم و برا یجلو
 رفتنش دست

 هام رو باال بردم :

نشد رفت یزیخب، چ ! - 

تونست مهارش کنه و من تا  یکه نم دیشد یتیعصبان با
 به حال به

دیبودمش بهم توپ دهیند یجور نیا :  

بشه ؟ یزیچ دینشد ؟ مگه حتما با یزیچ یچ یعنی - 

ستادمیش ا نهیبه س نهیس بایجلوتر اومد و من تقر .  

 یدست به عقب هولش دادم و با عجز ازش خواستم ب با

شه الیخ . 

ها به  نیهمون لحظه بود که چراغ سبز شد و ماش تو
 حرکت

  دراومدن .
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قرمز شده بود با لحن  تیکه صورتش از عصبان ماهان
ازم یتند  

 نیاز ا شتریو من هم که طاقت ب نمیبش نیتو ماش خواست
 رو نداشتم

کردم یرویاز حرفش پ عانهیمط .  

 یال یدر پ یکه پ ییموند و دست ها رونیلحظه ب چند
یموهاش م  

کنه خودش رو آروم  یم یداد که سع یبرد نشون م !

 کنه

ناسزا بار مرد  رلبیز کهیفرمون نشست و درحال پشت
کرد یم  

 یکرد و به قدر یخال نیحرصش رو سر در ماش تموم
 محکم بهم

هم گذاشتم یچشم رو یکه ناخودآگاه لحظه ا دشیکوب .  

تونه  ینم یاعصاب یب نیبود و مطمئن بودم ا یعصب
یتنها برا  

باشه شیپ قهیاتفاق چند دق !  
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به هم گره خورده م در  یاون و دست ها نیمدام ب نگاهم
 گردش

 بود .

بود که جرائت  نیکه سکوتش انقدر سنگ یماهان
 شکستنش رو

 نداشتم .

زده و کف دستش رو  هیتک شهیش یرو به لبه  آرنجش
 پشت سرش

دستش سوار و  یسرش رو ینیبود . تموم سنگ گذاشته
یاون ب   

  

انداختم و  نییبود . سرم رو پا رهیبه رو به رو خ حرف
نبه جو  

ناخنم افتادم یگوشه  یپوست بلند شده  .  

که بهم حاکم بود، کم کم داشت  یبودم و دلشوره ا نگران
 صبرم رو
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کرد یم زیدر برابر سکوتش لبر .  

پوست دستم  دمیبودم که نفهم االتمیغرق فکر و خ انقدر
یرو عمق  

که ناخودآگاه گفتم توجهش رو به سمتم  یآخ کوتاه کندم،
 جلب کرد

برداشت  یناخنم بود دستمال یکه گوشه  یخون دنیبا د و
 و دستم

 رو گرفت .

رو فراموش کردم و نگاه بهش دوختم. انقدر با دقت  درد
 دستمال

و  یاون همه دل نگرون ونیکه م دیچیدور انگشتم پ رو
 اضطراب

لب هام نشست یرو یلبخند .  

دوتا  نیکه تموم شد دستم رو ول نکرد و ما ب کارش
 دستاش قفل

 کرد .

دمیکردم و آروم پرس دایبا حرکتش جرئت پ :  

! شد؟ یچ یبگ یخوا ینم - 
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سکوتش  ق،یعم یرو به چشمام دوخت و با نفس نگاهش

 رو شکست

: 

 یهمه چ نکهیکه انتظارش رو داشتم، با ا ییزایچ همون

 - برام قابل

بود، اما بازم برام سخت شد ینیب شیپ .  

کنج لبش نشست و ادامه داد یلبخند تلخ :   

  

کردم قانعش کنم که  یبا بابام حرف زدم و سع انقدر

 - آخرش گفت

 یندارم . فقط نم یمن حرف یاز پس عمه ت بر اومد اگه
 خوام

م با خواهرم شکرآب شه ونهیم .  

 یم رونیکه ب یبه دهنش دوخته بودم و هرجمله ا چشم
 اومد رو

دمیقاپ یهوا م .  

 یر مهدکه رفتار ماد دمیحرفش رو ادامه نداد فهم یوقت
 انقدر تند
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 بوده که نخواد بازگو کنه .

دمیفکر پرس یدادم و ب هیتک یبه صندل :  

که  میرو شروع کرد یقراره بشه؟! ما راه یچ تهش

یخودمون م  - 

بن بسته میدون !  

نگاهم کرد زیت :  

سازم یراه م هیاگه الزم باشه از همون راه بن بست  ! - 

ش ادامه داد رهیکرد و با نگاه خ یمکث :  

یراه همراهم نیبدونم تا ته ا هیفقط کاف ! - 

! شد همراهش نباشم ؟ ینگاهش کردم، مگه م  

و  دیکمرنگ به صورتم پاچ یلبخند دیرو که د نگاهم
یفیفشار خف  

 به دستم وارد کرد .

از مرگ مادرم به خانواده م وابسته تر شدم، من  بعد

ستمین یپسر  - 

خوام  یدونم سخته اما نم یرو بزنم ! م دشونیبتونم ق که
قدمم نیاول  
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  رو با شکوندن دل پدرم شروع کنم .

  

بره اما باالخره  یکنم زمان م یم شونیباش راض مطمئن
 از پسش

امیبرم .  

حرفش گفتم یانداختم و در ادامه  نییسرم رو پا :  

خبر نذار یمدت من رو از خودت ب نیتو ا ! - 

ازم خواست نگاهش کنم، سرم رو به  دیرو که د حالم
باال یسخت  

شدم که لحن محکمش تو  اهشیس یو محو چشم ها بردم
 گوشم

دیچیپ :  

دم  یرو بسپر به من. مطمئن باش اجازه نم زیچ همه

چکسیه  - 

دست ها رو لمس کنه نیاز من ا ریغ .  

صداقت جواب  تیحرفش رو گرفتم و با نها یدنباله  :

 دادم
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 یجز تو اجازه  چکسیدست ها به ه نیباش، ا مطمئن

کینزد  - 

دن یشدن به من رو نم !  

ساعت ازش  دنیبهش زدم و با د یحرفم لبخند یپ در
 خواستم

 زودتر به خونه برسونتم .

 هیرو به ر رونیسرد ب یو هوا دمیکش نییرو پا شهیش !

دمیهام بخش  

نداشتنش حالم رو  یخواستمش و فکر لحظه ا یم .

کرد یخراب م  

کردم تا با خانواده م حرف  یم دایپ یکم کم راه دیبا !

 بزنم

  

  

 

 یو ب دمیکش یترمم نفس راحت انیامتحان پا نیدادن اول با
 فکر به
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به استاد بر  یمعرف دیکه با یامتحانات و دو درس یمابق

داشتم یم  

زدم رونیاز دانشگاه ب .  

که مامان ازم خواسته بود  یازیمورد ن لیراه وسا تو
روشب  یبرا  

زدم رونیپر از مغازه ب ییو با دست ها دمیخر .  

در خونه با  یدربست گرفتم و جلو شتریب یراحت یبرا
 حساب

شدم ادهیپ هیکرا .  

باعث شده بود به نفس نفس  لیبردن سه طبقه وسا باال
یو جلو فتمیب  

 یرو تو قفل م دیکل کهیدرحال دم،یخونه که رس در
 انداختم کالفه

زدم که حاال چه وقت مهمون دعوت  یغر م رلبیز !

 کردنه

رو به سمت آشپزخونه  لیوسا میخونه که شدم مستق وارد
 بردم و

گذاشتم زیم یرو .  
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بود انداختم  یگاز مشغول آشپز یبه مامان که پا ینگاه

 و با پرت

غر زدم لیوسا یکردن شالم رو :  

من  یرو بگ لیهمه وسا نیا ستیانصاف ن یلیوک خدا

 - بخرم

 یگفت یدارن . م نیخوبه هم بابا و هم فرهود ماش .ارمیب
 اونا بخرن

دمیپدرم در اومد تا خونه رس !  

نازک کرد و با اشاره به شالم  یپشت چشم مامان
جواب یسرسر  

  داد :

  

بردار، اونا جفتشون  زیانقدر غر نزن شالتم از رو م .

 -سرکارن

اداش رو در آوردم که قبل  یبهش کردم و حرص پشت
جاز خار  

 شدنم از آشپزخونه بلند گفت :
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 یکمکم دست تنها نم ایزود لباسات رو عوض کن ب . 

 -تونم

حرص قدم هام رو محکم برداشتم و با طعنه چشم  پر
یقربان بلند  

 نثارش کردم .

آرامش اعصابم دور از چشمش خودم رو تو حموم  یبرا
 انداختم و

 نکهیدر حموم قبل از ا یمحض بلند شدن صدا به
ففرصت حر  

 زدن داشته باشه آب رو باز کردم و بلند گفتم :

اومدم یا قهیپنج دق ! - 

 یتا آبش رو دمیچیکوچک رو دور موهام پ حوله
چکه کیسرام  

رفتم رونیتنپوشم از حموم ب دنینکنه و با پوش .  

ظرف ساالد خرد  دنیتو آشپزخونه رفتم و با د همونطور
 نشده پشت

نشستم زیم .  
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که مامان از صداش  دمیرو سمت خودم کش ظرف

 برگشت و با

ابرو باال پروند دنمید .  

ایبعد ب  - 

ککم .  

دادم به کارم  یجواب م کهیشونه باال انداختم و درحال :

 ادامه دادم

-نده ریفعال حوصله ندارم، گ !   

  

توجه مشغول خورد  یو ب دمیزد که نشن یلب غر ریز
 کردن کاهو

 شدم .

سلفون روشون به اتاقم رفتم  دنیساالدو کش نیاز تزئ بعد
 و

دمیبه موهام کش یسشوار .  

شماره ماهان با هول و  دنیو م د یروشن شدن گوش با
 وال سشوار
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. رو به گوشم چسبوندم لیرو خاموش کردم و موبا  

کنم با افتادن سشوار دستم  زونیجام رو م نکهیاز ا قبل
 رو به

هم افتاد و  یاون گوش یدراز کردم که در پ سمتش
غیج یاصد  

خودم بلند شد یحرص .  

و به  دمشیکوب زیم یشدم و با برداشتن سشوار، رو خم
نکهیا الیخ  

 حتما قطع شده بلند غر زدم :

! شدم احمق، االن وقت افتادن  یراحت م یشکست یم

 -بود؟

رو چنگ زدم تا دوباره بهش زنگ بزنم که با  لمیموبا
گذر دنید  

هنوز پشت خطه دمیتلفن فهم یها رو هیثان .  

دادم حیرو دم گوشم گذاشتم و توض یخجالت زده گوش :  

 -من فکر کردم قطع شد !
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کرد خنده ش رو کنترل کنه  یم یکه سع ییبا صدا : 

 جواب داد

خوشبختانه قطع نشده بود، خدا دوستم داشت که اون  نه

 - روت رو

دمیقبل ازدواج د .   

  

 یصدا به نکهیهول شده بودم بدون ا یکه حساب یمن
 خندون و لحن

کارم بر  هیدر پس توج یشوخش فکر کنم کامال جد :

 اومدم

بد افتاد من یلیخ هویآخه  ... - 

بار خنده ش رو مهار نکرد نیو ا دیوسط حرفم پر :  

کردم یباشه دختر خوب، من شوخ ! - 

و ادامه داد دیکش یقینفس عم :  

بود که لبخند  یشد که بهت زنگ زدم ! چند روز خوب

 - رو لبام

بود ومدهین .  
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ازم خواسته بود  نکهیا یادآوریزدم و با  یلبخند تنها

شد ینپرسم چ  

که تا نوک زبونم اومده بود رو  ینشد، حرف یو چ .

 خوردم

با  بایمامان که تقر یصدا یو وقت میبا هم حرف زد یکم
بود ادیفر  

کردم و به سمت آشپزخونه  یبلند شد مجبورا خداحافظ .

 رفتم

دیبهم رفت و پرس یچشم غره ا دنمیبه محض د :  

! حرف  یبا ک یساعته دار هیکمکم کن  ایخوبه گفتم ب

؟یزن یم - 

 یا رهیکه قصد درست جواب دادن نداشتم نگاه خ یمن
 بهش انداختم

 و متفکر گفتم :

نگفت فقط با شوهر نه، با  انایاح دیکه رفت یا مشاوره

تونمبچه ها  - 

! د؟یمهربون تر رفتار کن  
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بود به  یکه حرص یکه دستش بود رو با خنده ا یاریخ

 سمتم پرت

بهش زدم یو چشمک دمشیکرد که تو هوا قاپ .   

  

 

 

برداشتم  یحرصش ندم دستمال نیاز ا شتریب نکهیا یبرا
یو برا  

گذاشتم و  کیشدم . طبق عادتم موز ییرایوارد پذ نظافت
 همراه با

باهاش مشغول کار کردن شدم یلبخون .  

که  یو دست به کمر به خونه ا دمیکش یآخر کارم پوف در
یبرق م  

 زد نگاه کردم .

 یبه اتاقم م کهیدرحال یبلند یاز کارم با صدا یراض :

 رفتم گفتم



 
 

847 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

برم حاضر  یکن یاز کمک من، اگه مرخص م نمیا ! 

 -شم

 نهیآ یآماده شدن جلو یگفت و برا یدستت درد نکنه ا .

شستمن  

و از  دیطول نکش شتریب یا قهیشدنم چند دق حاضر
که ییاونجا  

 شمیدر به صدا در اومد با خالصه کردن آرا زنگ
یگلبه زیشوم  

دمیم رو پوش یرنگم با شلوار گشاد مشک .  

 یم شهیکه هم یبه خودم انداختم و عطر نهیتو آ ینگاه
 زدم و کم

کردم یخودم خال یمونده بود تموم شه رو رو .  

و  کیش ده،یمامان که اون هم لباس هاش رو پوش همراه
 آراسته بود

میستادیدر ا یجلو .   

  

که  میدیخوش و بش بابا با مهمون ها فهم یصدا دنیشن با
 اون هم
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که از مامان بلند شد نشونم داد  یو نفس راحت دهیرس تازه

 که نگران

کردنش بوده رید .  

 نیفرهود که دست نگ دنیبا د دنیراه پله که رس چیپ تو
 رو گرفته

 ییباز شد و مشغول خوش آمد گو یلب هام به لبخند بود
 به خانواده

میشد نینگ .  

 یرلبیز تیفرهود انداختم و با شکا حصاررو تو  خودم
یواشکی  

ازش گرفتم یزیر شگونیب .  

 -نو که اومد به بازار کهنه شد دل آزار ؟!

زد و ازم  یلبخند ارهیکرد خم به ابرو ن یم یکه سع اون
 جدا شد

. رو تو دستم فشردم نیکه با چشم غره بهش دست نگ  

که افتاد طبق معمول اون  نینگ یبه برادرزاده  نگاهم
حصاررو   



 
 

849 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
هم بچه رو و هم  یعمو به سخت کهیو درحال دمید عموش

ینیریش  

ستادیدست گرفته بود جلوم ا .  

با نمک زدم و با تشکر جعبه  یبه پسر بچه  یلبخند
رو از ینیریش  

 دستش گرفتم .

اپن گذاشتم و با برداشتن  یرو رو ینیریش ی جعبه
 استکان ها به

 ختنیکه از قبل مامان حاضر کرده بود مشغول ر یتعداد
شدم ییچا  

. 

باال  یگند نکهیرو برداشتم و با صلوات از ترس ا ینیس
از ارمین  

  آشپزخونه خارج شدم .

  

بهم زد و با گفتن  یلبخند ستادمیکه ا نیمامان نگ یجلو
ییماشاهلل چا  

 ش رو برداشت و اضافه کرد :
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میشما رو بخور یعروس ییچا شاهللیا . - 

از همه کنار بابا  ییرایزدم و بعد از پذ یکمرنگ لبخند
 نشستم و به

 بحثشون که در مورد ازدواج باال گرفته بود گوش دادم .

تکون داد و با  یکه اسمش مهتاب بود سر نینگ مامان
 افسوس

داد حیتوض :  

دوره و زمونه بد شدن که آدم با  نیا یجوون ها انقدر

بچه دنید  - 

. کنه یم فیخودش ک یها  

کرد و در ادامه گفت دییبابا تا :  

 یبچه ها بود ول یاحترام پدر و مادر تو وجود همه  قبال

 - حاال

.  ی؟ بازم به قول شما صد رحمت به بچه ها یچ

 خودمون

: کرد و پر فکر ادامه داد یمکث  

. از همکارا سرکار سکته کرد یکیامروز  - 
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 یکرده م لهیگفت دخترش پ دمیپرس قشیرو از رف علتش

 خواد با

ازدواج کنه که پدره اصال قبولش نداشته .  یشخص
 دخترش االن

خونه ومدهیهفته س که ن کی !  

بابا دوختم یو نگاهم رو به چشم ها ختیر یته دلم هر .  

 یکردن و منتظر ادامه  یمه با افسوس نگاهش مه .

  حرفش بودن

  

 یبچه ا نیکه همچ نهیته حرفم ا ارم،یرو درد ن سرتون

 - نباشه

بچه بزرگ کن که  نیعمر با خون دل بش هی! بهتره
 آخرش بشه

ن؟یا  

 یتو هم به ادامه  ییانداختم و با اخم ها نییرو پا سرم
 بحثشون

 گوش دادم .
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بحث رو تموم کنن و در مورد  نیخواست ا یم دلم
گهید یزهایچ  

حرف بزنن یا !  

به  هیکه انقدر شب ینداشتم درمورد موضوع دوست
 احوال امروز

 منه حرف بزنن .

 یخال شتریحرف ها که ته دلم رو ب نیخواستم به ا ینم
کرد یم  

 فکر کنم .

گفتم و بدون  یدیم که بلند شد ببخش یزنگ گوش یصدا
 نگاه به

که نجاتم داده بود به اتاقم رفتم  یخوشحال از زنگ شماره
دنی. با د  

زدم و تماس رو برقرار کردم یشماره ماهان لبخند .  

باهم  شیبود . چند ساعت پ نیریکارهاش برام ش چقدر
 حرف زده

و باز هم دلتنگم شده بود میبود .  
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صداش، لبخند  یرو که دم گوشم گذاشتم از تن عصب تلفن
لبم یرو  

دیماس .  

 بایسالم تقر یدو رکه که پر از خشم بود، ب ییبا صدا :

زد ادیفر  

تو  یرو اندازه  یزیچ چیوقت ه چیه ا،یدن نیا تو

نینخواستم . ا  - 

! باهام برخورد کنن؟ ینطوریحقمه که ا   

  

بزنم که اجازه نداد و ادامه داد یاومدم حرف :  

دم در ! تا  ایتک پا ب هیفقط  یخوام بگ ینم یزیچ

آروم نمتینب  - 

رمیگ ینم .  

نگاه کردم نییشد و از پنجره به پا یته دلم خال .  

کرد یزده و نگاهم م هیتک نشیساختمون به ماش یجلو .  

دمینگران پرس :  

شده، حالت خوبه ؟ یچ ماهان - 
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انداخت و جواب داد نییسرش رو پا :  

. نمتیخوام بب یم - 

به پشت انداختم ومجددا برگشتم و جواب  یکالفه نگاه :

 دادم

. تونم، مهمونامون اومدن یآخه االن که نم - 

و پشت بندش سکوتش به  دیکه کش یقینفس عم یصدا
 فکر فرو

 نییپا یلحظه ا یتونم برا یم یکه چه بهونه ا بردتم
کنم دایرفتن پ  

بره دنمیحالش اجازه بدم بدون د نیتونستم با ا ینم . .  

 دنیهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم و با دنگا کالفه
یجزوه   

چشم هام برق زد زمیم یمهتاب رو .  

رو محکم فشردم و آروم لب زدم لیموبا :  

-امیمنتظر باش م .   
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قرمز شده م  یرو گونه ها یو دست ستادمیا نهیآ یجلو .

دمیکش  

که  یکردم دلهره ا یم بلند شد و سع نهیاز س یقیعم نفس
 به جونم

 افتاده بود رو به عقب برونم .

هم گذاشتم و با دم و باز دم  یهام رو چند بار رو چشم
ینفس ها  

تو  رمیبه خودم زدم و دل از تصو یشیلبخند نما نامرتبم
کندم و نهیآ  

 در اتاق رو باز کردم .

جلب توجه  نکهیبدون ا د،یمامان که به سمتم چرخ نگاه
 کنم جزوه

به  یاسم مهتاب اشاره ا باال بردم و با زمزمه کردن رو
کردم نییپا  

. 

بهم رفت که ساعتم رو نشونش دادم و با  یغره ا چشم
 گفتن زود
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و از  دمیهام رو پوش ییآروم دمپا دم،ینگاه ازش دزد امیم

 خونه

زدم رونیب .  

 نکهیو با فکر به ا دمیکش ینفس راحت ستادمیدر که ا پشت
 هرلحظه

 یکیبرسن پله ها رو دو تا  نایامکان داشت عمو ا .

رفتم نییپا  

انداختم و  یرو که باز کردم سر و ته کوچه رو نگاه در
 با سرعت

. بهش اشاره کردم که  دمیدو نشیبه سمت ماش یادیز
 پشت فرمون

شد نی. متعجب به سمت در رفت و سوار ماش نهیبش .   

  

پرت  نیدر شاگرد رو باز کردم و خودم رو تو ماش .

 کردم

به چشم هاش که  یزدم نگاه ینفس نفس م کهیدرحال
خون یکاسه   
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شد و  شیر دیکش یکه م یرنج دنیانداختم . دلم از د بود

 در برابر

اوردمینگاهش تاب ن .  

و بعد هر دو هم زمان  میشد رهیبه هم خ یلحظه ا چند
 دست هامون

میهم باز کرد دنیکش حصاردر یرو برا .  

 یدر پ یشونه م گذاشت چند بار پ یرو که رو سرش
یقینفس عم  

و فشار دست هاش رو دورم تنگ تر کرد دیکش .  

 یهم معذب بودم و هم تموم وجودم عطر تنش رو بو م .

دیکش  

پناهه  یب یدونستم حسش االن مثل حس پسر بچه ا یم
 که به من

 پناه آورده.

 یکه جواب سوالم رو م یآروم در حال یبا صدا :

 دونستم لب زدم

! ؟یخوب - 
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که به وضوح بغض داشت در همون حال  ییصدا با

 آروم کنار

طفره زمزمه کرد یگوشم صادقانه و ب :  

بار مچ من رو  هی ،یهمه سال زندگ نی. بعد استمین خوب

هیبا   - 

خدا به فکر آبرو و  ی شهینگرفتن ! هم ابونیتو خ دختر
 خانواده م

وقت دست از پا  چیه یولبودم  زهیگم پاستور ی. نم بودم
 خطا

 نیگن ا یگن؟ م یم یبهم چ یدون یحاال م یول نکردم
یگینشد   

 نیدختر ، آبرومون رو نبر با ا ادهیکه ز یزیچ گهید .

  کار

  

دست هاش دور کمرم تنگ تر شد و من پر بغض  حلقه
 به حرفش

 گوش دادم .
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که گذشت با حس  ینگفت و کم یزیچ گهیاون د اما

که ینگران  

 رونیش بحصارعمو بود از  دنیهرلحظه امکان رس .

 رفتم

اتاقم کردم و آروم به ماهان گفتم یبه پنجره  ینگاه :  

 فیبه صورتت بزن، بعد تعر یآب هی نگیتو پارک میبر ایب

 - کن

خونه یشده ! چشمات کاسه  یبرام که چ !  

حرف، دست  یمخالفت هم نداشت که ب یحوصله  انگار
 سمت

بکشه نگاهم کرد نکهیبرد اما قبل از ا رهیدستگ :  

برات درست نشه یمشکل ! - 

به باال تکون دادم یخودم هم شک داشتم سر کهیدرحال .  

 مکیقا نیاز ا کهیدستش گذاشتم و درحال یرو رو دستم
ها، یباز  

دادم حیشرمنده توض دمیکش یخجالت م :  

باشه نگیتو پارک یگم ممکنه کس یم زه،یفقط چ ! - 
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حرف نجاتم داد.  یکه تکون داد از زدن ادامه  یسر

بهش یلبخند  

رو نگاه  نگیشدم . پارک ادهیپ نیاز ماش اطیو با احت زدم
 کردم و

ادیبهش اشاره کردم که ب ستین یکس دمید یوقت .  

شد و به سمتم اومد ادهیپ نیاز ماش .  

قرار داد بردمش و  نگیپارک یکه انتها یآب ریسمت ش به
 ازش

تمام حرف  یمخالفت ی. ب نهیبش ریش یبرو رو خواستم
  هام رو

  

به  یآب رو باز کردم و با دستم کم ریداد . ش یم گوش
 سمت جلو

به صورتش زدم . دستم رو گرفت و با  یدادم و آب هولش
 صورت

قرمزش به چشم هام زل زد یو همون چشم ها سیخ .  

خانواده رو نبرم دورت رو  یخوام آبرو یگن اگه م یم

 -خط بکشم
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! 

به دستم وارد کرد و پر درد ادامه داد یفشار :  

تونم دور تو رو خط بکشم ؟! اونم  یم یچه جور من

 - حاال که

و چشمات ییتو میتموم زندگ !  

پر اشک  ییکرد . با چشم ها یداشت خفه م م بغض
 نگاهش کردم

هولش  باز شدن در باعث شد با ترس به عقب یصدا که
 بدم و

پناه ببرم واریخودم هم کنارش به پشت د .  

 نهیزد نفس رو تو س یحرف م یب یعمو که با ب یصدا
 م حبس

 کرد .

رفت و با  یم نییم پر استرس باال و پا نهیس ی قفسه
 ترس چشم به

کم بود  یلیخ نمونیب یکه فاصله  یماهان یها چشم
 دوختم اما اون

کرد یتنها به من نگاه م یترس یب .  
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سرم گذاشت و تموم وزن بدنش رو  یدستش رو باال هی

یرو  

 دستش آوار کرد .

راحت شد و تو  المیخ دم،یباال رفتنشون رو که شن یصدا
 چشم هاش

  غرق شدم .

  

 دیق یکه ب ییکه آزاد بود رو باال آورد و طره مو یدست
 و بند از

زده بود رو تو دستش گرفت رونیشالم ب .  

.  

دیکرد و پرس یمتعجب اخم دنمیفرهود با د :  

؟ییکجا معلومه - 

کردم از نگاه مرددش فرار کنم، نفس  یم یکه سع من
 زنان جواب

 دادم :
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زنه . هر  یمگه؟! همش حرف م یشناس یرو نم مهتاب

یم یچ  - 

 میبر ایکنه مگه ! حاال ب یول م میگم بابا مهمون دار .

 تو زشته

راه باز کردم . خودم  یدستم به کنار هولش دادم و برا با
 وارد

عمو و  یبا خانواده  کیشدم و بعد از سالم و عل خونه
یب دنیبوس   

از  ینفس آسوده ا دنینشستم و با کش یمبل یرو یب
یقیدقا یادآوری  

لب هام  یرو یکه کنار ماهان گذرونده بودم لبخند .

 نشست

 

 

شدن با  ییرایپذ وهیو م یمهمان ها با چا نکهیاز ا بعد
یاشاره   

 هیرفت، با هان یکه همراه زن عمو به آشپزخونه م مامان
پهن یبرا  



 
 

864 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
میکردن سفره بلند شد .  

از  کهیدر حال ختمیر یداشتم سس رو تو ظرفش م یوقت
 سکوت

بهش انداختم  ینگاه یرچشمیمتعجب بودم ز هیهان بیعج
 و چهره

گرفته ش توجهم رو جلب کرد ی .  

بار بدون  نیاول یبردم و برا کشیسرم رو نزد آروم
بخوام نکهیا  

دمیسر به سرش بذارم پرس :  

؟ یخوب - 

زد و  یلبخند کمرنگ دیخودش د یحواسم رو پ یوقت
به نشونه یسر  

مثبت تکون داد ی .  

دمیکارم رس یبه ادامه  ینشدم و با لبخند یپا پ .   

  

 نیرو به فرهود دادم که با کمک آرمان، برادر نگ سفره
 پهنش
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که مامان و  ییغذاها دنیو خودمون هم مشغول چ کردن

 زن عمو

میبودن شد دهیکش .  

همه رو به غذا خوردن  میدیسفره رو کامل چ یوقت
و میدعوت کرد  

از سفره نشست یهرکس گوشه ا دیبا تعارف و تمج .  

م اول کار دستم رو به سمت ظرف  یشگیعادت هم طبق
 ساالد

که داشتم به سواالت زن عمو  ییکردم و از اونجا دراز
 در مورد

دادم، دستم با  یمونده جواب م یچند امتحانم باق نکهیا
 دست

برخورد کرد یشخص .  

 یفرهود باشه همونطور موندم و وقت نکهیفکر به ا با
 برگشتم

 متوجه آرمان شدم.

که چنگک ساالد، از  دمیعقب کش عیرو انقدر سر دستم
یباال رو  
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کرد جادیا یدب یظرف افتاد و صدا .  

هول شده بودم آروم  یبرخورد حساب نیکه از ا من
یمعذرت خواه  

کرد اول من بکشم  یو درمقابل اون که تعارفم م کردم
 مخالفت

ساالد شدم الیخیکردم و کال ب .  

فراتر از نگاه  یپسر به من نگاه نیکردم نگاه ا یم حس
آدم هی  

شد معذب بشم یباعث م نیهست و ا یعاد .  

 یمشغول باز یحرف یانداخته بودم و ب نییرو پا سرم
 کردن با

که  نیمادر نگ یبودم که صدا دمیکش یو قورمه ا برنج
 مخاطبش

  من بودم باعث شد سر بلند کنم.

  

شه؟ یدرسا تموم م یک یجان به سالمت آوا - 

زدم و کوتاه جواب دادم یلبخند :  
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بعد از امتحانا شاهللیا . - 

زد و مهربون گفت یلبخند گرم :  

.  یکم کم نوبت عروس گهید م،یاز فرهود که بگذر

 -شماست ها

 دنیگردش خون تو رگ هام باال رفت و با پر سرعت
 برنج تو گلوم

شد و  یچشم هام جار یسرفه افتادم. اشک از گوشه  به
 شک

 نداشتم که صورتم قرمز شده بود.

که  یکه جلوم گرفته شد بدون توجه به دست یآب وانیل
 متعلق به

و با اشاره به زن عمو که محکم به  دمیبود قاپ آرمان
زد، یکمرم م  

دمینفس سر کش کی .  

کردن  ینگاهم م یکه جا اومد به همه که با نگران نفسم
 گفتم که

جو به حالت قبل  نکهیا ی. فرهود براستین یزیچ
 برگرده از در
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وارد شد یشوخ :  

بندازه و حاال قصد  یخواد ترش یخواهر من م نیا

 -ازدواج نداره، 

دونه خواهر من رو بخواد  هیکه  ی! کسهیمگه الک بعدم
از هفت دیبا  

 خان رستم بگذره .

بلکه  دمیفرهود نخند یماهان نه تنها از شوخ یادآوری با
 اخم هام تو

دوختم که  نیحرف تنها نگاه به مادر نگ یرفت و ب هم
به یتاب چویپ  

فرهود گفت گردنش داد و رو به :   

  

از هفت خان  دیبا نیباشه که خودت هم واسه نگ ادمی پس

 -بگذرونم

! 

که از  یا هیجز من و هان دنیحرفش همه خند نیا با
اومده یوقت  

 بود تو خودش بود .
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کرد  یکالفه م م یکه هر سر یلوس ی هیاون هان از

نبود و یخبر  

گرفته رو بروم نشسته و مثل خودم با غذاش  یدختر
یم یباز  

 کرد.

خوند حاضرجواب  یخروس م یکه کبکش حساب فرهود
 و با لحن

گفت یشوخ :  

خانم  نیبله رو چشمم، ما همه جوره جان بر کف نگ .

میهست - 

و نگاه عاشقونه ش به فرهود باعث  نیمحجوب نگ لبخند
 شد

. به زوج  یموضوع من تموم شه و همه با خوشحال

 عاشق نگاه کنن

کرد و با اشاره به  یتشکر کوتاه هیچند لحظه، هان بعد
 اتاقم بلند شد

به سمت اتاق رفت یبلند یو با قدم ها .  
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 یبه راه رهیبودم خ دهیپر اشکش رو د یکه چشم ها من

یکه م  

کردم در  یچشم دوختم و از ذهنم گذشت که فکر نم رفت
حد نیا  

 عاشق باشه .

اما  ست،یحس ن یدونستم تو دلش نسبت به فرهود ب یم
وقت چیه  

! نگرفته بودمش یانقدر جد  

 یاون که جلب توجه کنم تشکر یاز چند لحظه ب بعد
 کردم و به

  اتاقم رفتم.

  

تخت در  یرو چمباتمه زده رو هیرو که باز کردم هان در
که یحال  

بار  نیاول ی. برادمید دیلرز یهق هق شونه هاش م از
 بود که حس

نشستم. بهش نداشتم و ناراحت از حال بدش کنارش  یبد
دنیبا د  
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 یکرد خودش رو جمع و جور کنه که دست رو یسع من

 شونه ش

 یبه مخف یازیگذاشتم و با نگاه بهش فهموندم که ن .

ستین یکار  

م کرد حصار یبود ناگهان دهینگاهم رو فهم یکه معن اون
ریو دوباره ز  

زد هیگر .  

از  چوقتیو از اونجا که ه دمیچیرو دور کمرش پ دستم
 حرف و

اومد کوتاه گفتم یخوشم نم یاضاف یدلدار :  

حدش رو نه ! حاال  نیتا ا یاحساساتت با خبر بودم ول از

 - هم کار

به جز فهموندن حالت  یو زار هیکار گذشته و با گر از
 به همه

 یآروم کن و سع ی. خودت رو کم ادیازت برنم یکار
هیکن به بق  

یت فکر کن یجوانب زندگ .  

کرد و پر بغض و لرزان جواب داد ینیف نیف :  
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جز فرهود فکر نکردم و  یپسر چیبه ه ادیم ادمی یوقت از

 - تو

. خبر  دمید یخودم اون رو عاشق خودم م االتیخ
یناگهان  

خراب کرد یلیحالم رو خ شیخواستگار .  

 

  

  

راه چاره انگار که دنبال آرامش بگرده  یپرعجز و ب :

دیپرس  

 گهید یکیچشمات با  یجلو ،یکه دوسش دار یکس اگه

نهیبش  - 

! ؟یکن یکار م یسفره عقد چ یپا  

شد اما آروم  خیبدنم س یاز فکر بهش هم موها یا لحظه
 جواب دادم

: 

تونم بکنم ینم یکار یخوشبخت یبجز آرزو ! - 
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فکر کردم که  نمیریلب ز دنیحرف رو زدم و با گز نیا

 خدا نکنه

نمیاون روز رو بب .  

 یرو یریاون که تاث یکه باهاش حرف زدم ب یکم
 حالش بذارم

نبودم جلب توجه  نیاز ا شتریبرم تا ب رونیخواست ب ازم
 نکنه تا

ادیبعد ب یاون هم کم .  

مادر  دنیرفتم و با د رونیخواسته ش از اتاق ب طبق
که نینگ  

جلو  عیکمک به جمع کردن ظرف ها بود سر مشغول
 رفتم و از

 دستش گرفتم .

کنم یمن جمع م دییچرا بفرما شما . - 

رو  وانیپر از ل ینیبهم زد و با مخالفت س یلبخند
 برداشت و دنبالم

 اومد .
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داشت تا بعد  یعادت مامان که ظرف ها رو نگه م طبق
 رفتن

مهمان ها آروم بشوره همه رو تو بالکن کوچکمون  .

 گذاشتم

. میباز هم همه دور هم جمع شد   

  

رو از کجا  نیه حرف با پدر نگهم نیدونستم بابا ا ینم
 آورده که

خنده هاشون به هوا بود ینداشت و مدام صدا یتموم .  

کرد یتو حرف هاشون شرکت م یعمو هم گه گدار .  

 زیم یکه گذشت فرهود با برداشتن پاسور از کشو یکم
یاشاره ا  

میجمع ش یبه جوون ها کرد و خواست گوشه ا .  

به  نکهیا یکنم اما برا یخواست باز یدلم نم اصال
 مهمون هامون

نکنم جلو رفتم یاحترام یب .  

 یآرمان رو به رو یو با قرار گرفتن اتفاق میگروه شد دو
 من
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میحکم شد یمشغول باز .  

اومد و من که از نگاه  رونیب هیکه هان میبود یباز اواسط
ریز یها  

بلند شدم و جام  عیکالفه بودم سر یآرمان حساب یچشم
 رو بهش

 دادم.

مجبور به نشستن شد یحرف چیه یاون هم خشک شده ب .  

هام گفتم ینشستم و مظلومانه مثل بچگ یب یکنار ب :  

! بمونه؟ نجایقشنگم شب ا یب یشه ب یم - 

اما مهربون مخالفت کرد عیسر :  

. جا جز خونه خودم راحت  چیکه ه یدونینه مادر، م

خوابم ینم - 

تراض نکردم و گه، اع یدونستم راست م یم نکهیا یبرا
یبا لبخند  

 نیساعت با اشاره پدر نگ کیجمع نگاه کردم. بعد از  به
 به

. حاضر شدن بلند شدن یخانومش، برا   
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بمونن، قبول نکردن و  شتریبابا اصرار کرد که ب یهرچ
 مامان

 هیپاگشا، به عروسش هد یرو به عنوان کادو یپول پاکت
 داد و با

: گفت یمهربون  

 یاصل یکادو شاهللیا زم،یعز کهیکوچ یکادو هی نیا

 - بمونه واسه

. بعد از عقد یپاگشا  

گفتن و دست زدن و  شاهللیحرف مامان همه ا یپ در
مودبانه نینگ  

کردن یتشکر کرد و با مامان روبوس .  

گفتم .  یشیمحض رفتنشون شالم رو برداشتم و آخ به
 نگاه فرهود

دادم حیتوض هودهیکه متعجب روم نشست ب :  

آدم  یآخه، جز بستن دست و پا یشال و روسر نیا هیچ

چیه  - 

نداره یا گهیمنفعت د .  
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*** 

 

 

و  یخواب یکه از ب یدیاون روز، با سردرد شد یفردا
 فکر کردن

که فکرم  یمبل نشسته و در حال یگرفته بودم، رو ادیز
 مشغول بود

دوخته بودم. از دو روز فرجه امتحانم  ونیزیبه تلو چشم
چیه   

  

کردم که امتحان  یفکر م نینکرده بودم و به ا استفاده
 فردا رو

. دلم بذارم یکجا  

کم کم  دیفکر کرده بودم که با نیرو به ا شبید تموم
 حرف ماهان

. بود دهیبه ذهنم نرس یزیچ تیرو باز کنم اما در نها  

کنارم  یکه تازه از مدرسه اومده بود با خستگ مامان
 نشست و
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برداشتن آب به  یآب کرد . برا یوانیل یتقاضا

 آشپزخونه رفتم و

 پر فکر دوباره کنارش برگشتم .

گفتم یکه سوال دینفس سر کش هیرو  خیآب  .  

؟ مامان - 

 یم زیم یرو رو وانیبا تشکر ل کهیکرد و درحال نگاهم
 گذاشت

 منتظر موند .

لحن رو داشته باشم نیمنظورتر یکردم ب یسع :  

! شه ؟ یم یچگم اگه من قصد ازدواج داشته باشم،  یم - 

 دیخواب یمبل م یرو کهیرو ازم گرفت و درحال نگاهش
یعاد  

 جواب داد :

جلو بعد  ادیهست م یخواد بشه؟! اگه کس یم یچ ،یچیه

 - از

 یبودن تو هم ازدواج م یخوب یاگه خانواده  شناخت
! باالخرهیکن  
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خوابه یم یهرکس یکه دم خونه  هیشتر نیا .  

گرفتم بگم ، همه ش رو! بجز نسبت  میتصم ناگهان
ماهان با یلیفام  

. یمهد   

  

خواستم پشت گوش بندازم و  یقلم رو م نیمهم تر قایدق
یکاش م  

رو عوض کرد !  قتیپشت گوش انداختن ها حق نیبا ا شد
 اما

. من  ینبود که طبق خواسته  یزیچ قتیافسوس که حق

بره شیپ  

 یهم قفل کردم و شست هام رو دوران یرو تو انگشتام
 دور هم

 چرخوندم.

کردم و گفتم یمکث :  

من  یکنم برا یهست که فکر م یکس یرو بخوا راستش

 - آدم

باشه یمناسب .  
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مامان که تازه توجهش جلب شده بود نگاهم کرد و  : 

دیکوتاه پرس  

! هست؟ یک - 

دادم حیانداختم و توض نییسرم رو پا :  

ش آشنا شدم . پسر خوب و خانواده کارم باها طیتو مح .

هیدار - 

دیوسط حرفم پر :  

کاره بود اونجا؟ یچ - 

 کوتاه گفتم :

 -حسابدار شرکت بود .

دیتو فکر بود پرس کهیشد و درحال قیدق :  

!  ییبگو . از خودش، خانوادش! چه جور آدما شتریب

-هستن؟   

  

که از  یرو پشت گوش زدم و با شناخت قبل موهام
 خانواده ش

 داشتم آروم شروع کردم :
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 یفوت کرده، همراه پدر و خواهر برادرش زندگ مادرش

کنه یم . - 

اما در حد خودشون  ستیشون توپ توپ ن یمال تیوضع
 دارن،

. رسه، باباش آدم  یدستشون به دهنشون م یعنی

هیآبرودار  

هام خوشش اومده بود دوباره  فیمامان که از تعر :

دیپرس  

! ازدواج مناسبه؟ یآدم برا نیا یشد که فکر کرد یچ - 

بار با مادرم  نیاول یکردم برا ینگاهش کردم و سع .

 دوست باشم

نه،  ستین ایآدم خاصه که مثل اون تو دن هیگم اون  ینم

 - اما بعد

بود که اعتمادم رو جلب کرد و یاون حماقتم تنها کس ...  

سکوت کردم و مردد ادامه دادم یلحظه ا :  

 -من عاشقش شدم .

بار جبهه نگرفت و با  نیاول یهم سکوت کرد، برا مامان
 لبخند
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 نگاهم کرد :

عشق  یکه ب یگن عمر یدخترم، م هیقشنگ زیچ عشق

 - سر بشه

. ارزه یمفت نم  

و حسرت وار ادامه داد دیکش یآه :  

همه سال  نیا میاگه من و بابات هم عاشق هم بود دیشا

 - وضعمون

نبود نیا .   

  

 یکرد و کم یفکر رفته بود. به گذشته ش فکر م تو
 گرفته شده بود

. 

دوباره ادامه دادم دمینرمشش رو د یوقت :  

بخوام به بابا بگم، گفتم  یدونستم چه جور ینم راستش

 - اول با

بذارم ونیخودت درم .  

بهم زد و جواب داد یلبخند :  



 
 

883 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 نیا یشه! همه  یباش بابات هم خوشحال م مطمئن

که یدوسال  - 

 ینم یکرد یفکر کردن خواستگارات رو رد م بدون
چه یدون  

اما ترس تموم  میگفت یرومون بود، به تو نم یفشار
 وجودمون

تا آخر به ازدواج فکر  یروگرفته بود ! که نکنه بخوا .

ینکن  

دل  تشیکه مظلوم یزدم و آروم با لحن یکوتاه لبخند
 خودم رو آتش

 زد گفتم :

بابا حرف بزن، بگو تا کم کم بدونه من قصدم ازدواج  با

نیبا ا  - 

 یآدم چیوقت به ه چیخورم ه ی! اگه نشه قسم مآدمه
یاجازه   

دم یشدن به خودم رو نم کینزد .  

 مامان اخم کرد :
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 یانقدر خانواده  یگ یکه م نطوریچرا نشه! اگه ا . 

هستن یخوب - 

نزدم یانداختم و حرف نییسرم رو پا .  

ماجرا رو بگم یتونستم قسمت اصل ینم .   

  

زدن  یبه دهنم م یقفل دیرس یبه اون قسمت که م انگار
 و من فقط

کردم ینگاه م .  

 

 

بود که  نیا حمیمامان نداشتم و ترج یچرا یبرا یجواب
یکم گهید  

 مسئله رو به دست زمان بسپرم .

حرفم رو زده  گهیکه د یمن دیمبل که دراز کش یرو
 بودم بلند شدم

 دمید یفردا مهتاب رو م نکهیبه اتاقم رفتم، با وجود ا و
دلم یناگهان  
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تنگ شد و بهش زنگ زدم . بعد از حال و احوال  براش
یکوتاه  

کردم  یخداحافظ عیهست سر ششیمسعود پ دمیفهم یوقت
 تا مزاحم

 حس و حال دو نفره شون نشم .

اتاق که  دیبه سقف سف رهیو خ دمیتختم دراز کش یرو
المپ هیتنها   

بود شدم زونیازش آو .  

خواستم از کنارش بودن  یهر چه که بود م ریمس آخر

 . لذت ببرم

بد  یکرد و من حساب یاواخر تند تند هواش رو م نیا دلم
 عادت

 شده بودم .

ماه محسوس  ید یرفت سرما یکه رو به غروب م هوا
شد یتر م  

که عاشق سرما بودم رو وادار به بستن  یمن یحت و
کرد یپنجره م  

.  
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 ینشستم و کتاب قطورم رو دست گرفتم، ب زمیم پشت
 حوصله

 نگاهش کردم و از سر ناچار بازش کردم .

کردم  یخودم رو سرگرم کتاب کردم و سع یساعت چند
 مطالب رو

 به زور تو سرم فرو کنم .

نصف دوم کتاب رو خونده  بایکه تقر یاومدن بابا من با
 بودم بستمش

رفتم رونیباد آباد بو با گفتن هر چه  .  

. م بود یحال یب یامروز از اون روزها  

روز نحس تو  نیتموم شدن ا یاز خوردن شام برا بعد
و دمیجام خز  

 چیگرفتم قبل از خواب به ماهان که امروز ه میتصم
ازش یخبر  

 نبود زنگ بزنم .

. اتصال رو فشردم یپتو رفتم و دکمه  ریز  



 
 

887 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
سالم  یآروم یکه تو خونه بود با صدا یسکوت بخاطر

 کردم که

دیمتعجب در جوابم پرس :  

؟یزن یشده؟ چرا انقدر آروم حرف م یزیچ سالم، - 

 عیپتوام سر ریبگم ز دمیکش یکه خجالت م یمن :

بهم بافتم یدروغ  

 -همه خوابن بخاطر همون !

دیگفت و حالم رو پرس یآهان .  

 زیهست و چ ازدهیامتحان فردام ساعت  دیفهم یوقت
بلد یادیز  

گفت ستمین :   

  

 نی. ا میچندتا سوال با هم کار کن هی امیامتحانت م قبل

 - درست

شه یکارت سخت م یمهمه اگه پاس نکن !  

 متعجب ابرو باال پروندم :

! ؟یپس شرکت چ - 
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 کوتاه گفت :

کنم یرد م یواسه صبح مرخص . - 

بگم و مخالفت کنم که نذاشت و با آوردن  یزیچ اومدم
یحرف تو  

عوض کردحرف موضوع رو  :  

! چطور بود ؟ شبید - 

کردم یزیر طنتیزدم و ش یلبخند :  

بود یعال دمیچون تو رو د ! - 

 یاز پشت تلفن هم کار سخت یلبخند کمرنگش حت تصور

 . نبود

آورد و تذکر داد نییپا یصداش روکم :  

بود ینشو ! منظورم مهمون طونیش . - 

خفه  یپتو و با اون صدا ریدونم اون وقت شب، ز ینم
یچه کار  

کرده بود طنتیبود که دلم هوس ش .  

 باز هم با همون لحن و آروم جواب دادم :
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 یفقط تو بود دم،ینفهم یاز مهمون یچیه گهیبعد اون د ! 

 -و تو و تو

سکوت کرد و در جوابم گفت یلحظه ا :   

  

در خونتون  یساعت جلو کیبوده که تا  نیبخاطر ا دیشا

 -بودم، 

کردم یرفتن نداشتم و فقط به تو و چشمات فکر م یپا !  

 یجواب نیانتظار چن کهیرفت و مات شده درحال لبخندم
 رو نداشتم،

 تنها تلفن رو محکم فشردم که ادامه داد :

لحظه هم از  هیکه چشمات  یکارم کرد یدونم چ ینم

 - فکرم

ره ینم رونیب !  

! مونه؟ یم یمثل چ یدون یم  

دمیشده پرس دیکوتاه و کل :  

؟یچ - 

و جواب داد دیکش یآه :  
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تو  یکرده . وقت دایش رو پ خونهیکه م یمست مثل

 - چشمات غرق

فکر به همه جا فقط تو  یرو دارم، ب یحال نیشم همچ یم
و یهست  

 تو !

صورتم نشست چقدر  یمور مور شد و نم اشک رو بدنم
 عاشقانه

دار  حهیهاش قشنگ بود و احساساتم رو راحت جر .

کرد یم  

دیپرس دیسکوتم رو که د :  

! ؟یبگ یخوا ینم یزیچ - 

تو سرم  کهیزور بغضم رو قورت دادم و مردد درحال به
 هزار فکر

خورد زمزمه وار گفتم یچرخ م :  

-دوستت دارم .   

  

رو قطع کردم و  یگوش دمیرو که شن قشینفس عم یصدا
 بدون
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 یدستم رو باال بردم و گوش امیب رونیپتو ب ریاز ز نکهیا

یرورو  

گذاشتم زیم .  

 یجار یو به اشک هام اجازه  دمیچیپتو رو دورم پ .

 شدن دادم

از اون که فکرش رو کنم تو دلم نشسته  شیمرد ب نیا .

 بود

 

 

در اتاق رو باز کردم و  دمیتق در رو که شن یصدا
از یراض  

 ساعت رفتن مادرم به خاطر شغلش به آشپزخونه رفتم.

چشمم  یو رو دمیچیبرداشتم، تو دستمال پ یخیقالب  .

 گذاشتم

پف آلودم خودم  یچشم ها دنیکه بلند شده بودم با د صبح
 رو لعنت

کردم هیگر شبیکرده بودم که چرا د .  
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تو پف  ریتاث یبودم هم ب دهیکه تا صبح د ییها کابوس

 چشم هام

 نبود!

 هیبودم  دهیو دوباره خواب دهیبار که از خواب پر هر
دهید دخواب ب  

 بودم .

هر دو چشم هام گذاشتم و بعد  یرو رو خی یا قهیدق پنج
آب یبرا  

رفتم ییزدن صورتم به دستشو .   

  

و من  ادیتونست دنبالم ب یراحت م الیبار ماهان با خ نیا
یبرا  

ربع وقت نداشتم کیاز  شتریحاضر شدن ب .  

خوندم  یکردم و اون رو م یکه اگه هنر م یا جزوه
 ممکن بود

دمیبرداشتم و لباس هام رو پوش ارمیرو ب یقبول ینمره  .  

و  دمیبه سر و صورتم رس یم رو که سر کردم کم مقنعه
 با زنگ
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 ماهان به کارهام سرعت دادم .

کردم و جواب دادم یخودم خال یعطرم رو رو :  

 -جانم !

 قیآرامش سر صبح آرامش رو به جونم تزر یصدا :

 کرد

 -جونت سالمت خانم، سالم .

هام رو برداشتم و از  یدادم و در همون حال کتون سالم
 خونه

زدم رونیب .  

 -من منتظرتم .

رو  یگذاشتم و با گفتن اومدم گوش نیزم یرو رو کفش
سر فمیتو ک  

 دادم .

کردم و از  یسر و صدا ط یو ب یکیها رو دو تا  پله
که نگیپارک  

دمیرو د نشیرفتم دو قدم جلوتر از در، ماش رونیب .  

و در رو باز کردم دمیبه موهام کش یوسواس دست با .  



 
 

894 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
بود که  یاتفاق نیسرد دم صبح بهتر یتو اون هوا دنشید
یم  

افته یتونست ب .   

  

رو به حرکت  نیکرد و پر عجله ماش یکوتاه سالم
 درآورد و پاش

گاز فشرد یرو محکم رو .  

و احوال باشه واسه بعد از امتحانت، فعال به فکر  حال

 - درست

یستیازش بلد ن یچیه یگ یباش که م .  

که قبل از  یتفاوت تنها نگاهش کردم، از اون استرس یب
دنشید  

نبود و حاال تنها اون بود که تو ذهنم نقش  یداشتم خبر !

 بسته بود

 اطیدانشگاه نگه داشت و با هم به ح یرو جلو نیماش .

میرفت  

بردمش و  میرفت یبا مهتاب م شهیهمون جا که هم به
قیآالچداخل   
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مینشست .  

خواسته ش جزوه م رو در آوردم و به دستش دادم  طبق
 و رو به

 روش نشستم .

شده بود و من تنها به صورتش چشم  رهیبه جزوه خ یجد
 دوخته

 بودم .

چند ضربه  یسوال یخودکار رو که از دستم گرفت رو .

 زد

. حواست رو جمع کن ادیسوال حتما دو سه مدل م نیا از

 -راحته، 

دم یم حیاالن برات توض !  

 یکردم خودم روجمع و جور کنم و حواسم رو پ یسع
حاتشیتوض  

کرد همه  یم یجلوم نشسته بود و سع نطوریا یوقت اما
رو با زیچ  

 یکه نم یزیبده حواسم جمع تنها چ حیبهم توض آرامش
 شد درس
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  بود !

  

 نییکه باال اومد و تو چشم هام قفل شد سرم رو پا نگاهش
وانداختم   

شده  ریخودم رو مشغول گوش دادن نشون دادم اما د .

 بود

 دوباره نگاهم باال اومد و از نگاه خندونش جرئت گرفتم .

 یم قیوسط آالچ زیم یسرم رو رو کهیو درحال دمیخند
 گذاشتم

 گفتم :

! شه یکار کنم حواسم جمع نم یخب چ - 

دیجزوه رو بست و کوتاه پرس :  

! ه؟یتونم بپرسم حواس خانم پرت چ یم - 

برداشتم دست هام رو  زیم یشدم و سرم رو از رو یجد
 تو هم قفل

عکس العملش کوتاه  دنید یم برا رهیکردم و با نگاه خ :

 گفتم
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با مامانم حرف زدم شبید . - 

حرفم شد یحرف منتظر ادامه  ینگاهش ثابت شد و ب .  

مدادن شد حیکردم و آروم مشغول توض یمکث :  

گفتم، نتونستم .  یم دیکه با یزیرو گفتم جز چ زیچ همه

 - جرئت

یینکردم بگم اون آدم تو .  

شد و بعد از چند  رهیچرخوند و به دور دست خ نگاه
 لحظه به

 حرف اومد :

یمهد شیرفتم پ میتو مستق شیاز پ شبیمن هم د ! - 

رو نداشتم یکی نینگاهم گرد شد، انتظار ا .   

  

باهام حرف بزنه اما منم بلد بودم چه  یاومد حت ینم

یجور  - 

. رونیبکشمش ب  

کنه تو بخاطر من ولش  ی! فکر م انتهیفکرش خ تو
نیو هم یکرد  
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رو تند تر کرده ششیآت .  

تنم مور مور  یزیچ نیحرفش و فکر به همچ دنیشن از
 شد و ماهان

داد حیبود که دوباره توض :  

اما از سر  شهیتو زندگ یکس یکرد که االن حت اعتراف

 - راه ما

ره یکنار نم .  

بار من بودم که  نیانداختم و ا نییسرم رو پا ناراحت
 چشم به دور

 دست دوختم.

 

 

به حرف اومد دیم رو که د رهینگاه خ :  

خانواده ت .  ینباش، تمرکزت رو بذار رو ناینگران ا تو

ینم  - 

هست اما مطمئن  یبفهمن عکس العملشون چ یوقت دونم
 باش راه ما
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ستیاشتباه ن !  

 پر شک نگاهش کردم :

! -؟یاز کجا انقدر مطمئن   

  

چشم بهم دوخت یجد :  

بدن، از  تیتا خانواده هامون رضا میکه موند ییاونجا از

ییاونجا  - 

میاحترام رو بهشون بذار تینها میکرد یکه سع .  

سمت چپش گذاشت و آروم تر ادامه  ی نهیدست رو س :

 داد

گه یبهم م نیاز اونجا که ا ! - 

به کفش هام زل زدم اما  یانداختم و فکر نییرو پا سرم
 ماهان

وقت هدر دادن رو بهم نداد و به  یاز اون اجازه  شتریب
یهر نحو  

داد حیبود چندتا سوال بهم توض .  
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خواست تا تموم شدنش بمونه  یم دیامتحان که رس ساعت

 که اجازه

. گم یرو با زنگ بهش م جهیندادم و گفتم نت  

رفت، سالنه سالنه به سمت دانشکده رفتم و  یقتو
نیآخر کهیدرحال  

 یم جا یصندل یشدم رو یبودم که وارد سالن م ینفر .

 گرفتم

 یکه بلد بودم نوشتم و با احتساب بارم وقت یسوال هر
ینمره  دمید  

حوصله بلند شدم و برگه م رو  یرو گرفتم ب یقبول
مراقب لیتحو  

 دادم .

رفتم و منتظر  میکه با ماهان نشسته بود یقیهمون آالچ به
 مهتاب

 نشستم .

. به ماهان دادم و گفتم نگران نباشه یکوتاه امیپ  

گذاشتم و با بستن چشم هام دوباره  زیم یرو رو سرم
فکر و لیس  
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. سرم هوار شد یبود که رو الیخ   

  

دارم  یادیدونستم با خانواده م مشکالت ز یکه م یمن
رو یمهد  

! ذاشتم؟ یدلم م یکجا  

با  کبارهیفکر با چشم بسته نشسته بودم که مهتاب  پر
از پشت غیج  

 ظاهر شد .

قلبم  یدادم دست رو یفحشش م کهیو درحال دمیباال پر .

 گذاشتم

به روم نشست و نفس نفس زنان دستش رو به حالت  رو
دیببخش  

 باال آورد :

. خوب بود، ذوق داشتم یلیامتحانم خ - 

که همش  یمن»نم گذشت بهش زدم و از ذه یلبخند
 مهتاب رو

درس خوندن، برگه م رو به ده  یکردم برا یم حتینص
 رسونده و
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» زد یباالش حرف م یبا ذوق از نمره  مهتاب  

دمیبکشمش پرس رونیبحث ب نیاز ا نکهیا یبرا :  

خوبه؟ مسعود - 

افتاده باشه  ادشی یزیتکون داد و انگار چ یسر :

داد حیتوض  

واسه تابستون فتهیب مونیاحتماال عروس ! - 

 ییمشغول شمردن ماه ها تو ذهنم شدم و با چشم ها :

دمیگرد پرس  

گه؟یپنج شش ماه د یعنی - 

  چشماش برق زد و با ذوق سر تکون داد .

  

کارش وام  طیبر وام ازدواج بابام تونست از مح عالوه

 - ره،یبگ

انقدر خوشحال اومد خونه  شیشه چند روز پ ینم باورت
 که هنوز

ش تو ذهنمه افهیق .  

دمید یرو تو صورتش نم یاون شرمندگ گهید .  
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مسعود رو دعوت کرد و  یشب زنگ زد خانواده  همون

 گفت ما

.  یعروس دیهرموقع شما بخواه میرو دار شیآمادگ

میریبگ  

خودشون  یفکر کردن و باباش گفت تا کم یهم کم اونا
 رو جمع و

 جور کنن همون تابستون بشه خوبه.

لب  نکهیاما قبل از ا دمیپر عشق به چهرش پاچ یلبخند
 باز کنم

 خودش پر بغض ادامه داد :

 یلیخ نایا یبا همه  یول ادیبهش فشار م یلیدونم خ یم .

 -خوشحاله

که کنارش رفتم و  دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره
محصارتو   

 فشردمش .

که از احساساتش کم شد چشم به چهره م دوخت  یکم :

دیو پرس  

 -تو چه خبر؟!
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لب هام نشست. باز هم سنگ صبورم به  یرو یلبخند

 موقع اومده

 بود !

 زیکنم همه چ یرو ازش مخف یزیبخوام چ نکهیا بدون
 رو مو به مو

 بهش گفتم .

و پر بغض ادامه  دمیکش یتموم ماجرا رو که گفتم آه :

  دادم

  

 یکه قراره ب یشه از اتفاقات یم یپر و خال یدلم ه ته

ینمافته و   - 

ممکنه از دستش بدم مثل خوره  نکهی. ترس اهیدونم چ .

 تو وجودمه

چشمم باز  یکه خودسرانه راهش رو از گوشه  یاشک
 کرد پاک

 کردم و سرسختانه لبخند زدم :

که  ینیریتلخ و ش یاون روزا یگذره، مثل همه  یم اما

 - فکر
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! کردم بگذره اما گذشت ینم  

در سکوت کامل حرف هام رو گوش داد اما  مهتاب
نگفت، یزیچ  

دونست از  ینداشت که بگه و از اونجا که م یزیچ یعنی
حتینص  

داده بود سکوت کنه حیترج زارمیب یدادن الک یو دلدار .  

********* 

 

 

و به در  دمیچیداغم پ یزده م رو دور نسکافه  خی دست
رهیکافه خ  

 شدم .

 هیتونست سر  یبود که م یزیچ نیانتظار سخت تر .

ادیآدم ب  

قیدقا نیمن و تو ا یاون هم برا !  

که کرده بودم  یکه هرلحظه به کار یرینفس گ قیدقا
یفکر م  
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  کردم.

  

از  ییاومدم بلند شم ندا یشدم و تا م یم مونیپش یگاه
یدرونم م  

 گفت کجا؟!

یکار رو خودت به تنت بمال نیا هیپ دیبا .  

 یسرگرم م یزیودم رو با چنشستم و باز هم خ یم .

 کردم

افتادم که بعد از گفتن ماجرا به  شیپ یهفته  ادی یناگهان
 مهتاب،

شبش زنگ زد. انگار که نتونه ذهنش رو از من  همون

کنه یخال . 

 نیا یبهم داد که باعث شد االن رو یشنهادیفکر پ پر
یصندل  

باشم که هر روز خدا ازش  یو منتظر شخص نشسته
کردم یفرار م  

. 
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نشسته بودم و  یصندل نیا یاون بود که االن رو شنهادیپ

 از حس بد

. رفت یته دلم مالش م  

بود  زونیدر آو یکه باال یزنگوله ا یبلند شدن صدا از
 سرم رو

تنم مور مور شد دنشیبلند کردم و با د .  

تنگ تر کردم و با نگاهم  وانیدستم رو دور ل .

 براندازش کردم

 ینه اما هرچ ایکه کردم درست بود  یدونستم کار ینم
نیبود ا  

بود یاومد، مهد یکه االن داشت به سمتم م یآدم !  

شد . به  خیمن م یتو کافه چرخوند و رو یاخم سر پر
 سمتم اومد

.  ییکردم توانا یآرامشم دعا م یمن که مدام تو دلم برا

 برداشتن

 نگاهم رو ازش نداشتم.

تکون دادم  یبلند شم تنها سر نکهیبدون ا دیکه رس جلوم
 و اشاره به
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. روبروم کردم یصندل   

  

و  دیرو عقب کش یصندل شیحرف پس و پ یاون هم ب .

 نشست

زد و در کمال  یپوزخند دینسکافه رو دست من د یوقت
 آرامش

 گفت :

. یقبل اومدن مهمونت سفارش بد ستیدرست ن - 

نگاه از روم برداره از  نکهیباال برد و بدون ا یدست بعد
 گارسون

. ادیخواست ب  

من  یرو رهیداد هم نگاهش خ یسفارش م یوقت یحت .

 بود

لته لطفا هی . - 

 یکه رفت دستاش رو تو هم قالب کرد و نگاه گارسون
 به دور و

 اطراف انداخت .
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بودم ومدهیتا حاال ن ه،یقشنگ یکافه  . - 

حوصله حرفش رو قطع کردم یب :  

میبا هم درمورد کافه حرف بزن نجایا یاینگفتم ب . - 

شد زیزد و نگاهش ر ییپوزخند دندون نما :  

! م؟یراجع به گذشته حرف بزن یخوا ینکنه م - 

کرد و طعنه زد یمکث :  

که قراره  میکرد دایپ یا گهیمشترک د ینقطه  نکنه

 - راجع به اون

! م؟یحرف بزن   

  

زد و دست  هیش تک یهام که تو هم رفت به صندل اخم
 هاش رو تو

 هم قفل کرد :

 یدار یواجب تر یشم، حرف ها یباشه من ساکت م .

 -حتما

به جلو خم شد و خودش رو مشتاق  یکم یبا مسخرگ :

 نشون داد
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. شنوم یخب م - 

که با  یمزخرف یو با فکر به گذشته  دمیدر هم کش اخم
میهم داشت  

عقب تر رفتم یکم .  

! رم سر اصل مطلب یم میمستق - 

 میکه با هم داشت یاشتباه یکنم بخاطر گذشته  ینم فکر
حق میبتون  

 ی. تو برا میریخوب رو از هم بگ ی ندهیآ هی ساختن
یخودت زندگ  

خوام  یکه م یخودم زندگ یو منم حق دارم برا یدار .

 رو بسازم

وسط حرفم جواب داد کبارهیابرو باال پروند، کوتاه و  :  

نه با ماهان یآره ول ! - 

مسئله رو به ماهان کشونده بود  حیانقدر صر کهنیا از
 تعجب کردم

دمیاما خودم رو نباختم و پرس :  

! لته؟یکه فام لیدل نیفقط به ا - 
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لب  ونیاز م یضرب گرفت و نوچ زیم یدستش رو با

رونیهاش ب  

 پروند :

-بساط نیا نکهیداداشم بود قبل ا نکهیا یبرا ...   

  

ادامه بده دست باال بردم و به سکوت  نکهیقبل از ا .

 وادارش کردم

نیخودت رو با ا ست،یدر کار ن یانتیخ - 

! گول نزن زایچ  

. کرد ینیکالمش رنگ باخت و عقب نش  

دادم حیمن بودم که دوباره توض .  

گرده من تو رو بخاطر  یبه اون زمان بر نم یزیچ چیه

نه یکس  - 

 بخاطر خودمون ول کردم .

نبودم  یکردم! از قرار دادن خودم در کنارش راض مکث
دیاما با  

شدم یوارد م یاز در دوست .  



 
 

912 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
 

 

 لب تر کردم و ادامه دادم :

اولش  دمش،یگذشت د یم مونییدوسال که از جدا بعد

 - فقط

 همکار بود اما بعد کم کم ...

دیوسط حرفم غر :  

رو  تونیعشق و عاشق یکه قصه  نجایا امیب یگفت نمیبب

 - واسم

! ؟یبگ   

  

 دست باال بردم :

شر و  نیا ست،یتو کار ن یانتیکه خ یخوام بدون یم نه،

 - ورا

! ذهن خودته یساخته   

زد کهیت :  

کار تشکر کنم؟ نیبابت ا دیبا - 
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دمیسر و تهش توپ یب یاز پاسخ ها یعصب :  

! ؟یریکه مدام حرف هام رو به مسخره بگ نجایا یاومد - 

و بعد رفتن گارسون  دیتو همون لحظه سفارشش رس :

 جواب داد

 یوقت نم چیه امیب یحرفا گفت نیدونستم واسه ا یم اگه

 - . اومدم

دونستم تو  یمهمه، باهات حرف دارم منم اومدم. نم یگفت
نیبه ا  

! مهم یگ یم اتیچرند  

 اخم کردم .

ستیمن ن ی! برااتهیتو چرند یبرا . - 

مشکل  یکاف یتا بگم بهت که ما به اندازه  یایب گفتم
! تو کهمیدار  

خودت سنگ ننداز تو راهمون یزندگ یپ یرفت .  

و کوتاه جواب داد دیلته ش رو جلو کش :  

! شاهد عقدتون بشم؟ یخوا یم  - 

بودن حرف هام کوتاه گفتم جهینت یناراحت از ب :  
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. -ما یجا یخوام خودت رو بذار ینه! فقط م   

  

به حالت قبل  عیشد اما سر یفکر یلحظه ا یکه برا دمید
 برگشت و

حرف نگاهم کرد یب .  

از  ینداشته باش یاگه تو حرف یدون یخوب م خودتم

 - سمت شما

نبود که  ادیانقدر ز مونیمونه . چون نامزد ینم یمشکل
 کل خانواده

باشنم دهید .  

من  یرو خانواده  دیکه فقط با میدون یاون موقع م .

میتمرکز کن  

زد که تعجب کردم یلبخند :  

 یریبگ دهیاگه عکسات رو هم ناد یساده ! حت یا هساد

 - اسمت سر

 زبونا بود .
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 یبلند شد دست هاش رو رو نیو خشمگ دیخشک لبخندش

زیم  

 گذاشت و به سمتم خم شد :

 نیو ا نجایا یکه من رو کشوند یفکر کرد یخودت چ با

 - چرت و

! ید یم لمیپرتا رو تحو  

 صداش رو باالتر برد :

! ؟یفهم یمن بود مماهان مثل داداش  - 

یبه همه چ یتو گند زد یول !  

ش رو از روم برداشت و پشت کرد بهم که  یعصب نگاه
 بلند شدم و

 قبل از رفتنش تالش آخرم رو کردم.

 کی یعاشقم یگفت یکه م ییتو تموم اون روزا اگه

 - روز، فقط

! یفهم یحال ما رو م یروزش رو عاشق بوده باش کی   
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ماهان واقعا داداشت بوده  یگ یکه م ینطوریاگه ا و

یدون یباشه م  

ستیکار ن انتیکه خ .  

 گفتم و نشستم.

و به رفتنش نگاه کردم ختمیبهتره بگم فرو ر .  

 یجمله م عصب نیا دنیبعد از شن ینگاه یحرف و ب یب
به یپول  

ش  هیگرفتن بق یداد و بدون منتظر موندن برا گارسون
 از در

زد رونیب .  

حوصله بلند  یو ب دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره
یشدم . وقت  

حرف  یکه حساب کرده و من ب دمیحساب رفتم فهم یبرا
 راهم رو

و رفتم دمیکش .  

. خواست یاالن دلم فقط کنج اتاقم رو م  

که  یخواست تا فکر کنم به غلط یمطلقم رو م ییتنها دلم
 بدون
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 گفتن به ماهان انجام داده بودم .

 

 

 یب یلیخ نکهیفرهود با ا دنیخونه که شدم با د وارد
 حوصله بودم

لب هام نشوندم یرو یلبخند .  

بلند شد و جلو اومد یعصب .   

  

صورتش  ینشسته تو چشم ها و حالت عوض شده  خون
 بهم

هیاز حد عصبان شیفهموند که ب .  

که دوچرخه  دمید ینطوریا یبار فرهود رو وقت نیآخر
 ش رو به

. و داغونش کردم دمیکوب وارید  

حد نبود نیاون موقع هم به ا یحت !  

 یشونیوسط پ یخشک و رگ برجسته  یچهره  دنیازد
 ش لبخند
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دیرو لبم ماس .  

 یشونیمامان و بابا نشست و اخم وسط پ یرو نگاهم
 شون ته دلم

. کرد یرو خال  

ضرب گرفته بود و مامان پر از  نیزم یبا پاش رو بابا
 دلهره و

. کرد ینگاهم م یناراحت  

م و نگاه به فرهود که حاال رو به روم برگردوند سر
بود ستادهیا  

کنم  دایحرف زدن پ یبرا یفرصت نکهی. قبل از ادوختم
 دست فرهود

محکمش که  یلیس یکه باال رفت و نگاه من رو بود
صورتم یرو  

 نشست خشک شد .

سوخت گذاشتم و با  یضربه که م یجا یرو رو دستم
ییچشم ها  

 گرد به صورتش زل زدم .

ومدیبلند شد اما جلو ن مامان .  
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چطور اما چشم هام پر آب شد و قطره اشکم  دمینفهم ! 

دیچک  

زده بود یلیکه س ییسوزش جا ینه برا .   

  

بود دهیچیکه تو قلبم پ یدرد یبرا .  

 دمیاشک رو تو صورتش و بغض پنهون گلوش رو د نم
 اما

. کردم یمسخ شده تنها نگاهش م نطوریهم  

کوبنده اما آروم گفت ینیدورگه غمگ یبا صدا :  

خط  هیآدم رو  نیتذکر داده بودم. گفته بودم دور ا بهت

یقرمز م  - 

کار دستت بده. حاال  نکهیکنار قبل ا شینداز یم یکش
یم یچ  

 یکه به ازدواج باهاش فکر م یرفت شی! انقدر پنم؟یب
! تو؟یکن  

! ؟یکن یکار م یچ یدار یفهم یاصال م  

خوردمتنها نگاهش کردم و بغضم رو  .  
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دیتو موهاش کش یو دست دیچرخ یعصب .  

 یکیفهمم خانم باالخره قصد داره با  یدو سال م بعد

 - ازدواج کنه

و  ریتا برم کل خاندانش رو ز هیطرف ک نمیبب نجایا امیم
 رو کنم تا

هیفهمم طرف ک یندم بعد م یخواهرم رو به بد کس .  

لحظه  یبلندش باعث شد چشم هام رو برا ادیفر یصدا
ببندم و یا  

امیکه بهم وارد شده بود درب یاز شوک .  

داد  یتکونم م کهیدو طرف بدنم رو گرفت و درحال :

زد ادیفر  

! چرا هان ! ه؟یحسابدار شرکت ک یبهشون نگفت چرا

 - جرئت

نامزد  ییپسردا یبگ یماهانه . جرئت نکرد یبگ ینکرد
 سابقمه نه

  ؟
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 یاعصابم خط م یرو ادشیفر یتلخ و صدا یها حرف

 انداخت و

 آخر سر از پا در آوردم .

 نیخواستم ا ینم کهیگوشم گذاشتم و درحال یرو دست
که ییزهایچ  

از بر بودم رو دوباره بشنوم پربغض همونطور که  خودم
 اشک هام

داد زدم دیچک یم :  

 -نه، نه، نه!

 دستم رو برداشتم و ادامه دادم :

 نیرفتارها، از هم نیاز هم دم،یبگم چون ترس نتونستم

 - نگاه ها

 یماه با اون مهد هیبگم عاشق شدم و چون  نتونستم
 آشغال نامزد

بار  هیحق انتخاب ندارم، نتونستم چون من  گهید بودم
 اشتباه کردم

دیو از نظر شما با ...  

و بلندتر داد زد دیوسط حرفم پر :  
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 یدار یفهم یحماقته! کله ت داغه نم ست،یانتخاب ن نیا

 - چه

! یکن یم یغلط  

زدم و نشستم هیتک واریبه د .  

خواد بگه یم یاجازه دادم تو سرم داد بزنه و هرچ .  

و  یکن یم یخودت و خانواده ت باز یآبرو ای یدار

 - اسمش رو

که  هیروان یحماقته تو نیا ؟یعشق؟ چه عشق یذار یم
 معلوم

شستشو دادن یمغزت رو چجور ستین !   

  

نگاهش کردم، بلند شدم جلو رفتم  زیخشک شد و ت اشکم
 و دستم رو

زدم بیو نه دمیش کوب نهیتو س :  

 یلحظه حت نیمن احمقم، احمقم که انتظار دارم تو ا آره

 - اگه مامان

. احمقمیکنن تو پشتم باش یو بابا دعوام م !  
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! یدرمورد احساسات من نظر بد یبخوا یحق ندار اما

 تو انقدر تو

پس نظر نده ینیکه بب ینبود کیبه من نزد نهیزم نیا !  

از کنارش  یا گهیحرف د ینگاهم کرد و من ب تنها
 گذشتم و جلو

 رفتم .

 یبود و بابا که تنها نگاه م ستادهیمامان که ا یروبرو
 کرد رفتم و

گفتم دیلرز یچونه م از بغض م کهیدرحال :  

دونم  یکنم، م اهیبار دوم شما رو رو س یخوام برا ینم

 - اون

و االن  دیدیحرف شن یلیرو بهم زدم خ میکه نامزد یسر
ینم  

 هیاون روزها دوباره تکرار شه اما من فقط  دیخواه .

 حرف دارم

زدم تا  یتند پلک م کهیقلبم گذاشتم و درحال یرو دست
 بخاطر چشم

ادامه دادم نمشونیتار نب سمیخ یها :  



 
 

924 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
نباشه به  میزندگ کیو اگه شر نجاستیآخر عمرم اون ا تا

چیه  - 

دم یشدن به خودم رو نم کینزد یاجازه  یاحد .  

فرهود بلند شد که من پا به  ادیفر یحرفم صدا نیاز ا بعد
 سمت

 اتاقم تند کردم و در رو از داخل قفل کردم.

شد یمغزم اکو م یصداش تو :   

  

 یخوا یم یهر کار یصاحب یمگه ب ،یکن یغلط م تو

یبکن . - 

! یکن یباز تیذارم دوباره با زندگ ینم  

هق هقم رو خفه  یدهنم گذاشتم تا صدا یدستم رو رو .

 کنم

پشت در افتادم و تو خودم مچاله شدم . خودم رو  همونجا
کردم حصار  

. کردم هیصدا گر یب شهیو مثل هم  
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گرفتم از  میبدن و خشک شدن کمرم تصم یکرخت از
یرو  

سرد بلند شم کیسرام .  

. تختم پرت  یاشک هام رو پاک کردم و خودم رو رو

 کردم

فرهود  یبالشت فرو بردم تا صدا ریحال سرم رو ز یب
 که هنوز

زد رو نشنوم یهم داشت حرف م .  

فرار  یبود که برا ختهیبهم ر یسرم پر از فکرها انقدر
 ازشون جز

. تونستم بکنم ینم یکار ختنیاشک ر  

دستم رو به سمتش دراز کردم  لمیموبا ی برهیو یصدا با
دنیو با د  

ماهان تو جام نشستم یه شمار .  

 ایشدم و فکر کردم که جواب بدم  رهیبه شماره خ انقدر
 نه و اگه
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 . که  ارمیگرفته م ب یصدا یبرا یلیجواب بدم چه دل

  تماس قطع شد

  

 یخواستم از خونه بفهمن که دارم باهاش حرف م ینم
 زنم. تو

باز هم تو  یفکرها بودم که در کمال تعجب گوش نیهم
دیدستم لرز  

. 

اخالق ها نداشت نیته دلم به شور افتاد، ماهان از ا !  

 یم رونیسرم رو ب کهیرو باز کردم و درحال پنجره
 بردم، صدام

صاف کردم و آروم جواب دادم یرو کم .  

 -سالم.

زبونش  یکه به زور از ال یاز جواب سالم کوتاه بعد
دیپر رونیب  

دیپرس ینرم یکم یحرف گزاف و حت یباالفاصله ب :  

! ؟یکن یم یکار دار یچ قایشه بدونم دق یم - 



 
 

927 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
کرد و فکرم  شتریخشکش آشوب ته دلم رو ب یصدا

 ناخوداگاه به

خودم رو نبازم  نکهیا یرفت ! برا یقرارم با مهد سمت
 خودم رو

 یگرفته که سع یزدم و با همون تن صدا یا گهیراه د به
کردم یم  

 آروم باشه جواب دادم :

! ه؟یمنظورت چ - 

 تند گفت :

سرخود  یپاشد یچ یبرا ،یدون یرو خوب م ورممنظ

 - امروز با

! ؟یقرار گذاشت یمهد  

انقدر تند بود که حرف تو دهنم خشک شد و  لحنش
یاحساس بد  

ادامه داد دیتموم قلبم رو گرفت .سکوتم رو که د :   

  

که اصال الزم  ی! کاریبکن یکار نینداشتم همچ انتظار

 - نبود
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رو خودم حل  یهمه چ . من که گفته بودمیبد انجامش

کنم و تو یم  

بود  یچه کار نیفقط با خانواده ت حرف بزن ! پس ا .

یکه کرد  

به گردنم  یپر بغض سرم رو با دستم گرفتم و فشار .

 وارد کردم

لب باز کردم یبه سخت :  

 -من... من !...

 یاجازه نداد حرفم رو کامل کنم و جاش قطره ها بغض
 اشک بود

پوشند که دوباره صورتم رو .  

رو از  یگوش یدور شد! معلوم بود کم یکم صداش
 خودش دور

داد که  ینشون م شیدر پ یپ یکرده و نفس ها .

 اعصابش خورده

رو به گوشش چسبوند، خودش بود  یدوباره گوش یوقت
 که به حرف

 اومد :
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تو  شیبهم گفت که پ یزنگ زد و اونطور یمهد یوقت

هیبوده،   - 

میکن یکار م یچ میما دارلحظه واقعا فکر کردم که  .  

 یعلن یکه برا یشک داشت نمونهیکه ب یمگه به حس تو
یکردنش م  

! ؟ یریاز اون اجازه بگ یخواست  

 یرو پاک م سمیصورت خ کهیفکرش عاجزانه درحال از
 کردم

دادم حیتوض :   

  

رو راحت تر  زیخودم خواستم همه چ الیمن به خ نه،

یکنم . نم  - 

هم به  دارید نیشه و اون از هم یم ینجوریا دونستم
من هیعل  

کنه یاستفاده م .  

... خودتم خوب یختیبهم ر یلیکارت ذهنم رو خ نیا با

یدون یم  - 
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اون آدم نداشتم یبه اجازه  یازیمن ن .  

بدم اما حرفم  یحیبذاره توض دیتا شا دمیحرفش پر وسط
 رو شروع

 نشده قطع کرد و کوتاه گفت :

در مورد همه  م،یفکر کن شتریب کمیبهتر باشه  دیشا !

یچ - 

 یتختم افتادم و مسخ شده چند بار به حرف یرو همونجا
دمیکه شن  

 فکر کردم !

که مدام خشک و باز هم  ییاز رد اشک ها صورتم
شد یم یجار  

سوخت یم !  

 ته قلبم هم !

خورده نیبه زم یرو داشتم که از بلند یاحساس کس .  

کرد و  یبود رو باور نم دهیکه شن یزیاون چ ذهنم
مات نطوریهم  

 مونده بودم .
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کرد و بعد  یخداحافظ ینرمش چیه یماهان بود که ب اما

بوق یصدا  

تلخ رو دوباره تو صورتم کوبوند قیممتد بود که حقا !  

از ابهام  یآخرش برام تو پرده ا یاز جمله  منظورش
 فرو رفته

. همونطور نشسته بودم شمیبود و من با مغز پر از تشو   

  

که به در خورد نگاهم رو به سمت  یمحکم یتقه ها با
 در دوختم و

به حرف تلخ فرهود گوش دادم یعکس العمل یب :  

دنبالتم  هیبه بعد مثل سا نیجمع کارات باشه، از ا حواست

 - . اگه

واسه  ینیمطمئن باش تضم نمیآدم رو کنارت بب اون
 رفتارم بهت

دم ینم !  

 یحرف چیه یو شوک رفتار ماهان بودم که بت انقدر
 اجازه دادم

 فرهود بره .
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کردم که تا قبل از حرف  یم یدیدلم احساس خال شد تو
ماهان یها  

 نبود !

اگه به اشتباه . حقم  یبودم، حت دهیاون جنگ یمن برا !

نبود نیا  

 

 

 یزیچرخوندم و هر چ سمیخ یدست ها یرو تو خودکار
یکه تو  

. برگه تست زدم یاومد رو رو یذهنم م  

امتحان دو روز فرجه داشتم  نیا یسوخت برا یم دلم
 روز اول

 ایسر هر سوال  روزیخونده بودم اما با اتفاقات د یلیخ
یحرف ها  

رفتار تند فرهود ایاومد و  یماهان تو سرم م !   

  

 اهیدو رو س ی نهیحوصله گز یب دمیسوال آخر که رس به
 کردم و
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گذاشتم زیم یسرم رو رو .  

 دیبرم خر نیکه قرار بود بعد از امتحان با نگ ییاونجا از
یدلم نم  

 خواست برگه م رو زود بدم .

شدم و  یم یکردم حرص یکار فرهود که فکر م به
 پوست لبم بود

داد یکه تاوان حرصم رو پس م .  

رو وسط  نینگ یمثال حواسش به من باشه پا نکهیا یبرا
بود دهیکش  

 یدونست اما حتما پا یماجراها نم نیاز ا یزیچند چ هر
 فرهود

 یگفت کس یداد و م یم امیبود که هشت صبح پ وسط
ستین  

 همراش بره !

بلند شدم و برگه م  الیخ یماهان که از ذهنم گذشت ب ادی
 رو سمت

 مراقب گرفتم .
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از  یحواسش جمع بود تا مبادا تقلب یکه چهار چشم اون

 چشمش

.  یگرفت و به سمت در خروجدور بمونه برگه م رو 

 اشاره کرد

 میسالن برداشتم و با در آوردن گوش یرو از انتها فمیک
 سالن رو

 ترک کردم.

از ماهان نبود یخبر چیه .  

 یامیکه عادت داشتم هربار از سر امتحان بلند شدم پ یمن
 ازش

ش رو به بحث  یکم مار نیحاال ا نمیبب یگوش یرو
ربط شبمونید  

دادم یم .   

  

رو دم گوشم  لیو موبا دمیاسمش کش یرو رو دستم
 گذاشتم. مثل

 دیداشتم نا ام یبوق جوابم رو نداد و وقت نیبا اول شهیهم
شدم یم  
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دیچیگوشم پ یش تو یجد یصدا .  

 -بله !

بود و حاال اصال  نیبرام سنگ یادیز شبید اتفاقات
 حوصله سر

و  زیاز هرچ شتریرو نداشتم . االن ب شیطوالن ینیسنگ
به یهرکس  

داشتم و به نگاه گرمش اجیخودش احت !  

رو به  میسالم کنم رک و پوست کنده ناراحت نکهیا بدون
 زبون

 آوردم :

 یراحت نیبه هم طیشرا نیتو بخاطر اشتباه من تو ا یعنی

یم  - 

! ؟ی! انقدر سنگ دل؟یچشم روم ببند یتوت  

سالم انگار که توپش هنوز پر باشه گارد  یاون هم ب :

 گرفت

 یمهد شیپ یرفت یکه م روزید دیرو با نایا یهمه  فکر

یم  - 
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که  نهیکه کنه ا یکار نیاون اول یدونست ی! تو م یکرد

همه ادیم  

ذاره کف دست من اما بازم خودت بهم  یرو م زیچ
حی! ترج ینگفت  

 نهیب یم یبخنده وقت شمیاز اون بشنوم و اون به ر یداد
یچیاز ه  

 خبر ندارم .

 یکه از زور ناتوان یبلند یو با صدا دمیحرفش پر وسط
یم بلند م  

 شد جواب دادم :

-رفتم  یگفتم و م یبهت م دیاشتباه کردم . با .   

  

رو  فمینشستم و ک یشگیهم قیهمون آالچ یصندل یرو
 کنارم

 انداختم.

از سر راهمون بره کنار رفتم تا  نکهیا یمن فقط برا اما

 - باهاش

 حرف بزنم .
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دغدغه از دغدغه  هیهمه مشکل  نیا نیخواستم ب یم

 هامون کم کنم

. 

یا گهید زیبود نه چ نیفقط هم تمین .  

 کوتاه جواب داد :

ینشون نداد ینطوریرو ا تتیاما ن ! - 

و ادامه داد دیکش یپوف کالفه ا :  

فکر  شتریب کمیخوام جفتمون  ینشده، فقط م یزیچ االنم

 - م،یکن

هردومون الزمه یبرا یدور یکم !  

 یاومدم ب نیاسم نگ دنیو د یبوق پشت خط یصدا با
 توجه ازش با

 ماهان حرف بزنم که قبل از من به حرف اومد :

کنم حرف نا گفته  یت رو بده، فکر نم یپشت خط جواب

یا  - 

 مونده باشه.

مخالفت بهم نداد یکرد و اجازه  یمکث کوتاه :  
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 -مواظب خودت باش.

بوق ممتد بود  یگفتم و بعد صدا یناراحت یباشه  ناچار
 که تو

. تلفن تو دستم دنیو مجددا لرز دیچیگوشم پ   

  

جواب دادم لیم یب :  

نیجانم نگ ! - 

دیو آرومش پرس فیظر یبا صدا :  

دانشگاهم یجلو ؟یایم ی. کزمیسالم عز . - 

به ساعتم کردم و از سر اجبار گفتم ینگاه :  

امیم گهید قهیتا پنج دق . - 

رو قطع  یگوش عیگفت و من بودم که سر یباشه ا .

 کردم

 یبال در م یاز خوشحال دیبود با یا گهیوقت د هر
 آوردم که عقد

قراره جشنشون رو  گهید یجلوتر افتاده و هفته  برادرم
اما رنیبگ  
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گذاشتم و با بستن  زیم یاون لحظه تنها سرم رو رو تو

 چشم هام به

. که کرده بودم فکر کردم یکار  

نداشتم و حق مخالفت هم رفتن یپا !  

بود که فرهود محترمانه برام گذاشته بود ییهم بپا نیا .  

 

  

  

نشستم  یکردم ساعت ها به همون شکل م یاراده نم اگه
 و منتظر

از اون فکر نکنم بلند  شتریب نکهیا یگذاشتمش. برا یم
 شدم و با

راه افتادم فمیبرداشتن ک .  

 نیآرمان برادر نگ دنیدر دانشگاه که خارج شدم با د از
 که به

زده و نگاهش حاال روم نشسته بود ابروم  هیتک نیماش .

دیباال پر  
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 . رو نداشتم و اخم هام ناخودآگاه تو هم  دنشیانتظار د

شد دهیکش  

.  ادهیمن نشست و پ یهم رو نیلحظه نگاه نگ نیتو هم

 شد

آرمان تنگ تر هم شده  دنیکه تنگ بود و با د یخلق با
 بود جلو رفتم

 یبه جفتشون کردم و در جواب احوالپرس یسالم و
 آرمان کوتاه

 تشکر کردم.

زد و من به نگاه دلخور آرمان پوزخند  یلبخند نینگ .

 زدم

 مگه مهم بود که ناراحت شد ؟!

رو  نیبه خودم اومدم و در عقب ماش نینگ یبا اشاره  .

 باز کردم

 میتنظ یش رو جور نهیپشت فرمون نشست، آ آرمان
قیکرد که دق  

دیبه سمتم چرخ نیچشم هام باشه و نگ یرو :  

امتحانت خوب بود ؟ زم؟یعز یخوب - 
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زدم و جواب دادم یلبخند مصنوع :  

برادرتم هست ی. نگفته بود یمرس . - 

داد حیبه آرمان کرد و پر لبخند توض ینگاه :   

  

گرفت که همراهمون  یدرد نکنه امروز مرخص دستش

تا ادیب  - 

مینباشتنها  .  

 ظاهرم رو حفظ کردم و تو دلم تشر زدم.

.» لطف کردن یلیآره خ « 

کردم از حضور  یاز اون چه که فکرش رو م شتریب
یناگهان  

 آرمان معذب بودم .

دل و دماغ  یبودم حاال ب دیعاشق خر شهیکه هم یمن
به در دهیچسب  

 ریحرف چشم به مس یو جمع شده تو خودم، ب نیماش .

 دوخته بودم
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تو  نیکه نگ یینسبت به لباس ها لیتما یب هم یگاه
به لشیموبا  

کردم یگرفت اظهار نظر م یسمتم م .  

 دیشا نکهیبا فکر به ا لمیموبا برهیو یصدا دنیشن با
 خودش باشه

 یخرت و پرت ها یرو باز کردم و ال فمیک پیز یسر
 درونش

 دنیگشتم. صفحه اش رو که باز کردم با د لمیموبا دنبال
فرهود امیپ  

رو باز کردم امشیو پ دیبادم خواب :  

 هی! از حاشیآشنا بش نیوقته که با نگ نیبهتر نینظرم ا به

یها  « 

سر  زایچ نیباش . ا تیو دنبال واقع رونیب ایب تیزندگ !

 و ته نداره

به فکرش درباره احساسم زدم و ناراحت  یپوزخند :

کردم پیتا  

م رو  یمسئله زندگ نیکردم که مهمتر ییچه خطا دونمینم

هیحاش  « 
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» نبود نیفقط بدون انتظارم ازت ا ،ینیب یم   

  

 مایرو رو حالت هواپ میمتن گوش نیاز نوشتن ا بعد
 گذاشتم و تو

. پرتش کردم فمیک  

 نهیسرم رو باال آوردم نگاهم به نگاه آرمان که از آ یوقت
یجلو رو  

خودش رو جمع و جور  عینشسته بود افتاد. سر صورتم
 کرد و گفت

: 

! د؟یانقدر ساکت شهیهمشما  - 

لبم نشوندم و جواب دادم یرو یلبخند زورک :  

! کنه یدلم درد م کمینه، االن  - 

 دیبه عقب چرخ نیتکون داد که در همون موقع نگ یسر
 و خجالت

گفت یدار یزده با لحن معم :  

. انداختمت یدونستم به زحمت نم یاگه م - 
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 نیب یبودم اخم کمرنگ دهیکه منظورش رو نفهم من

بروهام نشوندما  

دادم حیو توض :  

.  دیخر ی! اتفاقا خوب شد، خودم هم دلم کمیچه زحمت

خواست یم - 

رد  نمونیب یبه مقصد حرف دنیتا رس گهیرو شکر د خدا
 و بدل نشد

.  نیرو از ب نیخواننده بود که سکوت ماش یو فقط صدا

برد یم  

و  دیکش یرو گوشه ا نیآرمان ماش میکوچه که شد وارد
 با گفتن

« شد و به  ادهیپ نیاز ماش عیسر «امیلحظه االن م هی

 سمت

  سوپرمارکت روبه رو رفت.

  

کرد  یکه نگاهم م نظوریزد و هم هیتک شهیبه ش نینگ
نکهیا یبرا  

دیببره پرس نیسکوت حاکم رو از ب :  
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 -چندمته؟

به دلم کرد یمتعجب نگاهش کردم که اشاره ا .  

دادم حیلبم نشست و توض یخنده رو :  

! بخاطر اونه؟ یهر دل درد مگه - 

 ابرو باال پروند :

فکر کردم ینطوریا ،یحالم هست یآخه ب ! - 

. باز شد و آرمان  نیبگم در ماش یزیچ نکهیقبل از ا

دیداخل پر  

سمتم گرفت و در همون حال از داشبورد  یآب یبطر
رونیب یمسکن  

 آورد.

کردم ظاهرم رو حفظ کنم  ینگاهش کردم اما سع متعجب
 و با

مسکن رو ازش گرفتم یکر کوتاهتش .  

نداشتم قرص رو خوردم و با فکر به  یدرد چیه نکهیا با
نکنه نکهیا  

 اون هم فکر خواهرش رو کرده باشه از درون آب شدم !
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و  میپاساژ مورد نظر پاک کرد نگیرو تو پارک نیماش
 همزمان به

پاساژ رو  نیکه انگار ا نی. نگمیآسانسور راه افتاد سمت
یلیخ  

شناخت دکمه طبقه سوم رو فشرد و همزمان  یم خوب
داد حیتوض  

: 

میطبقه شروع کن نیاز ا . - 

حرف پشت سرش به  یکرد ب ینم یکه برام فرق من
یگوشه   

. ستادمیزدم و منتظر ا هیآسانسور تک  

 یرنگارنگ کم یلباس ها نیکردم با گم شدن ب یم فکر
 از افکارم

! شم اما  یشد دور م یکه کم کم داشت باعث سر دردم م

 نه
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با  گهیکرد که د یبرام فرق م زیماهان با همه چ انگار

که ییزهایچ  

شدم یشدم، نم یقبال آروم م .  

 نیکه قرار بود مراسم عقد تو باغ پدر نگ ییاونجا از
 گرفته بشه و

 کینزد یها لیها فام یکه تنها دعوت یخودمون مراسم
نیبودن نگ  

باشه تا  دهیکه هم پوشگشت  یم یدنبال لباس خاص مدام
 نخواد مدام

باشه کیخودش رو بپوشونه و هم ش .  

گذشت  یکردم و از ذهنم م یمغازه ها نگاه م نیتریو به
 که من هم

ستیتو کمدم ن یجشن لباس مناسب نیا یبرا .  

دادم و  امیتوجهشون رو جلب کنم به بابا پ نکهیا بدون
 ازش خواستم

بخرم دمید یتا اگه لباس مناسب زهیبه حسابم بر یمبلغ .  

  باالخره خواهر داماد بودم .
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 لیتک برادرم بود و هر چند ازش دلخور بودم اما دل عقد
شد ینم  

. ذوق باشم یحد ب نیدر ا  

کردم  یلباس ها چرخوندم و سع نیب شتریرو ب نگاهم
یحداقل برا  

کنم رونیماهان رو از ذهنم ب قهیچند دق .  

اومد  یبود اما تا فکرش سراغم م یکار محال نکهیا با
 خودم رو

.  یآرمان م یگاه یو حت نیمشغول حرف زدن با نگ

 کردم

که لباس  میستادیا یمغازه ا یدور کامل جلو کیاز  بعد
یمجلس  

چشمم رو گرفت نیتریداخل و یکیش .  

 یلبخند ینشونش دادم که با نگاه کل نیاشاره به نگ با
لبش یگوشه   

دم گوشم گفت نیآروم و دلنش ینشست و با همون صدا :  

ادیبهت م یلیمطمئنم خ ! - 

میبهش زدم و وارد مغازه شد یلبخند .  
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که  یخانم یها ییلباس و راهنما یها یرنگبند دنید با

 فروشنده

که به  یکم رنگ یلیخ یو هشت صورت یس زیسا بود
یم یدیسف  

 زد انتخاب کردم.

 یماکس راهنیپرو شدم و با در آوردن لباس هام پ وارد
 رو تنم

 کردم .

خود فروشنده کمکم کرد و من بودم که  پشیبستن ز یبرا
نهیتو آ  

 یایزوا یشدم تا همه  یطرف و اون طرف م نیا مدام
 لباس رو

نمیبب .   

  

قسمتش آزاد بودن دامنش و  نیکه بهتر یساده ا لباس
 چسبان

بلندش بود یها نیآست نطورینبودنش و هم .  
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اومد که لباس  یکه مراسم جدا نبود خوشم نم ییاونجا از

یتنگ  

 بپوشم .

 یکه باال تنه رو از دامن جدا م یکمر لباس قسمت یرو
 کرد شکوفه

به لباس  یخاص یکار شده بود که جلوه  یکوچک یها .

 داده بود

خوشش اومد و  دیتنم د یلباس رو تو یهم وقت نینگ
یاز رو یسر  

فته بودم که گر یتکون داد . در رو طور موافقت
و نهیبرادرش نب  

دورتر  یمن معذب نباشم کم نکهیا یاون هم برا .

بود ستادهیا  

رو نداشتم همون  شتریگشتن ب یکه حوصله  ییاونجا از
 لباس رو

آرمان  یو بعد از حساب پولش که با تعارف ها دمیخر
 همراه بود

. میرفت رونیکه اجازه بدم اون حساب کنه از مغازه ب  
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و من که  میهم تو اون پاساژ گشت گهید یطبقه  دو

خسته یحساب  

قدم هام رو شل تر کردم تا استراحت کنم یشده بودم کم .  

و  ستادیکه خودش هم خسته شده بود کنارم ا نینگ
 ناراحت لب

دیبرچ :  

چشمم رو  یزیچ یول ستمین ریواقعا انقدر سخت گ من

 - نگرفته تا

 حاال .

باهاش به راهم ادامه دادم و جواب دادم یهم درد یبرا :  

-کردم دایلباسم رو زود پ یمنم شانس .   

  

چشمش رو گرفت و با  یطبقه باالخره لباس نیآخر تو
 پرو اون

دیو خوشحال نظر ما رو هم پرس یراض .  

 قهیکه جنسش ساتن بود و سه سانت  یکلوش دیسف لباس
 اش باال
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 رفته بود .

مناسب با مراسم عقدشو بلند و کامال  دهیپوش .  

دو دل شده بود با  یلباس کم متیاز ق نکهیوجود ا با
 حرف آرمان

 رونیو ب میدیگفت فکرش رو نکن لباس رو خر یکه م .

میرفت  

کردم به خونه برگردم و  یم یلحظه شمار گهیکه د یمن
از شتریب  

رو نداشتم در مقابل حرف آرمان که  ستادنیتوان ا نیا
خواست یم  

 یناهار دعوتمون کنه مخالفت کردم و به بهونه  به
 امتحان فردام

 ینداشت ازش خواستم من رو جلو یفرجه ا چیه که
ادهیخونه پ  

 کنه.

اومد رو حالت  ادمی یانداختم و وقت لمیبه موبا ینگاه
ماستیهواپ  
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 یاز اون حالت خارجش کردم و وقت یلحظه ا یبرا

ازش یامیپ  

به همون حالت نکردم دوباره با حرص  افتیدر
 برگردوندمش و تو

پرتش کردم فمیک .  

 

  

  

کردم که  یدر خونه مون تعارف یجلو نیتوقف ماش با
اما انیباال ب  

 ادهیپ نینکردن و من بودم که با ساک لباسم از ماش قبول
 شدم و با

وارد ساختمون شدم یتشکر و خداحافظ .  

 دنیاومدم و خسته بودم با د یم رونیاز ب یوقت شهیهم
 پله ها و

پاهام تا دم  دنیشدم و با کوب یم یآسانسور عصب نبود
 خونه

دادم یاعتراضم رو نشون م .  
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تفاوت که حرصم  نیکار رو کردم با ا نیبار هم هم نیا

 از همه رو

. کردم یسر پله ها نه، بهتره بگم سر پاهام خال  

کرد یکف پام گز کز م دمیدر خونه که رس یجلو .  

. هام رو در آوردم و وارد خونه توجه بهشون کفش  یب

 شدم

وارد اتاقم بشم که سالم  یحرف چیه یقصد داشتم ب .

 مامان مانع شد

به مبل  یو جوابش رو دادم که اشاره ا ستادمیا باالجبار
 کنارش

 کرد و خواست که اونجا برم .

به سمت اتاقم رفتم و جواب دادم لیتما یب :  

من الیخ یاصال حوصله ندارم مامان، ب ... - 

 -حرفم در مورد اون پسره ست!

حرفم تو گلوم خفه و قدم هام  یاون که بخوام ادامه  یب

 . سست شد

. کرد یفرق م هیحاال که موضوع ماهان بود قض   
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در اتاق گذاشتم و آروم به  یساک رو همون جا جلو .

 سمتش رفتم

. پا انداختم یفاصله نشستم و پا رو یکنارش با کم  

صورتم  یبه تموم اجزا رهیکرد و همونطور که خ نگاهم
 بود آروم

 گفت :

 -خب، بگو!

انداختم و جواب  نییاز نگاهش کالفه شدم. سرم رو پا :

 دادم

گفتن  یبرا یدیمن حرف جد ،یحرف دار یشما گفت .

 -ندارم

 د،یرون پام گذاشت و به سمتم چرخ یرو رو دستش
 لحنش

حرفم رو گرفت یگر شد و دنباله  حتینص :  

خواد .  یبد بچه ش رو نم یخانواده ا چیدخترم، ه نیبب

ایاگه ما   - 
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فقط و فقط بخاطر  میکن یفرهود انقدر مخالفت م ... 

 خودته

دمیزدم و وسط حرفش پر یپوزخند :  

 یدوتم از سرتون چ یم گهیبخاطر حرف مردمه، د نه،

یم  - 

 یکیاگه از صد نفر  دیگ یبا خودتون م دینیش ی! مگذره
 بفهمه که

! ؟ینامزد سابقشه چ لیاون فام  

نهیحرف شما فقط هم نی، هم میبد یجواب مردم رو چ !  

مکث کرد و بعد جواب داد یلحظه ا :  

-پره یلیانگار توپت خ !   

  

پر بود و بغض تا گلوم باال اومده  یکه دلم هم حساب یمن
 بود با

جواب دادم یگرفته ا یصدا :  

پشتم  شهیپره که هم یاز برادر شتریاز همه ب دلم آره،

 - بود و حاال
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کنه یخودش داره بهم لطف م الیکارش به خ نیبا ا .  

ابروهاش  نیب یزیبه پام وارد کرد و اخم ر یفشار :

 نشوند

گه بخاطر خودت یم یاون هر چ ... - 

دمیحرفش رو بر :  

! بخاطر خودمه؟ یول کن مامان، چ - 

 دیگفت یم دیتون به فکر خودم بود یکیدرصد  هی اگه
 بذار حداقل

 ادمیانتخاب دخترمون ز دیشا م،ینیبار پسره رو بب کی .

 اشتباه نبوده

داشت قانعم کنه دستش رو باال آورد و  یکه سع مامان
 شمرده

داد حیتوض :  

پسره  نی! اونم اینیب یرو م هیقض یرو هیفقط  یدار تو

 - .ست

میسنج یجوانب رو م یهمه  میما دار یول .  

 نگاهش کردم و مثل خودش آروم گفتم :
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بهم  یبودنش با مهد لیبه جز فام یمنف یجنبه  هی فقط

 - بگو تا

حرف به جز حرف مردم بزن  هیدست بکشم ! فقط  ازش
 تا بگم

 غلط کردم .

کرد  یساکت شدم و به مامان که اون هم تنها نگاهم م .

 چشم دوختم

زدم و گفتم یند تلخلبخ دمیسکوتش رو که د :   

  

! ؟یدید - 

رفتم  یبعد بلند شدم و همونطور که به سمت اتاقم م :

 ادامه دادم

گن بوده ! فقط  یم یمردم چ نکهیا شهیما هم یزندگ تو

خوام یم  - 

 انیمردم م نیاگه من تا آخر عمرم ازدواج نکنم هم بدونم
یفکر  

 برامون بکنن؟!
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ساک لباسم رو برداشتم و وارد  دمیازش نشن یجواب یوقت

 اتاق شدم

. 

باز کنم تو کمد  نکهیدر رو بستم و ساک رو بدون ا .

 انداختم

 یدور لباس روم کیبود االن  شهیامروز هم مثل هم اگه
و دمیپوش  

کردم یم زونشیبا ذوق و مرتب آو .  

نبود شهیاما امروز مثل هم .  

نبود شهیاتاق هم مثل هم یفضا یحت !  

سرم آوار  یخواست رو یم واریدر و د یمه انگار ه .

 بشه

 رونیکنج تختم کز کردم و از پنجره به ب شهیمثل هم .

 چشم دوختم
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 یم رو دست گرفتم و با برگردوندن به حالت اصل یگوش

یصفحه   

رو باز کردم و نوشتم امکمیپ .  

کرده  ریکه توش گ یسخت طیو پاک کردم، از شرا نوشتم
 بودم و از

داشتم ازیچقدر به حضورش ن نکهیا .  

که برام مثل چند سال گذشته بود و از  یچند روز نیا از
یخستگ  

دوشم مونده بود یکه رو !  

چشم هام پر شد و  ینوشتم و پاک کردم تا کاسه  انقدر
بار نیا  

ارسال نوشتم یبرا .  

زمان مناسب  نیا یبرا هیتنب نیاشتباه کردم، اما ا من

 » نبود! حاال

» دارم اجیاحت یاز هر زمان شتریبه بودنت ب که  

دوباره پاک نکنم دستم رو  نکهیا یبودم اما برا مردد
صفحه یرو  

و ارسال کردم دمیکش .  
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بلند  یازش نگرفتم حرص یربع جواب کیبعد از  یوقت

یشدم و برا  

 خوردن ناهار به آشپزخونه رفتم .

 یرو کهیدر آوردم و درحال خچالیرو از  شبید یغذا
یم گاز  

 گذاشتم بلند گفتم :

! گرم کنم؟ یخور یمامان، غذا م - 

که داد در قابلمه رو گذاشتم و منتظر  یبا جواب مثبت .

 نشستم

تو هم قفل کردم و شست هام رو  زیم یهام رو رو دست
یدوران  

  دور هم چرخوندم .

  

! انقدر ازم ناراحت بود که جوابم رو هم نده ؟ یعنی  

! که من دادم ؟ یامیاون هم با اون پ  

جلز و ولز غذا از فکر درم آورد . بلند شدم و با  یصدا
ختنیآب ر  
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جلو  یاز فکر اضاف نکهیا یهم زدم و برا یبرنج کم تو
کنم یریگ  

در آوردم خچالیبرداشتم و ماست رو از  الهیدو تا پ .  

از گرم شدن غذا، برنج رو تو بشقاب و خورشت رو  بعد
 هم تو

دمیکش یظرف لبه دار .  

میمامان رو صدا کردم و مشغول غذا خوردن شد .  

رد و بدل بشه و فقط  ونمونینمونده بود که م یحرف گهید
یصدا  

 نمونیقاشق و چنگال با بشقاب بود که سکوت ب برخورد
یرو م  

 شکوند .

نشستم ونیتلوز یبعد از خوردن غذا بلند شدم و پا .  

گذروندم و با افتادن پلک هام  ونیتلوز یوقتم رو پا یکم
هم یرو  

م رو چک  یگوش نکهیشدم و به اتاقم رفتم. بدون ا بلند
 کنم دمر رو

 تخت افتادم و چشم هام رو بستم .
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در  یفکر و نگران یکه فردا امتحان نداشتم ب ییاونجا از

 مورد اون

چند  یکه چشم هام گرم شد و برا دینکش قهیچند دق به
از یساعت  

م دور شدم ختهیم رافکار به .  

بدنم  یاتاق و گرفتگ یکیهام رو که باز کردم تار چشم
 باعث شد

ساعت  دنید یرو برا لمیو موبا امیکش و قوس ب یکم .

  برداشتم

  

داد با  یشب رو نشون م میو ن کیساعت که  دنید با
یچشم ها  

پاسخم از ماهان نگاه کردم و  یشده م به سه تماس ب گرد
یامیدو پ  

. داشتم رو باز کردمکه ازش   

.»  شتریب کمیکنم، فقط خواستم جفتمون  ینم هتیمن تنب

میفکر کن « 

 و بعدش که فرستاده بود :
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» خوبه؟ حالت « 

 یلبم نشست و به سه تماس ب یرو یکم رنگ لبخند
که ازش یپاسخ  

 داشتم نگاه کردم .

به ساعت فکر کنم شماره ش رو گرفتم که با  نکهیا بدون
بوق نیاول  

دادجواب  .  

کردم سالم  یکه فکرش رو نم یخواب آلود یصدا با
 دادم که

 جوابم رو داد و پشت بندش اضافه کرد :

 -نگرانت شدم .

 

  

  

لبم جواب دادم دنیو با گز دمیچرخ :  

دمیخواب ،یجواب نداد دمید ! - 

گفت و سکوت کرد یآهان .  
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نهیگفت حال و هواش غمگ یحسم م .  

 صداش زدم :

 -ماهان !

فرستاد رونیب قیعم نفسش رو :  

 -جانم .

کش اومد ، اومدم حرف بزنم که  یبه لبخند کوتاه لبم
 حرف

باعث شد چشم هام گرد بشه شیناگهان .  

نمتیخوام بب یم . - 

خودم که فکر کرده بودم  ینگاه به ساعت از احمق با
 منظورش

رو دوباره دم گوشم  یاالنه خنده م گرفت و گوش نیهم :

 گذاشتم

شه یبازم فردا برام بپا نذاره ماگه فرهود  . - 

 کوتاه جواب داد :

 -فردا نه، االن منظورمه .
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بزنم خودش  یحرف نکهیابرو باال پروندم اما قبل از ا : 

 ادامه داد

 -دلم هواتو کرده !

تونستم،  ینم نکهیشد و ناراحت از ا شیته دلم ر :

دادم حیتوض   

  

شه ! همه خوابن یباور کن نم . - 

 ی وانهیشد تو ذهن د یسکوتش جرقه اسکوت کرد و  .

 عاشقم

! بهتر؟ نیاز ا یهمه خواب بودن و چ  

زمزمه کردم شیدوباره به ساعت نگاه کردم و پر تشو :  

لحظه صبر کن هیکنم .  شیکار هیبتونم  دیشا ! - 

دم گوشم بود، آروم در  یشدم و همونطور که گوش بلند
 اتاقم رو باز

به سمت اتاقشون رفتم نیپاورچ نیکردم و پاورچ .  

ازم  ییداشتم تا مبادا صدا یقدم هام رو آروم بر م انقدر
 بلند شه که
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لرز به تنم نشست یسکوت خونه لحظه ا یاز صدا .  

دمیبه اتاقشون کش یسرک .  

باز مامان که تو اون  مهیخرو پف بابا و دهن ن یصدا
به یکیتار  

 سرم بود یکه تو یفکر یباعث شد برا دم،ید یم زور
 مصمم شم

. صدا به سمت اتاقم پا تند کنم یو آهسته و ب  

و آروم گفتم دمیکش یدر رو که بستم نفس راحت :  

امیم . - 

حرفم شوکه شده بود اول ممانعت کرد نیماهان که از ا :  

به  یخواد خودت رو بنداز یگفتم نم یزیچ هیمن  !

 -دردسر

کفش کرده بودم نشد  هیپام رو تو  گهیمن که د فیحر اما
ی. م  

بود که متوجه نبود  نیشناختمشون خوابشون انقدر سنگ .

  من نشن
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خودم گذاشته و پتو رو  یکه جا ییهم با اون متکا اون

 کامل روش

. بودم دهیکش  

 یرنگم ب یشال طوس دنیتنم کردم و با پوش یگرم لباس
 فکر به

شده م کفش هام رو دست  داریتازه از خواب ب ی چهره
 گرفتم و

رفتم رونیآروم از اتاق ب .  

 جادیا ییخونه رو تو دستم محکم گرفته بودم تا صدا دیکل
 نکنه که با

 یقالب ته یبابا که عطسه کرد لحظه ا یصدا دنیشن
 کردم و مثل

! ستادمیکه سر قتل گرفتنش سرجام ا یمتهم  

کمرم نشست باعث شد چشم هام  یکه رو یسرد عرق
 رو ببندم و

 دینکش قهیخودم بخونم که به دق یبرا یذهنم فاتحه ا تو
 دوباره

م رو داد یخرو پفش اعالم آزاد یصدا .  



 
 

969 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
رو  یادیو از اونجا که استرس ز دمیکش یراحت نفس

 تحمل کرده

دادم هیتک واریبه د یبودم لحظه ا .  

در  فتهیب یا گهیاتفاق د نکهیخودم که اومدم قبل از ا به
 خونه رو با

 نیبا کوچک تر نکهیکامل باز کردم و با فکر به ا اطیاحت
ییخطا  

زدم رونیشه آروم از خونه ب یدر بلند م ژیق یصدا .  

برداشتم تا  رهیدست هام رو از دور دستگ یا لحظه
 عرقشون

 خشک بشه و دوباره آروم بستمش .

سر و صدا و پله ها رو  یو ب دمیکش یقینفس عم . . .

رفتم نییپا  

  

  

 

اومد باعث شده بود  یدر م یه از الک یسرد سوز
 دندون هام بهم
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 بخوره و دست هام رو محکم تو خودم جمع کنم .

 شتریب دمیچیپ یلباسم رو دور خودم م شتریهر چه ب !

شد یسردم م  

 انگار که تو جونم نشسته بود .

از  یدهانم گرفتم و با ها کردن کم یهام رو جلو انگشت
 اون سرما

 نجاتشون دادم.

. و با دو به  دهیرس دمیفهم لمیموبا ی برهیو یصدابا 

 سمت در رفتم

پام  یکه درست جلو نشیماش دنیبازش کردم و با د آروم
ستادیا  

دمیداخل پر عیسر .  

که بخاطرم  یکردم و دست هام رو به سمت بخار سالم
 روشن کرد

به سمتش برگشتم طونیبردم و ش :  

جرمه؟! اگه  یگ ینم ؟یدزد یوقت شب اومد نیا

یم رنتیبگ  - 
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زندون یافت !  

دیزده م رو کش خیزد و در جواب لپ  یلبخند :  

تو جرمه حاضرم حبس ابد بکشم واسه انجام  دنیاگه د !

-جرم نیا   

  

 یدلم ضعف رفت و خنده بود که بعد از چند روز رو ته
 لب هام

 نشست .

که هرموقع از  یبه وقت میسرم گذشت که اگه برس از
 شب چشم هام

مردم یم یکنم کنارمه، حتما از خوش یرو باز م .  

فکرش هم قشنگ بود یحت .  

هدف و آروم  یکه آب شد، به سمت اون که ب خمی
کرد یم یرانندگ  

دیبرگشتم که نگاهش روم نشست و آروم پرس :  

 -چه خبر .

فتادیخبر ها ن ادیشد  یکاش م !  
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افتاد تلخ بود و  یروزها م نیکه ا یهر اتفاق یوقت ! 

 کشنده

تلخ امشب  یاتفاق ها نیا یشد دور از همه  یم کاش
 فقط من باشم

ینیریو اون و ش !  

دور موند قیشد از حقا یاما نم .  

. دنبالمون بودن هیکه مثل سا یقیحقا  

دادم حیبراش توض یعجله ا یسرم رو کج کردم و ب .  

ناراحت  یفرهود، از سکوت پدرم که حساب یناراحت از
 بود و از

مامان یحرف ها !  

 و سکوت کردم تا اون گفت .

 شتریکه نبود، از من ب یچند روز نیا دمیگفت و فهم .

بود ریدرگ   

  

رو دست عمه ش سپرده و  زیپدرش گفت که همه چ از
 از خودش
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چند روزه مدام در حال حرف زدن با عمه ش هست  که

اون نیکه ب  

مونده یو مهد !  

 یخواست بذاره طعم خوش ینم یکه از سر لجباز یمهد
میرو بچش  

. 

حرف هامون که تموم شد هر دو گرفته، تو خودمون  !

میرفت  

ماهان بود که تو هم رفت و فکر من که باز هم  یها اخم
راههیبه ب  

شد دهیکش .  

که معلوم  یعشق ی جهیکه باز هم به شور افتاد از نت یدل
 نبود به

! کشه یکجا م  

کف  یپنجره گذاشتم و سرم رو رو یآرنجم رو لبه  .

 دستم گذاشتم

حرف  یماهان بود که دست چپم رو گرفت و ب دست
دنده یرو  
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 گذاشت .

به روش زدم ینگاهش کردم و لبخند .  

. به دستم دنده رو  یدستم رو نوازش کرد و با فشار

 عوض کرد

اومد که اهل کش دادن نبود یخوشم م !  

 شیکه تموم شده بود رو اصال باز نکرد تا ب یموضوع
 از اون

 ادامه بده.

نهیب یپشتش رو م نهیمدام از آ دمینگاهش که کردم د .   

  

که کنارمون  یسیپل نیماش دنیبزنم که با د یحرف خواستم
 اومد و

حرومم  دنینفس کش ی، لحظه ا میاشاره کرد کنار بزن !

 شد
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 خینگاهم م کهیبه دستش وارد کردم و درحال یفشار
سیپل نیماش  

 بود زمزمه کردم :

! نستایوا - 

 کهیپر هراسم انداخت و درحال یبه چشم ها ینگاه
 بخاطر رفتن

کاست جواب داد یجلوش از سرعتش م سیپل نیماش :  

! جلومون چهیپ یشه که داره م ینم - 

باش لکسیفقط ر ست،ین یزیچ .  

دونست  یچهره ام بود و خودش هم خوب م خیم نگاهش
یتنها کار  

بودنه یعاد ادیکه ازم برنم .   

  

 یو دو تقه برا ستادیماهان ا ی شهیکه کنار ش یمرد
دنشیکش نییپا  

بود لیزد برام مثل عزرائ .  

فاتحه م خونده بود دیرس یم یاگه کارمون به کالنتر .  



 
 

976 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
انداختم تا ترس نگاهم رو نخونه اما ماهان  نییرو پا سرم

 برعکس

کرد یبرخورد م یعادمن کامال  .  

رو دست مامور داد و در مقابل نگاه  نیماش مدارک
ماهان یعاد  

دیپرس :  

باهاتون دارن ؟ یچه نسبت خانم - 

زده م رو  خیبدنم نشست و دست  یرو یسرد عرق
 مشت کردم و

 جواب ماهان بود که ابروهام رو باال پروند .

 -همسرمه !

ود انداخت و ب نییبه من که همچنان سرم پا ینگاه مامور
 مدارک

داد و شناسنامه خواست لیرو تحو .  

 یفرمون برداشت و وقت یدستش رو از رو ماهان
 متوجه سمج

 بودن مامور شد جواب داد :
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نشده، قصدمون ازدواجه یهنوز رسم . - 

کرده، خنده  فیخودش ک یکه معلوم بود از زرنگ مامور
 ی

کرد یزیتمسخرآم .  

 زیهمه چ یکالنتر میر یگن، م یرو م نیهمه هم !

-شه یمعلوم م   

  

کردم  یقالب ته یحرفش حساب نیا دنیکه با شن من
و دمیچرخ  

 التماس وار گفتم :

باز نشده بابام  نجاهای! من تا حاال پام به ایچه کالنتر .

کشتم یم - 

کرده بود  یا گهیکه از ترس من برداشت د مامور
به کهیدرحال  

 نهیما بش نیکرد تا تو ماش یاشاره م یا گهیمامور د :

 جواب داد

 یباشه مشکل دیاگههمونطور که شما گفت دینباش نگران

 - براتون
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ادینم شیپ .  

رفت به دست ماهان  یا گهیمامور که طرف د نگاه
وارد یفشار  

کنه یکردم و زمزمه وار خواهش کردم کار .  

با  یشد . حرف ادهیفکر کرد و بعد پر از شک پ یا لحظه
 مامور زد

رو دم گوشش گذاشت و دور شد لشیو بعد موبا .  

 نیهم همراهش سوار ماش یبعد که برگشت مامور یکم
 شد. در

به مامور کرد و کوتاه  ینگاه پر از سوالم اشاره ا مقابل
که یطور  

گفت دم،یفقط خودم شن :  

خانواده ت وسط باز شه یذارم پا ینگران نباش، نم . - 

 خشک شده نگاهش کردم .

سر جام خشک  یافتاده و تنها مثل سنگ یچه اتفاق دمینفهم
 شده

. گرفتم بهش اعتماد کنم میتصم  
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 یانقدر حالم بد بود که زبونم خشک شده و طعم تلخ . 

  گرفته بود

  

 

 

داده بودم و نگاهم به  هیتک یکرخت شده به صندل یبدن با
نیماش  

رفت تا تموم بند بند وجود من رو  یکه جلومون م یسیپل
 پر از

کنه بود ینگران .  

اومد و من  یپوست دستم روکنده بودم که خون م انقدر
توجه یب  

کردم یبهش باز هم کار خودم رو م .  

که همونطور با  یسیبه پل میستادیکه ا یدر کالنتر یجلو
 تلفن حرف

شد چشم دوختم یم ادهیپ نیزد و از ماش یم .  

رفتم و مضطرب  رونیشد ب ادهیسر ماهان که پ پشت
 اطراف رو
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 نگاه کردم .

باز نشده بود یوقت پام به کالنتر چیه !  

رو  یداشت حرف یماهان که سع یباال تر رفتن صدا با
سیبه پل  

که طرف حساب  یمرد یجلو رفتم و نگاهم رو بفهمونه
 ماهان بود

  نشست .

  

 یمحترم، گفتم بهتون بخاطر تماس سرگرد رضو یآقا

یازین  - 

هست برادر  یاگه برادر ایاما پدر  ادیپدر شما ب ستین
دیخانم با نیا  

اون  ریشناسن . در غ یو شهادت بدن که شما رو م انیب
 صورت

دیمون یامشب رو مهمون ما م !  

و قدم هام شل شد دیتنم لرز .  

رفت . فکر  جیسرم گ یها برام گنگ شد و لحظه ا صدا
نکهیبه ا  
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از فکر به مرگ هم بدتر بود انیب نجایبابا به ا ایفرهود  !  

 دمیبدنم رو کنترل کنم و نفهم یشده  نیوزن سنگ نتونستم
 چطور

شد یزانوهام خال .  

که اونجا بود،  یسنگ یزیو از برخورد سرم با ت افتادم
یلحظه ا  

موهام حس کردم و ماهان رو  یال یسیو خ سوزش
 وارونه بخاطر

! سیو پشت سرش مامور پل دیکه به سمتم دو دمیافتادنم د  

از  یکه تنها حاله ا یکه رفته رفته تار شد و ماهان نگاهم
یچهره   

چشمم بود ینگرانش جلو !  

یاهیو س دمیبود که د یاهیبعد از اون فقط س .  

چشم باز کردم  یهوش بودم اما وقت یدونم چقدر ب ینم
کیهوا تار  

 یداد رو تخت یکه تو اتاق بود نشونم م یو نور کم بود
 بودم که

خونه نبود یبودم که فضا ییتخت اتاقم نبود . تو فضا !  
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پلک زدم تا نگاهم رفته رفته رنگ گرفت .  یچندبار

 سرم رو

کنارم  یصندل یو در نگته اول فرهود رو رو چرخوندم
که دمید  

هم گذاشته یهمونطور نشسته چشم رو !   

  

اومد و با تکون فرهود  ادمیرفته تمام اتفاقات افتاده  رفته
یچشم رو  

 هم گذاشتم تا متوجه به هوش اومدنم نشه .

از اتاق خارج شد و  دمیکفشش که بلند شد فهم یصدا
 صداش تو

آخر توجهم رو جلب کرد یلحظه  :  

! یخاره نه؟ دنبال شر ی! انگار تنت م؟یینجایتو هنوز ا - 

که مخاطب فرهود  یکس یشدن در باعث شد صدا بسته
 بود رو

بود برام سخت نبود یک نکهیا دنینشنوم اما فهم !  

هام رو باز کردم و آروم تو جام نشستم . اگه اومده  چشم
دهیبود و د  
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دیشن یحرف هام رو م دیبود با .  

بود . خسته  تیوضع نیافتاد بهتر از ا یم یاتفاق هر
 بودم و تنها

بود طیشرا نیتموم کردن ا یخستگ نیاز ا ییراه رها .  

 یتوجه به سوزش یو ب دمیکش رونیرو از دستم ب سرم
 که تو پوست

از جام بلند شدم دیچیدستم پ .  

سرم که گذاشتم  یرفت، دست رو جیسرم گ یا لحظه
 پانسمان

سرم باعث تعجبم شد یگوشه  .  

سمت چپ سرم که پانسمان  دنیرفتم و با د نهیآ یجلو
بود و چیپ  

م چند لحظه مات موندم دهیپر یرنگ و رو !  
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بستم. دست  نهیتو آ رمیتصو یزدم و چشم رو یپلک

رهیسمت دستگ  

 کهیبکشمش باز شد و فرهود درحال نکهیاما قبل از ا بردم
 نگاهش

شد انیبزنه نما یاون طرف بود تا حرف :  

یباش نجایبه هوش اومد ا یخوام وقت ینم ... - 

و نگاهش روم نشست  دیمن حرف تو دهنش ماس دنید با
 . تو عمق

یبود و نگران یچشم هاش نگران !  

 یهم م یاما از طرف هیدونستم چقدر ازم عصبان یم
 شناختمش، اگه

حالم بود شیبود اول فکرش پ ونیحال بدم در م یپا !  

ماهان که سرش رو تو  دنیکنارش گذشتم و با د از
 دستاش گرفته و

انداخته بود غم تو دلم نشست نییپا !  

قرار بود یب .  

از  عیکه زدم مثل برق گرفته ها نگاهم کرد و سر صداش
 جاش بلند
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 شد .

دیجلو اومد و با اون نگاه گرفته ش پرس :  

-برو دراز بکش ؟یچرا از جات بلند شد .   

  

بزنم که فرهود بازوم رو گرفت و وادارم  یحرف اومدم
 کرد به

 داخل اتاق برگردم .

به  ی.نگاه ادیبرگشتم و ازش خواستم داخل ب یا لحظه
 فرهود

 یخواست ب یو از جاش تکون نخورد، نم انداخت
ادیب شیپ یحرمت  

. 

کرد کمک کنه  یم یدست فرهود که سع یرو رو دستم
 رو تخت

ختمیگذاشتم و تمام التماسم رو تو چشم هام ر نمیبنش .  

 سرش رو بلند کرد که به حرف اومدم :

یفیبال تکل نیخسته شدم از ا م،یخوام حرف بزن یم ! - 
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 نشستم که آروم جواب داد :

یباشه بعدا ! االن فقط استراحت کن تا خوب ش . - 

 مخالف صداش زدم :

 -فرهود، من خوبم !

حرف سمت در اتاق رفت .  یو ب دیتو موهاش کش یدست
 حرف

بود جهینت یزدن با اون ب .  

دستش به داخل و  یکار کنم که اشاره  یمونم چ یم
 نگاهش به

هش یماهان باعث تعجبم م .  

مونه  یسرجاش م یهم که انتظار نداشت لحظه ا ماهان
 و بعد جلو

ادیم .   

  

 یچرخه. لحظه ا یهراسونم تو نگاه مصممش م نگاه
یچشم رو  
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 یتکون م یخاطرم سر نانیاطم یزاره و برا یهم م . 

 ده

اندازم و  یم نییدر مقابل نگاه فرهود سرم رو پا معذب
یم یسع  

 اریاخت یتا حد ممکن نگاهش نکنم اما با حرفش ب کنم
 چسم بهش

دوزم یم .  

 رونیپسر ب نیساعت سه شب با ا نکهیا یبرا یلیدل چه

؟یباش - 

زنگ زدن و  یاومدم وقت نجایتا ا یبا چه نگران یدون یم
 گفتن

مارستانهیخواهرت ب !  

اگه بابا ؟یکن یم یکار دار یچ یفهم یم چیتو ه ...  

پرم یوسط حرفش م :  

 یمن گارد گرفت یکه تو جلو ینطوریلحظه. ا هی نیبش

یهر حرف  - 

ره یم ادمیهم داشته باشم  !  
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 یفاصله رو یمن و ماهان که با کم نیرو ب نگاهش

کنار یصندل  

دور از  یرو کم یچرخونه و صندل ینشسته م تخت
یماهان م  

 کشه .

کنم  یدست دست م ادیکه تا گلوم باال م یزدن حرف یبرا
ی. نم  

برادرانه ش بر نخوره و  رتیچطور بگم که به غ دونستم
 به

 ضررم تموم نشه .

بعد از چند لحظه سکوت در کمال تعجبم ماهان به  .

  حرف اومد

  

نجات دادن من خودش  یسختش بود اما برا دمیفهم یم
 رو به آتش

 زد !

 یجد یتو چشم ها میداد و مستق رونیب قیعم ینفس
شد رهیفرهود خ  



 
 

989 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
. 

 

 

حرفم رو  شهیهم ستم،ین یدار هیمن آدم حاش راستش

 - راست زدم

دونم چقدر تو  یکنم ! نم یکار رو م نیبار هم هم نیا و
انیجر  

و  یازم ندار یدونم دل خوش یاما خوب م یهست ماجرا
یحاضر  

 سر زه تنم نباشه.

 یخواست از در دوست یکه م یماهان یفرهود رو نگاه
 وارد شود،

دوستانه نبود چیه .  

که باال داده بود  یینشسته و با لنگ ابرو نهیبه س دست
 مثل

ما نشسته بود یبود که جلو یطلبکار .   
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براش سخت تر  طیکه از رفتار خشک فرهود شرا ماهان

 شده بود

تو چشم هاش  رهیبه جلو خم شد و خ یبه جا شد. کم جا
داد حیتوض  

: 

 تیکه قصد ازدواج دارن ن ییآدم ها یهم مثل همه  ما

یزندگ  - 

وسطه کا باعث شده  نیکوچک ا یگذشته  هی. فقط  میدار
 باهامون

 مخالفت بشه .

نداره یتیاهم چیجفتمون ه یکه برا یگذشته ا !  

و نگاه نگرانم رو  دیفرهود بود که حرفش رو بر یصدا
 سمتش

 کشوند :

! ؟یخانواده تون چ ینداره برا یتیشما اهم یبرا - 

 یسکوت تو اتاق حاکم شد و فرهود که فکر م یا لحظه
 کرد از

زده ادامه داد ییخوب جا :  
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راحت تو خانواده  الیتونه با خ یم یمن چطور خواهر

یا  - 

کنه که ممکنه مدام همه با دست نشونش بدن و  یزندگ
نیا نیبگن بب  

بوده یقبال نامزد مهد !  

ماهان که اخم هاش تو هم رفته بود باالفاصله جواب  :

ده یم  

 نیبه ا دهیچینپ لیهم تو فام ادیماهه که ز کی ینامزد هی

یجا نم  - 

 کشه !

تونم  یجلو م انیکنم تا ب یخانواده م رو راض یوقت من
 قول شرف

شه یباعث رنجش آوا نم یزیبدم که از طرف ما چ .   

  

بار خودم بودم که به  نیبه جفتشون انداختم و ا ینگاه
 حرف اومدم

: 



 
 

992 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
بهمون  ایلیممکنه نگاه خ نکهی! ا میدون یرو م طیشرا ما

که یاون  - 

ستینباشه . اما مهم ن دیبا .  

نگاهم کرد و تند جواب داد یعصب :  

 یحرف هی یکه هرک گهیدو روز د یفهم ینم االن

 - درموردتون زد

شه یتازه مشکالت شروع م !  

ارمیکنم اما کم نم یناراحت نگاهش م :  

تو  یمخالفت با ماهان وجود مهد یشما برا لیدل تموم

یگذشته   - 

من  دیاز د دیمن بود یبه فکر خوشبخت کمی. اما اگه  منه
نیبه ا  

دیکرد ینگاه م ارتباط .  

دادم رونیانداختم و نفسم رو آه مانند ب نییسرم رو پا .  

ماهان تو اون ساعت از صبح که  لیزنگ موبا یصدا
 هوا کم کم

رفت نگاهم رو سمتش کشوند یم شیرو به گرگ و م .  
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رو دم گوشش  یمردد موند اما در آخر گوش یا لحظه

 گذاشت و

 گرفته سالم کرد .

پدرش بود دمیفهم !  

رو برگردوندم که با حرف پر تعجب ماهان دوباره  سرم
 نگاهش

 کردم .

! -کجا؟   

  

لب جواب داد ریبه من انداخت و ز ینگاه :  

دم در امیاالن م ! - 

طع کرد بلند شدتلفن رو که ق .  

داد حیکوتاه توض :  

گردم ی! برم، بر م نجایپدرم اومده ا ! - 

خودم رو جمع و جور کردم اما قبل  یشدم . کم نگران
نکهیاز ا  

بزنم ماهان از اتاق خارج شد یفرصت کنم حرف .  
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بهم  رهیبه محض رفتنش نگاهم تو نگاه فرهود که خ . 

 بود نشست

دو شب تو  یافتاد وقت یاتفاقا نم نیاگه ا یدونست یم

نیا نیماش  - 

! شد؟ یم یکردم چ یم داتیپ اروی  

ربط گفتم یلب هام نشست و ب یرو یلبخند محو :  

 یاومد چ یم شیخودت پ یبرا یطیشرا نیهمچ هی اگه

یکار م  - 

! ؟یکرد  

تو  میاومد. کنار تختم نشست و با نگاه مستق کینزد :

 چشمام گفت

خم به  یکه اگه تو بچگ یفرهودم ! همون داداش من

یابروت م  - 

کردم . همون  یبردنش م نیاز ب یبرا یهرکار اومد
ام که یداداش  

کنارت بودم یطیتو هر شرا .  

از بغض نشسته  یسکوت و بعد با لحن گرفته ا یا لحظه
 تو گلوش
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ده یادامه م :   

  

 تیمن قصدم اذ نم،یتونم غم تو چشمات رو بب ینم

ستیکردنت ن  - 

روزها واسه خاطر خودته نیا یتن دادم به دوراگه  ! .  

رو تو  یمونیخوام کار از کار بگذره و پش ینم .

نمیچشمات بب  

 

 

کرد یبغض داشت خفه م م .  

دستش گذاشتم و تو چشم هاش زل زدم . به  یرو دست
 زور بغضم

 رو فرو دادم و زمزمه کردم :

 نکهیاز ا شهیفرهود ما هم یدون یشم ! م ینم مونیپش

 - مامان و

 نکهیا م،یدیفقط به فکرحرف مردم بودن عذاب کش بابا
 حاال بخوام
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م رو با حرف مردم بسازم برام ناراحت کننده  یزندگ

 ست ! من

شناسم یماهان رو م ...  

راحت  الیعمر با خ کیتونم  یکه م یهموم کس اون
کنم هیبهش تک  

!  

  

 یحرف رو زدم کم نیبرادرم ا یپروا جلو یب نکهیا از
 خجالت

که به در  یانداختم اما دو تقه ا ریو سر به ز دمیکش
 خورد باعث

ارمیشد دوباره نگاه باال ب .  

 بهیشد غر انیکه تو چهارچوب در نما یقد بلند رمردیپ
 بود، اما

داخل اومد و پشت سرش ماهان در رو بست آب  یوقت
 دهنم رو به

پدر  دنیقورت دادم و صاف تو جام نشستم . از د زور
 ماهان به
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انقدر معذب شده بودم که سالمم رو خوردم و  یناگهان

 تنها نگاهش

 کردم .

سالم کردن  یفقط نگاه کرد و بعد برا یهم لحظه ا اون
یدست شیپ  

 کرد .

 با فرهود دست داد و کنارم اومد .

شد، سرم رو  یاز چشم هام برداشته نم یلحظه ا نگاهش
نییپا  

تو هم جمع کردمانداختم و معذب مشتم رو  .  

که ازش بلند شد دوباره سر بلند کردم ینرم یبا صدا :  

دخترم؟ یخوب - 

ماهان نشست و  یکلمه هنگ بودم. نگاهم رو قتیحق به
 اون بود که

بخشم شد یتسل یبا بستن چشم هاش و لبخند کم رنگ !  

 آروم جواب دادم :

-ممنون خوبم یلیخ !   
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 لیبه فرهود که اون هم دل ینشست و نگاه یصندل یرو
یناگهان  

بود انداخت دهیحضور پدر ماهان رو نفهم .  

و آروم اضافه کرد دیاز او پرس یاحوال :  

 نیمعذرت بخوام که خواهرتون به خاطر پسرم به ا دیبا

 -وضع افتاد

! 

رو نداشتم یفروتن نیتعجب کردم ! انتظار ا .  

 فرهود هم بدتر از خودم، تنها لب تر کرد :

حاج آقا هیچه حرف نیا ! - 

به  یو اشاره ا دیبلندش کش یها شیتو ر یدست رمردیپ
 فرهود کرد

نهیتا کنارش بش !  

من نشست و بعد کنار  یرو یفرهود لحظه ا نگاه
جا گرفت رمردیپ  

. 
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 یخواد بگه اما گفته ش عرق سرد یم یدونستم چ ینم

یرو  

م نشوند یشونیپ :  

مخالف بودم اما  ارتباط نیپسرم ، من خودم با ا نیبب

یپسرم رو م  - 

دل به خواهر  یو وقت هیدونم چه جور آدم ی. مشناسم
 شما باخته

. دهیتا به حال ند چکسیکه تو ه دهیتوش د یزیحتما چ  

ده یکنه و پر فکر ادامه م یم یمکث :   

  

بهم زنگ زد تا با آشنامون تماس  یاتفاق وقت نیاز ا بعد

رمیبگ  - 

کردم  یکیفکرم تو هم رفت . همون موقع دلم رو  یلیخ
توجه یو ب  

رنیبرام بگ یبه ساعت زنگ زدم تا استخاره ا .  

 متعجب به ماهان نگاه کردم !

! بود ؟ یا غهیچه ص گهیاستخاره د  
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داد تا آخر حرف رو با  نانیآروم ماهان بهم اطم نگاه

 جون و دل

 گوش کنم !

 هیباشم !  یاضمن که بنده شم چرا نا ر ه،یراض خدا

یگذشته ا  - 

 یکنم. نم یکه تموم شده رفته، من خودم درستش م بوده
 گم حلش

 یکار گهیکنم که خواهرم د یتونم کار یکنم اما م یم

 .نداشته باشه

نگران نباش نهیشما در اون زم .  

شه و بعد حرف پدر ماهان مثل قند  یسکوت م یا لحظه
 و نبات تو

نهیش یوجودم م :  

 یاگه راض ،یخواستم با پدر و مادرت صحبت کن یم

 - باشن قرار

میرو بزار یخواستگار .  

به فکر رفته بود و نگاه منتظر  یفرهود که حساب سکوت
 پدر ماهان
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باور بود رقابلی،همه و همه برام غ !  

. بکشه نجایفرار شبانه به ا کیکردم  یفکرش رو نم  

کار عشقمون رو خدا حل کرده بود نکهیا !  

بود لمس  نیریکه اعتقاد نداشتم، چقدر ش یمن یو برا !

خدا یکینزد   

  

بودم برام سخت بود و تنها  دهیکه شن ییحرف ها هضم
 از نگاه

 قتیآروم تر شده بود حق یکه بعد از مدت ها کم ماهان
 رو باور

کردم یم !  

 

 

 چند ماه بعد ....

شد .  یجدا نم نهیتو آ ریاز تصو یلحظه ا نگاهم
با شگریآرا  
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 شبید ی هیکامل پف چشم هام رو که از گر مهارت

شده بمینص  

کرده بود یحیمل شیبود، پوشونده و چهره ام رو آرا .  

که به در خورد چشم از خودم گرفتم و به سمت  یتقه ا با
 در

  برگشتم .

  

بود که اول سرش و بعد تمام بدنش رو داخل اتاق  نینگ
 آورد و و

صورتش نشوند یرو یقیچهره م لبخند عم دنیبا د .  

وا دادم اما اضطراب  یصورتم رو به لبخند باالجبار
یزیچشمام چ  

ش کرد ینبود که بشه مخف .  

 جلو اومد و دست هام رو گرفت .

باز  فیبزنم و لب به تعر یپر ذوق وادارم کرد چرخ :

 کرد

شده ی. موهات عالیدختر تو چقدر ناز شد یوا ... - 
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حرفش رو قطع  یلبخندبه دستش آوردم و با  یفشار . 

 کردم

 -اومده؟!

برام تکون داد یو سر دیاز سوالم خند .  

. رو بهت بگم نیاومده بودم هم - 

 طپش قلبم به وضوح باال رفت .

بهش کم عذاب  دنیرس یبود که برا یهمون روز امروز
دهینکش  

 بودم .

رفت و چند  رونیاز اتاق ب دیام رو د یتاب یکه ب نینگ
 لحظه بعد

بود که وارد اتاقم شد و تموم فضا رو با همون  خودش
 عطر تلخ

اش پر کرد یشگیهم .  

جذاب تر به  شهیاز هم یتو اون کت و شلوار مشک .

دیرس ینظر م   

  



 
 

1004 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

 
همونطور موند و تنها نگاهم کرد و بعد هر دو به  یکم

 سمت هم

میپرواز کرد .  

چشم هام رو بستم و نفس  دیچیهاش که دور کمرم پ دست
یقیعم  

دمیکش .  

کردم یم یداشتنش لحظه شمار یچقدر برا !  

مال من باشه تا  شهیهم یشد که قرار بود برا ینم باورم
 شب و

. اون باشه یروزم برا  

 یشونه  یش کردم و سرم رو روحصارمحکم تر  .

 امنش گذاشتم

 میکه منتظرش بود یباالخره به همون روز یدید

م؟یدیرس - 

لبم  یکه رو یبند حرفم لبم کش اومد و لبخند پشت
 نشست به

 شونیادآوریهم دور نبود اما  ادیپرتم کرد که ز ییروزها
یعذابم م  
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 داد .

تا حاال بتونم سرم رو  میکه گذروند یتموم لحظات ادی
شونه ش یرو  

 بزارم .

 رونیمردونه ش که دم گوشم بلند شد از فکر ب یصدا .

دمیکش  

شونه ش برداشتم . همونطور که طره  یرو از رو سرم
تاب یمو  

کنج لبش گفت یزد با لبخند یداده شده م رو کنار م :  

یش یبهت گفته بودم، گفته بودم آخرش مال خودم م ! - 

بهش زدم و از کنارش گذشتم یلبخند .   

  

کردم  یو همونطور که نگاهش م ستادمیا نهیآ یبرو رو
 زمزمه

 وار گفتم :

! ؟یچ انیاگه ن - 
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و دست هاش رو دو طرف  ستادیاومد، پشت سرم ا لوج

 بدنم

 گذاشت.

کرد لحنش آروم  یبه بازوهام وارد کرد و سع یفشار
 باشه اما

تونست ازم پنهون کنه یطوفان نگاهش رو نم .  

! شه یدرست م ینگران نباش، همه چ - 

! شد نگران نبود ؟ یمگه م  

از تک تک  یزد که نگران یحرف رو وقت نیا
دایرفتارهاش هو  

 بود .

که دور گردنم انداخت بدنم رو  یا روزهیگردنبند ف یسرد
 به لرز

 انداخت.

از تو  دمیکش یروش دست م کهیزدم و درحال یلبخند
ی رهیخ نهیآ  

 چشم هاش شدم .
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قشنگه ماهان یلیخ ! - 

. ش رو  رهیمن رو به سمت خودش برگردوند و نگاه خ

 بهم دوخت

تو، نه یقشنگدر مقابل  ! - 

 از حرفش گونه هام گل انداخت.

کردم بغض نشسته تو گلوم رو قورت بدم و لبخند  یسع
 بزنم اما

. ها بود نیاون زرنگ تر از ا  

شناخت یمن رو م چیبهتره بگم تموم خم و پ ای !  

گوشم آورد و آروم زمزمه کرد کیسرش رو نزد :  

اره؟یبه سرم م یبغضت چ یدون ینم مگه - 

بود تا جمع شدن اشک تو چشمام  یجمله کاف کی نیهم
 رو حس

بغض  نیتا ا دمیانداختم و لب گز نییسرم رو پا کنم،
دست یلعنت  

 از سرم برداره.
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م که مهمون دست هاش شد و آروم صورتم به باال  چونه

تیهدا  

.  اریاخت یکردنش داشتم، ب یدر مخف یکه سع یشد، اشک

دیچک   

  

. و اخم کرد لرزونم آورد یبه چونه  یفشار  

. نکن هیگر - 

 یکه عصب دیچک یا گهیخودم نبود، قطره اشک د دست
عقب یکم  

 رفت و ادامه داد .

 رونیکه ب ییاون آدما یکنم دهن همه  یقاط یدون یم

سادنویوا  - 

.  یهم من خودم پشتت م انیاگه ن یکنم. حت یصاف م

 مونم

 یشد که ب یرو پاک کردم و تموم اضطرابم، حرف اشکم
 فکر

پروندم رونیب  
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 !  یمن اجازه  یبابا ادیاگه بابات ن یکن یواقعا فکر م

ده؟ یعقد م - 

خوره یبه هم م یهمه چ ....  

لبم گذاشت تا به  یاومد و انگشت اشاره اش رو رپ جلو
 سکوت

 وادارم کنه.

نگاهش کردم که آروم گفت یاشک یبا چشم ها :  

! کنه یکار رو باهام نم نیمن ا یبابا - 

 مطمئن باش .

که به خاطر من روش  ینگران یبراش سوخت. برا دلم
 سرپوش

گذاشت یم .  

به دستش وارد کردم یبهش زدم و فشار کم یلبخند .   

  

باز کرد حرفش  یچشم هاش رو بست و وقت مهربون
 تموم دلم رو

و رو کرد ریز :  
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! کاش بتونم خوشبختت یتو مثل فرشته ها، معصوم . 

 -کنم

که تو گلوش  یبغض از یخالص یرو گفت و برا نیا
 نشست به

رفت رونیتماس با پدرش از اتاق ب یبهونه  .  

صورتم زدم تا  یرفتم و با دستمال آروم رو نهیآ یجلو
 رد اشک که

. به هم  شمیپوستم مونده بود رو پاک کنم تا آرا یرو

زهینر  

که  هیکه به در خورد برگشتم و به سر هان یتقه ا با
 داخل اومده و

از در بود چشم دوختم رونیاندامش ب هیبق .  

 یفیآنکه تعر یهمراهم بود ب شگاهیکه تو آرا ییاونجا از
 از چهره م

 بکنه گفت :

شه ها .  یم ریوقت محضر د ده،یدل بکن شوهر ند بسه

 -عجله کن

. 
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 امیم گهیبهش زدم و با گفتن باشه چند لحظه د یلبخند

 فرستادمش

 بره .

لب زمزمه  ریز یدادم و چندبار یبه خودم دلدار یکم
 کردم

.« و بعد به سمت در اتاق پا تند کردم «انیم  

جمع،  ینگاه آرامش دهنده  نیرو که باز کردم اول در
یب ینگاه ب  

 شیبود که روم نشست و من رو به سمت چند ماه پ .

  سوق داد

  

داد بابا رو نشنوم،  یگوشم گذاشتم تا صدا یرو رو دستم

 » از

رفتم  رونیبود ساعت دو شب از خونه ب دهیفهم یوقت
 مدام داشت

کرد. از ترس تو  یزد و سر مامان غر غر م یم داد
 تختم جمع
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دونستم  یرفتن رو نداشتم. م رونیبودم و جرعت ب شده
دنمیبا د  

مامان که به خاطر من هزار  یشه. دلم برا یتر م یآتش
 جور

 یازم بر نم هیجز گر یسوخت اما کار یم دیشن حرف
مد . بااو  

پسر از خونه فرار  هیدونه با  یهنوز نم نکهیبه ا فکر
 کردم پوست

از  دیچیکه تو لبم پ یتوجه به سوزش یرو کندم و ب لبم
 رو تخت بلند

 یکردم و فکر یطول و عرض اتاق رو ط ی. کم شدم
میتصم  

 هیفرهود اون موضوع رو بهش بگه  نکهیقبل از ا گرفتم
یجور  

 ییرو نجات بدم . در اتاق رو باز کردم و با قدم ها خودم
 سست

رفتم . نگاه بابا که روم نشست ساکت شد و تنها  رونیب
 چند لحظه
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انداختم که فرهود نجاتم داد نیینگاهم کرد. سرم رو پا :  

! آوا؟ هیچ - 

 مونیاز حرفم پش یو لحظه ا دمیچیهام رو تو هم پ دست
 شدم اما

بود رید یمونیپش یبرا گهید .  

فرهود دوختم و با  یرو التماس وار تو چشم ها نگاهم
یصدا  

گفتم یفیضع .  

خوام یمن اشتباه کردم. معذرت م . - 

تر بشه و شروع  یبود تا بابا جر یجمله کاف کی نیهم .

  کنه

  

خوام؟! ما تو رو  یاشتباه کردم معذرت م ن؟یهم

بزرگ ینجوریا  - 

و ازت و روز ر میمگه دست و پات رو بست م؟یکرد
که دو میگرفت  

! ؟ رونیب یر یشب از خونه م  
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شه !  یانداختم و اجازه دادم بگه تا خال نییرو پا سرم

دیمن با نجایا  

! کس دلش به حال دل من  چیبودم و ه یبه فکر همه م

سوخت ینم  

..... 

 

 

دیبهم انداخت و پرس یزیپشت بند حرفش نگاه ت :  

! بال سرت اومده ؟ نیکه ا یرفته بود یکجا و با ک - 

آب دهنم رو حس کردم و چشم به  یخشک شدن آن .

 فرهود دوختم

! گفتم ؟ یگفتم؟ چطور م یم دیبا یچ  

 یفرهود آب یدهن باز کنم صدا نکهیبستم و قبل از ا چشم
آتش یرو  

  شد که جانم رو نجات داد :

  

. من بود بابا ریهمه ش تقص - 
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داد حیآروم توض دیبابا که طرفش چرخ ی رهینگاه خ :  

 یدور هی میدر کار نبوده، من ازش خواستم بر یفرار .

میبزن - 

 یبابا که حرف فرهود رو اصال باور نکرده بود اخم :

 کرد و گفت

! ؟یگ یرو م نیکنم االن ا یم دادیهمه دارم داد و ب نیا - 

انداخت و جواب داد ریسرش رو ز :  

که گفتم من حرفم رو تموم کنم، همون  یاجازه نداد شما

 - آوا شب

من حرف  یو اصال نزاشت یبلند شد رونیخونه زده ب از
 بزنم

هست که  یزیاما چ میرفت رونیبا هم ب شبیآره د گه،ید
دیبا  

. . من به خاطر اون اومدم میدرموردش باهم حرف بزن

نجایا  

فرار  یقصر در رفته بودم، برا شیپ یکه از حادثه  یمن
یاز خبر  

به حرف اومدم عیسر هیدونستم چ یکه خوب م .  
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زنگ زد و  شیچند روز پ ،یب یب شیخوام برم پ یم من

هیگفت   - 

. شمیپ ایروز ب  

بود روم نشست و الزم  یبابا که هنوز هم عصب نگاه
ینکرده ا  

 نثارم کرد .

 نشیماش چییشده برگشتم که فرهود صدام کرد، سو کنف
 رو به

که مثال من نشنوم خطاب  یسمتم گرفت و آروم طور :

 بهش گفت

-بهتره میبابا تنها حرف بزن .   

  

 یرو در مقابل سکوت بابا ازش گرفتم و با نگاه چییسو
 قدر دان

 یدم دست یبه سمت اتاقم رفتم . مانتو و شال ازش
 برداشتم و به

 سرعت خونه رو ترک کردم.
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 نیکه قرار بود ب ییانقدر به حرف ها ،یب یب یخونه  تا

 بابا و

 یهمه  یرد و بدل شه فکر کردم تا کم کم نگران فرهود
 وجودم رو

 گرفت .

سرم رو  یدر پارک کردم لحظه ا یرو که جلو نیماش
یرو  

ادیجا ب یفرمون گذاشتم تا حالم کم .  

شدم و با قفل کردن در زنگ خونه  ادهیپ قهیاز چند دق بعد
 رو

 فشردم .

و من  دیپبچ یتو گوش یب یمهربون ب شهیهم یصدا
 خسته از همه

لب زدم زیچ :  

! یب یمنم ب - 

لب  یگوشه  یپر مهرش بود که لبخند محو یو صدا :

 هام کاشت

تو ایقربونت برم مادر، ب ! - 
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 یم یقیشم نفس عم یکه م اهیپر از گل و گ اطیح وارد

 کشم و

رم یم یب یباز ب حصاربه سمت  میمستق .  

 یصورتش م یچسب خوردم رو یشونیپ دنیمحض د به
 زنه و با

ادیهول جلو م .  

! -؟یسر خودت آورد یخدا مرگم بده، چه بال   

  

گم یبرم و م ینگران نشه دست باال م نکهیا یبرا :  

. یخراش سطح هی،  یچیه - 

که خورده  یا هیدو تا بخ دنیکرد و با د یرو برس زخم
 دوباره تو

 صورتش زد .

هیخورده، بخ هی! بخ؟یخراش سطح یگ یم نیبه ا ! - 

ش رفتمحصارو تو  دمیاش خند یاز نگران .  

. داد یآرامش م یش بوحصار  

. روزها کم داشتمش نیکه تو ا یزیچ  
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اجازه داد چندلحظه  یحرف یو ب دیچیها رو دورم پ دست

 همونجا

 بمونم.

به تخت  یبه داخل دعوتم کرد که مظلومانه نگاه بعد
یگوشه   

انداختم و گفتم یم اطیح :  

. اطیتو ح مینیبش کمی ایبنداز روت ب یزیچ هی - 

دیکرد و دستم رو کش یاخم .  

... حالت نیبا ا - 

دمیوسط حرفش پر :  

نداره یدرد چیبه خدا سرم خوبه. ه . - 

مردد نگاهم کرد یکم .   

  

تخت  یتنش کنه . رو یزیزد و داخل رفت تا چ یلبخند
 نشستم و با

رو دست هام، نگاه به آسمون دوختم هیتک .  
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آفتاب مخلوط شده بود، با سوز  ییکه با طال یروشن یآب

از یخنک  

داد یفصل زمستون که پوست آدم رو قلقلک م .  

که  یپرنده ا کیج کیج یهام رو بستم و به صدا چشم
خوند یم  

 گوش دادم .

اشاره اش سرم رو  کیزد و با  یلبخند یب ینشستن ب با
پاش یرو  

 گذاشتم .

غرق شده ت.  یها یاز کشت نیاز سر شکسته ت، ا نیا

مادر هیچ  - 

 ؟

و  نیگذر زمان و چ یکه حت باشیز یبه چشم ها نگاه
یچروک ها  

بکاهه انداختم و جز  شییبایهم نتونسته بود از ز دورش
 سکوت

. بدم لشینداشتم تحو یزیچ  
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بود رو کنار  ختهیم که حاال دورم ر ختهیبهم ر یموها
 زد و

.  یکرد، در مورد شکستگ یهمونطور که نوازشم م

دیسرم پرس  

جواب دادم یسرسر :  

خورد سرم خورد به در .  چیپام پ ست،ین یزیخدا چ به

 - خوبه

 خوب!

بهش  یاومده . لبخند شیخودش پ یگفت، انگار برا یاخ
 زدم که

 دمیسکوت شد و نفهم نمیب یحوصله ام. کم یب دیفهم
یچطور وقت  

دمیچشم به آسمون دوخته بودم پرس :   

  

! ن؟یریش ایعشق تلخه  ،یب یگم ب یم - 
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 یشیحرف پس و پ یبه نوازشش ادامه داد و ب همونطور
 جواب داد

: 

مادر. اگه  ستینداشته باشه که عشق ن یکه تلخ یعشق

نباشه یتلخ  - 

شه یش هم حس نم ینیریش .  

انکه  یگذشت نشست و ب یکه م ییمایهواپ یرو نگاهم
 نگاهش کنم

دمیآه کش :  

 دنیچش یبرا ییکه نا زشیانقدر تلخه همه چ یگاه

ش ینیریش  - 

مونه یآدم نم یبرا .  

شد.  دهیدستش که متوقف شد، نگاهم به سمتش کش حرکت
یحساب  

 تو فکر فرو رفته بود .

 گهیکه د یی. همونجایجا بزن دیهمونجاس که نبا درست

ینا ندار  - 
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. شه یم دایاز نور پ یا کهیبار هی   

  

دیپرس یهم گره خورد که ناگهانچشم هامون تو  :  

مادر؟ یشد عاشق - 

به  دیکه سرم کش یریتوجه به ت یشدم و نشستم . ب بلند
یرو یپشت  

دادم و تنها نگاهش کردم هیتخت تک .  

 یو ندونسته تنها راه دهیخواست نپرس یدلم م چقدر
پام یجلو  

 بزاره.

گفتن  یخواست برا یهم دلم دو گوش شنوا م یطرف از
ییحرف ها  

. کرد یم ینیرو دلم سنگ یکه حساب  

 ید یو قورتش م ادیتو دلت که تا نوک زبون م یچ

 -دختر؟

لب باز کردم یانداختم و به سخت نییسرم رو پا .  

یب یخوام ازدواج کنم ب یمن م . - 
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رو لب هاش  یاز حرفم موند و بعد لبخند یلحظه ا . 

 نشست

داره مادر؟ ازدواج سنت  یناراحت نیا یکجا خب

یلیخ غمبره،یپ  - 

 هم خوبه!

وقفه براش گفتم. از  یماجرا رو ب هیتکون داد و بق یسر
یمعرف  

. پدر ماهان یماهان تا مخالفت فرهود و حرف ها  

 تو فکر فرو رفت.

نگاهم روش بود منتظر موندم تا به حرف  کهیدرحال .

 اومد

-بگم یواال مادر موندم چ .   

  

 یاون پسره ست کار رو سخت م لیفام نکهیا یطرف از
 کنه . از

و پدرش هم با استخاره  هیپسر خوب یگ یم نکهیا یطرف
یراض  
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 شده .

اون که سرزنش کنه دستم  ینگاهش روم نشست و ب :

 رو گرفت

 زیمادرا، همه چ یعشق خودت رو سرزنش نکن بابت

 - رو بسپار

. شه یم یبه خدا. اگه صالح باشه بابات هم راض  

دمیآه کش .  

دونم ینم یچیه ،یب یدونم ب ینم . - 

کرد یبه بازو زد و اخم یدست دید نطوریحالم رو که ا :  

 یپسره کامال راض ینخور دخترم. اگه خانواده  غصه

 - باشن و

. شه یم یباشه بابات هم راض یپسره هم آدم خوب  

. خوان یبچه هاشون رو م یپدر و مادر خوشبخت یهمه   

 فشینح یپا ینگفتم و دوباره سرم رو رو یزیچ .

 گذاشتم

و چطور خواب چشم  یک دمیجون بودم که نفهم یب انقدر
 هام رو
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 گرم کرد.

شناختم . سرد بود  یبودم که نم ییداشتم. جا یگنگ حال
 و لباسم

. نداشت یبود که بود و نبودش فرق یتاپ نازک  

 . بهدمید ینیدور تر ماش یتا کم دمیدور خودم چرخ یکم
 سمتش

ببره نجایتا ازش بخوام من رو از ا دمیدو .   

  

صندوق عقب رو باال زده و مشغول جا کردن دو  یمرد
 چمدون

 بزرگ، داخلش بود.

 جلو رفتم و صدا زدم :

! د؟یبرسون ییشه من رو تا جا یم د،یآقا ببخش - 

گرده . با  یشود و آروم به سمتم بر م یمتوقف م دستش
دنید  

توجه سوار  یدوم که ب یش مپر ذوق به سمت ماهان
یم نشیماش  
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 شه.

زنم یداد م :  

امیماهان کجا؟! بزار منم ب . - 

زنم  یم شهیرسونم و مشت به ش یم نیرو به ماش خودم
ی. نگاه  

ده پاش رو  یم لمیکه تحو یکنه و با پوزخند یم م حواله
گاز یرو  

. ده یفشار م  

دوم یزنم و دنبالش م یم غیج .  

 -نه !...

 دنیشدم و با د داریب یب یب یاز عرق با تکون ها سیخ
خونه اطیح  

. زدم هیگر ریخودم داشته باشم ز یرو یانکه کنترل یب  
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 یکردم به خودم بمونم خواب بوده تا جلو یم یسع مدام

یب یب  

شدم یخودم نم فینکنم اما حر یزیآبرور نیاز ا شتریب .  

 یمونده بود مدام سرم رو نوازش م نطوریکه هم رزنیپ
یکرد و م  

که  قهیننه خواب بود . بعد از چند دق ستین یزیچ گفت
 آروم شدم با

انداختم یب یبه ب ینگاه اطیزنگ در ح یصدا دنیشن .  

اد؟یقرار بود ب یکس - 

رفت تا باز کنه.  اطیتکون داد و به سمت در ح یسر
ریز یدست  

کردم که با باز و اشک هام رو پاک  دمیهام کش چشم
 شدن در و

. دمیشدن فرهود،مثل فنر از جام پر انینما  

که  فتمیگرفتم تا ن واریرفت دستم رو به د جیکه گ سرم
یگام ها  

 یو پر اخم رو دیبه سمتم دو عیفرهود بلند شد و سر .

 تخت نشوندم
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! ؟یکن یم یعقل یچرا ب - 

! پرن؟ یم ینجوریشکسته ا یکله  نیبا ا  

دمیربط پرس یب حرفش که تموم شد :  

-شد؟ یچ   

  

کرد  ینگاهمون م نطوریکه هم یب یب یرو نگاهش
 نشست که

. دونه یاشاره زدم؛ م  

قصد تنها  ارمیب یبا گفتن بر چا یب یکه نشست ب کنارم
 گذاشتن رو

 داشت که فرهود مانع شد.

! یر یبعدا م ،یب یب نیبش ایفعال ب - 

رو کنار  یب یب عیصبرانه منتظر بود سر یکه ب من
 خودم نشوند و

 منتظر نگاه به فرهود دوختم.

داد رونیب ینفس .  
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 عیسر یلیکه بابا خ ینگاه نکن، انتظار ندار ینطوریا

یراض  - 

سرخ شد از  هیخواستگار ک دی! اولش که فهمبشه؟
اما من تیعصبان  

. ماجرا رو بهش نگفتم یهمه   

لب زدم عیسر دمیقاپ یمن که کلمه ها رو از دهنش م :  

؟ خب - 

. هستن یگفتم خانواده پسره کامال راض - 

موفق  دمیکم کنم اما نفهم تشیحرف زدم تا از عصبات یکل
ایبودم   

 نه.

زد رونیحرف هام بلند شد و از خونه ب یچون آخرا .  

دمیکش یپوف .  

. -رفت یهم انتظار نم نیبهتر از ا   

  

دیجلو خم شد و جد پرس هیبخ یکم یب یب :  
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 یم یجوونا چ نیکردن ا ریبا اس ،یننه تهش که چ خب

 -شه؟

انداختم که فرهود جواب داد نییسرم رو پا :  

نداره شتریدختر ب هیبابا حق داره،  ... - 

دیوسط حرفش پر یب یب :  

خانواده ش  ایاز خود پسره  یرادیحق داره که ا یوقت

 - بتونه

 نیا ی شهینه که با هم زدن گذشته، خون تو ش ره،یبگ
 دوتا جوون

 کنه .

که دلگرم کننده دستش رو  میبه روش پا یمحو لبخند
دستم یرو  

 گذاشت .

. شه یغصه نخور مادر، درست م - 

زنگ مجدد در نگاهم رو باال کشوند. فرهود  یصدا
باز یبرا  

به  یبابا نشست لحظه ا یدر رفت. نگاهم که رو کردن
م شک دهید  
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. توهم باشد دیکردم و چشم بستم تا شا  

. تر شدنش نشون داد که توهم نبوده کیاما هرلحظه نزد  

به من که سرپا  یمادرش رفت و با نگاه کوتاه حصار تو
ستادهیا  

 بودم جواب سالمم رو داد .

 نمونیب نیفرار از جو سنگ یتخت که نشست برا یرو
 به سمت

زمیبر یآشپزخونه رفتم تا چا .   

  

باال  نتیرو از کاب یب یب کیکمربار یها فنجون
یبرداشتم، تو  

گذاشتم ینیس .  

رو تو  دهیدم کش یرو برداشتم و چا یقور رهیدستگ با
 فنجون ها

. ختمیر  

بابا رفت و استرسم رو سر  یاومدن ناگهان شیپ فکرم
 پوست لبم
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. کردم یخال  

که حواسم  زمیرو باال گرفتم تا آبجوش روش بر فنجون
 پرت شد و

. ختیدستم ر یآب داغ رو  

. ول  ینیس یتو عیلبم رو گاز گرفتم و فنجون رو سر

 کردم

نکشم. از  غیشدم و دستم رو تو دستم نگه داشتم تا ج خم
 درد اشکم

 هیتو  دم،یپر یم نییکه باال و پا نطوریاومد و هم در
 حرکت

گرفتم ریآب ش ریدستم رو ز یناگهان .  

 

  

  

 ریخواست تمام بدنم رو ز یشدت درد و سوزش دلم م از
خیآب   

. رمیبگ  
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. به دست سرخ شده م نگاه کردمآروم همونجا نشستم و   

بود کامال ملتهب شده بود ختهیدستم که آبجوش ر یرو .  

نگران فرهود که اسمم رو صدا زد سر بلند  یصدا با
 کردم و

م گذاشتم ینیب یانگشت اشاره م رو رو .  

. رو نگران نکن یکس یخود یب س،یه - 

 یب یتوجه به حرفم، ب یو ب دیهاش رو در هم کش اخم
 رو صدا زد

: 

د؟یدار یپماد سوختگ یب یب - 

 دنیکه نگران وارد آشپزخونه شد و با د دینکش قهیدق به
هیمن که تک  

بر افروخته م  ینشسته بودم و چهره  نتیبه کاب زده
به یچنگ  

گفت که بابا هم  ییخدا ایدستم  دنیزد و با د صورتش
 وارد

شد. شدت گز گز دستم رو فراموش کردم و  آشپزخونه
کردم یسع  
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کرد خکوبمیدرجا م ادشیفر یپاشم که صدا .  

 یدار ییتو معلوم هست حواست کجاست، چه بال دختر

 - سر

 یکه باال آورد یو اون گند شبیاون از د ؟یاریم خودت
سر نیبا ا  

سرت گرم  نکهیا یاز االن . اصال تو جا نمیت. ا شکسته
 درس و

  مشق باشه، معلوم هست فکرت کجا هست؟!

  

کردن  یخال یکه بابا برا ییشده از حرف ها خشک
کبارهیخودش   

سرم هوار کرده بود، بغضم رو قورت دادم که  یرو
 فرهود

 یآروم کردنش صداش زد، اما اون ب یبرا عامرانه
 توجه جلو اومد

که با گاز گرفتن لبش  یب یپماد رو از ب کهیدرحال و
داشت یسع  
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که  یپام نشست و دست من یرو آروم کنه جلو پسرش

بق نطوریهم  

 کهیکردم گرفت و درحال یتنها نگاهش م یحرف یب کرده
 پماد رو

سرخ  یاز خشم و ناراحت کهیداد، درحال یفشار م روش
 شده بود

. از درد لبم رو گاز دیآنکه نگاهم کنه پماد رو مال یب
 گرفتم اما

نزدم که به حرف اومد یحرف .  

تو  یگند زد یدست یکه دست شتیاز دو سال پ اون

نمیا تیزندگ  - 

 یجلو م یدار ،یبا چه فکر ستیاالن که معلوم ن از
. بازمیر  

 خودت رو بدبخت ....

ناراحت و شماتت بار  یاشکم با صدا یقطره  دنیچک
یکی یب یب  

دیکش رونیشد که جلو اومد و دستم رو از دست بابا ب .  
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 یطفل معصوم رو سرزنش کن نیا ینطوریا نکهیا یجا

 - و بابت

 ینطوریممکنه مرتکب شه باهاش ا یکه هر کس یاشتباه
 حرف

 ی. برا یباش که حالش رو خوب کن نیبه فکر ا یبزن
 بچه ت

 ارزش قائل باش .

به مادرش انداخت یبابا همونجا نشست و نگاه .  

! بدم؟ دیهم با یخواستگار یمامان، نکنه اجازه  هیچ - 

نگاهش کرد یجد یب یب .   

  

حرف  یگم ب یخواد، من نم یچون دخترت م آره؛

 - دخترت رو

مشکل از خود  یگم اگه قراره مخالفت هم کن یبر م یبد
 پسره باشه

اون آدمه لیچون فام نکهینه ا .  
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دور دستم  یبانداژ یب یدر فضا حاکم شد و ب یسکوت . 

دیچیپ  

قفل تنها دست ماهان  نیا دیزبونم قفل شده بود و کل انگار
 بود .دلم

خواست. با اشاره به فرهود  یرو نم یکس چیبا ه بحث
 ازش

 خواستم کمکم کنه تا به اتاق برم.

 ی. بدمیتو اتاق پهن کرد و کمکم کرد روش خواب یتشک
 اون که

م  یشانیهم گذاشتم که پ یبزنم چشم رو یحرف .

دیرپورتاژ بوس  

دختر یختیچطور همه مون رو بهم ر نیبب ! - 

بود باز  یشگیروزها مهمون هم نیتو گلوم که ا بغضه
 هم جا باز

 کرد که ادامه داد .

 -اما تو نگران نباش، استراحت کن.

رفت رونینزدم که بلند شد و از اتاق ب یباز هم حرف .  
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اشکم سر خورد و  یبستن در که بلند شد، قطره  یصدا

یال به ال  

 موها گم شد .

خورد یروزها بهم م نیا یحالم از تلخ گهید ...  

*****  

  

که با عشق  رزنیپ نیا یمهربون یبه پهنا یلبخند
کرد یبراندازم م  

.  یب یکه همه برام زدن کنار ب یدست ونیزدم و در م

 نشستم

 دیرس یرنگ بلند که تا مچ پام م یریش یاون مانتو در
 با اون

که به اصرار ماهان  یپاشنه بلند و اون تاج گل یها کفش
سرم یرو  

عروس ها شده بودم هیشب یراست یگذاشته بودم، راست !  

متوجه  یحاضر زدم و اجازه ندادم کس تیبه جمع یلبخند
 دلهره ام
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 یماهان خودش جا ی. حضور خواهر و برادرها بشه

یابهام برا  

گذاشت ینم یکس !  

و زمزمه  دیم رو بوس یشونیکه نشستم پ یب یکنار ب :

 وار گفت

مادر یبخت بش دیسف . - 

که  دمیرو بوسش فرو رفتم و دستش حصارعشق در  پر
 خودش رو

کرد یو اخم دیکنار کش .  

 یخواهر ماهان کنارم اومد، نشست و با مهربون درسا
 دستم رو

میشده بود یمیبا هم صم یماه حساب کی نیگرفت، تو ا .  

زنداداش یچقدر خوشگل تر شد . - 

دونست با زنداداش گفتنش دلم  یگفت . م یقصد م از
یغنج م  

 رفت .

شد و  دهیداخل اومدن ماهان نگاهم به اون سمت کش با
 فرصت
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بهش بدم ینکردم جواب .   

  

من نشست . چقدر  یگشت و رو تیتو جمع نگاهش
تر پیخوش ت  

بود شهیاز هم !  

داد  یبابا که ماهان رو مخاطب قرار م یجد یصدا با
 سرم

 برگشت .

کم کم راه  دیبا ارن؟یم فیتشر یماهان پس پدر ک آقا

تا میفتیب  - 

به محضر میبرس .  

معلوم بود که  د،یبار یاز صداش و حرکاتش م یکالفگ
 هنوز هم به

نداشت نانیکرد، اطم یکه م یکار .  

اونجا  دیاتفاقا االن زنگ زدن گفتن شما حرکت کن چرا

یهم رو م  - 

مینیب .  
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 یخب اریاز سر اجبار بس ستین یکه معلوم بود راض بابا

 گفت و

 نیفرهود و نگ ی. نگاهم رو رفتن شدن یآماده  همه
 نشست، مثل

حواس برادرم بهم بود که درجا نگاهم کرد و با  شهیهم
دیاشاره پرس  

و من بودم که دست باال بردم و  ادیدارم ب یکار اگر
حواله یلبخند  

 ش کردم .

 ردنیکرم رنگم رو برداشتم و کنار ماهان رفتم تا ب فیک
که به میبر  

انداخت و اخم کرد یدست هام نگاه .  

ابرو باال پروندم که رفت و دسته گلم رو برام  متعجب
 آورد. اتقدر

. بود جا گذاشته بودمش ریفکرم درگ   

  

قرآن ردمون کرد و تو  ریاز ز یدل گرم یبرا مامان
 دست زدن
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و ماهان  میرفت رونیکنار هم از خونه ب ه،یبق یها

رو نشیدرماش  

 برام باز کرد .

دمیه سمتش چرخبه محض حرکت ب :  

شد؟ یچ ماهان - 

بهم انداخت ینگاه کوتاه .  

شد؟ یچ ،یچ - 

 اخم کردم، االن وقتش نبود خودش رو به اون راه بزنه .

و آروم لب زد دییپشت سرش رو پا نهیاز آ :  

 -جواب نداد !

و سر جام نشستم ختیته دلم فرو ر .  

شد ینم ادهیپ طونیبابا هم از خر ش گهیشد، د یاگه نم .  

 یرو یاون که کنترل یگذاشتم و ب شهیش یرو لبه  دستم
 حرفم

اعصابم خورد  یزیاز ترس آبرور کهیباشم،در حال داشته
 بود غر

 زدم .
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برسه اگه قرار بود بابات به  نجایبه ا میزاشت یم دینبا

 - خاطر عمه

ادیخانم ن !  

من  ادیخودش اومد جلو، خودش گفت حله االن اگه ن اون
یجلو  

شم یپول م هی یخانواده ام سکه  !   

  

 -آوا !

چشم هاش  یرنگ گرفته  دنینگاهش کردم و با د کوتاه
یپوف  

سرم رو برگردوندم شهیدادن ش نییو با پا دمیکش .  

که  یگذشت جز خبر یاومد و م یبه سرعت م زیچ همه
 منتظرش

 بودم.

از پدر ماهان یجز تلفن !  

. میوارد محضر شد  
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از  شتریماهرانه اش ب یکار نهیکه آ ییبایعقد ز سفره
یزیهرچ  

. کرد تو نظرم نشست یتوجه رو جلب م  

. و فقط نگاه کردم ستادمیا یلحظه ا  

هرچه تمام آراسته شده بود  ییبایکه به ز یسفره عقد به
 تا شاهد

بود یما باشه اما االن حالمون چ یو خوشبخت وندیپ !  

 چشم دور سالن چرخوندم .

 یهارمون یرنگ و پارکت قهوه ا یریش یها پرده
باهم ییبایز  

 یشده برا دهیمنظم چ یها یکرده بود. صندل جادیا
یرایمهمانان پذ  

از  یکوتاه یمن و ماهان با پله  گاهیها بود و جا اون
یجدا م هیبق  

 شد.

 سر جام نشستم و ماهان کنارم اومد.

که تو سفره عقد، درست رو به رومون  یا نهیاز آ نگاهم
 قرار
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  داشت به ماهان افتاد.

  

 ینم یام بود و من حت رهیگرفته و نگران خ ینگاه با
 تونستم بهش

 لبخند بزنم.

افته از  یکه ممکن بود ب یسردرگم بودم و اتفاقات انقدر
یجلو  

 یاز اون حال خوب برام باق یریشد که چ یرد م چشمم
 نمونده بود

. 

م کرد نشونم نده اوضاع یم یماهان هم که سع ینگران
 رو بهم

کرد یتر م ختهیر !  

اومد و فرهود مدام با  یو داخل نم ستادهیدر ا یجلو بابا
 اشاره ازم

! پس کجا موندن خانواده ش؟ دیپرس یم  

! گفتم؟ یچه م  
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باد هوا برپا شده؟ یمجلس رو نیگفتم ا یم  

! نه ؟ ای ادیدونم پدر ماهان م یگفتم اصال نم یم  

شد و تنها  یها از دهانم خارج نم نیکدوم از ا چیه نه،
زدم یلب م  

انیم !  

خواستم باور کنم ینم نیاز ا ریغ .  

در آورد افتاد  بشیرو از ج لشیبه ماهان که موبا نگاهم
اون یو ب  

که  یامیپ یرچشمیسرم رو به سمتش بچرخونم ز که
 نوشت رو

 خوندم .

" کار رو با من نکن بابا ! خوردم نکن" نیا   

  

 یپاش نشون از اضطراب و فشار عصب یدر پ یپ تکون
 باالش

بهش وارد  یپاش گذاشتم و فشار یدستم رو رو بود،
 کردم تا آروم
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نداشت یا دهیتر باشه اما فا .  

در مشغول حرف زدن با  یکه جلو دمیدفتر رو د مسئول
 بابا شد و

 بعد داخل اومد .

ما نشست یتو سالن چرخوند و رو ینگاه :  

! داشته، مجلس رو  رهمیت تاخساع میعاقد اومده، ن

م؟یشروع کن - 

کرد به خودش مسلط باشه اما  یکالفه بلند شد، سع ماهان
 حال بدش

همه به  گهیکه د یمشخص بود، اونقدر یده فرسخ از
 شک افتاده

 بودن.

ته سالن رفت و برادر بزرگترش پشت  یسمت پنجره  به
 سرش

 روان شد.

 ینرمش یبود انداختم و ب ستادهیبه زن که هنوز ا ینگاه
 تمام دق

کردم یدلم رو سرش خال :  
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 یلطفا بهتون خبر م رونیب دی! برد؟یهست یمنتظر چ . 

مید - 

صداش  رهیبود تا گر بگ یکه انگار منتظر جرقه ا زن
 رو باال برد

: 

مییساعته معطل شما می! نم؟یخانم طلبکارم شد هیچ ! - 

جلو اومد  بهش بدم که فرهود یجواب دندون شکن اومدم
 و کنارم

  قرار گرفت.

  

به بازوم وارد کرد ومحترمانه جواب زن رو  یفشار :

 داد

به ما  گهیخانم محترم حق با شماست، چندلحظه د بله

دیفرصت بد - 

. 

رفت و فرهود بود  رونینازک کرد و ب یپشت چشم زن
یکه جا  
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 ماهان کنارم نشست .

چرا پدر ماهان  د،یا ختهیخبره آوا؟! جفتتون به هم ر چه

 - هنوز

! ومده؟ین  

طفره گفتم یبغضم رو قورت دادم و ب :  

ماهان، حاال هم  یدونم فرهود، رفته بود دنبال عمه  ینم

یهرچ  - 

دن یزنه جواب نم یزنگ م !  

که نگاهش رنگ باخت دمیبه وضوح د .  

 یحرف ینگاهش دنبال ماهان رفت و بعد خودش ب اول
 تنهام

 گذاشت.

روز هم تنهام نگذاشته بود  نیکه تو ا مهتاب یرو نگاهم
 نشست که

کرد ینگران نگاهم م .  

خودش  یسرجا یزیدونستن چ یکل سالن م گهید انگار
و ستین  
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 . و صبر کردنش، داشت در حقم  ومدنیبابا با داخل ن

کرد یلطف م  

 اما تا چقدر لطف ؟!

ماهان که رد شد و به سمت پدرم رفت  یرو نگاهم
یزینشست، چ  

بابا رو  یداد که هرلحظه اخم ها یم حیبراش توض رو
  در هم تر

  

دونستم  یکه نم یمن یعمق فاجعه بود برا نیکرد و ا یم
یچ  

شه یرد و بدل م نشونیب !  

 

 

شه ، همه  یم زیکه صبر پدرم کم کم داره لبر دمید یم
مهمون ی  

خودش  یهست که سرجا یزیمتوجه شده بودن که چ ها
. اماستین  
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آورد. مامان مدام تو سالن  یخودش نم یکس به رو چیه

یراه م  

. نشست یم یکس شیپ یرفت و هر از چندگاه  

کرد اما  ییو با نگاه ازم بازجو دیبه سمتم چرخ نگاهش
 من تنها

پر عرقش رو  یشونیانداختم. ماهان مدام پ نییرو پا سرم
 با دستمال

. زاشت ینم نیاش رو زم یکرد و گوش یپاک م  

کنار هم نشسته بودن و هر دو نگران  نیگو ن فرهود
ینگاهم م  

 کردن.

 ییدونم چقدر گذشته بود که بابا بلند شد و با اخم ها ینم
 در هم

اسمم رو صدا زد دهیکش .   

  

خواستم  ی. منمیخواستم کر باشم و کور تا نشنوم و نب یم
 سال ها
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بر  یهمونجا کنارش انتظار بکشم اما حرف بابا خنجر . 

 قلبم شد

میپاشو بر ! - 

باال رفت و پر التماس تنها نگاهش کردم. ماهان  نگاهم
 بود که مثل

زد  یو جلو رفت . آروم به بابا حرف دیاز جا پر فشنگ
 که اون

دیپسش زد و پر اخم توپ یعصب .  

جواب  یحت میست منتظر قهیچهل دق م،یما مسخره ا مگه

 - تلفنتم

! یرچه صب م؟یصبر کن شتریب یگ یدن بعد تو م ینم  

 ماهان بلندتر اما با احترام جواب داد :

کنه، شما  یکار رو نم نیمن ا یبابا اد،یمطمئنم م من

گهید کمی  - 

دیصبر کن .  

. که خشک شده نشسته بودم کرد یتوجه رو به من یبابا ب  

گم پاشو یمگه نم ! - 
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اش  یهرکس در گوش کنار د،یچیتو سالن پ یا همهمه

یم یحرف  

دیبود که بلند به گوشم رس یب یب یزد و صدا .  

! منتظر بمون گهید کمیمادر،  - 

تموم  نیسنگ یلیانگار براش خ ریتاخ نیو بابا بود که ا .

 شده بود

 انیاگه قرار بود ب ن؟یاز ا شتریمادر من! ب یانتظار چه

 - تا حاال

بدم که خانواده  یندارم که به پسر یاومدن. من دختر یم
 اش

  نخوانش !

  

بزنه که  یبزرگتر ماهان دهن باز کرد تا حرف برادر
داد بابا یصدا  

از جام بلند شم یمتحرک یباعث شد مثل مرده  .  

! گم بلند شو ؟ یم ستمیمگه با تو ن - 

رو مدام  یخط فرض کی یماهان که عصب یرو نگاهم
نییباال و پا  
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. رفت نشست یم  

فرهود نتونه  یکس حت چیبود که ه یانقدر عصبان بابا
یور یحرف  

 حرفش بزنه.

.  دمیزور و به فرمان مغزم پاهام رو دنبال خودم کش به
 نگاه مغموم

 دیجو یکه بغض داشت خرخره م رو م یرو من ماهان

 .نشست

گذشتم یاز کنارش م دیرفتن از در با رونیب یبرا .  

 یشه و رو یم یکردم هرلحظه پاهام خال یم احساس
یم نیزم  

 افتم .

و صد راهم شد. نگاهم باال  ستادیرفتم. سرجاش ا جلو
 رفت و

. کرد سیچشم هاش بود چشم هام رو خ یکه تو یاشک  

زد ینم یحرف !  

زدم، تنها تو نگاهش غرق شده بودم و از  ینم یحرف
یذهنم م  
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! ما؟ انیبود پا نیگذشت که واقعا ا  

 یبار گرما نیآخر یتلخ بود و من دلم برا نگاهش
یش رو محصار  

که رومون زوم شده بودن  یتیجمع انیاما در م دیطلب
 جزء محاالت

  بود .

  

 نمشیقرار نبود بب گهیپهنش که د ی نهیس ینگاهم رو .

 نشست

که معلوم  یمن نبود و چهره ا یبرا گهیکه د ییها دست
گهینبود د  

نه ای نمشیبب !  

بهم آورد تا به  یو فشار دیچیدست فرهود دور بازوم پ .

امیخودم ب  

گرفت گفت یکه نگاه از من نم یپر اخم به ماهان :  

 هی یجمع سکه  یرسمش نبود که خواهرم رو جلو نیا

 - ،یپول کن
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یکه آبروش رو ببر !  

شد که  رانیسرش و یرو ایحرف فرهود دن نیبا ا انگار
 قطره

صورت و فک منقبض شده ش  یسر خورد و رو اشکش
نییپا  

 اومد .

. دیاشکش چک  

.  یزین چبود یلحظه جز قو نیکه تا ا یاشک مرد

بودم دهیازش ند  

 نگاهم قفلش بود.

شده. بغض فکم رو بسته  کهیکردم قلبم هزار ت یم حس
 بود و با

که فرهود بهم وارد کرد قدم هام ناخودآگاه جلو  یفشار
 رفت اما

 چشم هام، نه !

چنان تنها نگاهمون بود که تو هم گره خورده بود و با  هم
به نکهیا  

دمید یرفتم فقط اون رو م یجلو م .  
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! مگه مرگ  رمیبم یحت ایافتم، پام بشکنه  ینبود ب مهم

 باالتر از

! هم بود؟ نیا   

  

بود که در اون  یا خونهیبرام مثل م اهشیس یها چشم
 خاطره ها

 داشتم !

که دل کندن ازش برام راحت نبود، من تو  یا خونهیم
خونهیاون م  

 بارها غرق شده بودم !

.  ینم یاشمش، به دردنداشته ب گهیکه قرار بود د یمن

 خوردم

.بابا کالفه طول و عرض میرفت رونیدر محضر ب از
رو ابونیخ  

. کرد یم یط  

. اعتراضش باال رفت یمن صدا دنیبا د  

. نیتو ماش نیانقدر لفتش نده بش - 
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 یو جلو دمیکش رونیهوا دستم رو از دست فرهود ب یب

 ماهان

 رفتم.

! شد ازش دل بکنم؟ یمگه م  

! ؟ نمیچشم ها رو بب نیا گهیقرار نبود د یعنی  

! رو گرفت؟ بانمیبود که گر یاهیچه بخت س نیا  

لب باز کردم یو به سخت ستادمیجلوش ا :  

تموم شد؟ واقعا - 

! ته داستانمون ؟ نهیبود؟ ا نیهم  

که چند  دمیکه حرف زدن براش چقدر سخت بود. د دمید
 بار لب باز

کرد و فرو بست تا به بغضش مسلط شد و به حرف  .

  اومد

  

نفسم فقط  نیاما تا آخر ادیم شیپ یدونم چ یداستان نم ته

 - تو رو

جلو امیکشم. بازم م یدوست دارم، من ازت دست نم .  
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 نگاهش کردم. چقدر داغون بود !

که همه  یمن ی رهیرو دستش گرفته بود و مغموم خ کتش
برام زیچ  

کرد یمثل مرگ بود نگاه م .  

بار  نیافتاد، ا نیزم یروشد و گلم  دهیبه عقب کش بازوم
 خود بابا

بردم نیبود که به سمت ماش !  

خواست ترحم تو چشم  یکس نکردم، دلم نم چیبه ه نگاه
 هاشون رو

نمیبب .  

 

 به پشت سرم نگاه کردم .

زد چشم  هیتک واریکه گلم رو برداشت و به د یماهان به

 .دوختم

دو پاش افتاد  یتحمل وزن بدنش رو نداشت که رو انگار
 و دستش

زانوهاش گذاشت یرو رو !  



 
 

1061 

 

 مهسا اربابیویسنده:ن                                                                                       میخونه چشمات

کرد بلندش کنه اما اون تمام حواسش  یبرادرش سع . 

من بود شیپ  

دست بابا رو فشردم و با  یلحظه ا م،یدیکه رس نیماش به
یصدا  

 گرفته ام به حرف اومدم :

تونم بدون  یکار رو نکن بابا، من دوسش دارم . نم نیا

 - اون، به

رمیم یخدا م !   

  

دیاخم در هم کش .  

جو عقلتو کله ت بود انقدر خودت و خانواده ت  هیاگه  تو

یرو ب  - 

نیتو ماش نیبش یریم ینترس نم ،یکرد یارزش نم .  

کرد و فرهود داشت با عمو  یناراحت نگاهم م مامان
یصحبت م  

و  دمیکش یبه محضر و ماهان انداختم، آه ی. نگاهکرد
 پام رو داخل
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گذاشتم نیماش .  

نگاه همه مون رو  یبلند یکه صدا نمیخم شم و بش دماوم
 به پشت

 سر برگردوند .

دیفرهمند، صبرکن یآقا ! - 

ستادیبرگشتم و قلبم ا .  

که منتظرش بودم یخودش بود، همون !  

زود  یاومد و معلوم بود برا یسرعت به سمت بابا م به
دنیرس  

. تالش کرده یحساب  

. نگاهش نکردم شتریب  

دمیمقابل نگاه پدرم به سمت ماهان دوبرگشتم و در  .  

پدرش از جا بلند شده بود،  یصدا دنیهم که با شن اون
 جلو اومد و

دونستند  یکه م یتیو فارغ از جمع الیخ یبودم که ب من
 ما هنوز

ش پرت کردمحصارخودم رو تو  م،یستیمحرم ن .  
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 به خودم فشارش دادم و اون هم .

. پر  دیششونه م گذاشت و بو ک یسرش رو رو .

  حسرت و آرام

  

دادم یاگه از دستش م !  

شد ینم بمینص گهید حصار نیاگه ا !  

ش جمع کردم و  نهیفکر خودم رو محکم تر تو س نیا با
 چشم هام

 رو بستم.

فکر درمورد حضور  یرو کنار زدم و ب یافکار منف تمام
 خانواده م

کوتاهش سپردم یعاشقانه  یگوش به زمزمه  .  

. خوامت یم یلیخ - 

نثارش  یمن بودم که سر بلند کردم و لبخند پر عشق و
 کردم. نگاهم

شده به خودم اومدم و از  دیفرهود که افتاد، سرخ و سف به
شحصار  
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. اومدم رونیب  

حرف  یمن شده بود ب یهم که متوجه معذب ماهان
بهم زد و یلبخند  

 دسته گلم رو به سمتم گرفت.

شد سبک بال و راحت عشق رو تجربه کرد ،  یم حال
یکنار کس  

. خواستمش یکه با دل و جان م  

رمینگاه ازش بگ یخواست لحظه ا یدلم نم .  

 یغرق شدم که حرفش قند تو اهشیس یتو چشم ها ..

 دلم آب کرد

اول  یچشمات، که از همون لحظه  ی خونهیم نیا آخر

 - دلم رو

خوا ینم یاز زندگ یچیه نیبرد، سهم خودم شد . جز ا !  

مثل فکر من بود هشیتشب نکهی. از ا دمیخند زیر !  

! کردم اون خود خوده منه یفکر م یگاه    

مردم یاز وجودم که اگه نبود واقعا م یجزئ .  

 


