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 تند   پا   خروجی  در  سمت   به  چمدونم   گرفتن  با  و   اومدم  خودم  به  فرودگاه  گوی   بلند  صدای   با

 ..شده  من  معطل   حسابی االن   تا میدونستم  کردم،

 قرار  مقابلم   اینکه   محض  به   اومد   طرفم   به   و   کرد  بلند  دستشو   دیدم   که   میگشتم  دنبالش   چشمام  با

 ...گرفت  فاصله   ازم  پشتم  به  ضربه   چند  زدن  با  و  کشید   درآغوشم  گرفت

 ...کردی  قبول   رو  درخواستم  که  ممنون  سپهر،   خوشحالم دیدنت  از  چقدر  نمیدونی  -

 . داشت  تأخیر پروازم  شدی،   معطل   ببخشید  طور،   همین  منم  -

 .شدی  خسته   حسابی   میدونم که   بریم  بیا   نداره  عیب  -

 کرد  حرکت  و  گذاشت   ماشینش  پشت   رو  چمدونم 

 سیاوش   ممنون   چقدر  من   و  .. کنندست  خسته  پرواز   میدونم  میرسیم،  تا   ببند  چشماتو   کمهی  -

 برای   من   که  میشه  همراه  خاطراتی  هجوم   با  سال  پنج  از  بعد  ایران  به   من  ورود   میدونست  که  بودم

 . دارم  نیاز  سکوت   به  کردنشون  هضم 

 بهم  بود  کرده  آماده  برام   قبل  از  و   بود  خودش  اتاق   کنار   درست  که  اتاقی  خونش   رسیدیم  وقتی

 داد   نشون

 .میکنم  آماده  رو  شام  میز  بگیری   دوش   تا  -

 پشت   نیومد  داخل   اما  زد   در   به  تقه   دوتا  .بستم  سرم  پشت   و ر  اتاق   در   و  کردم   تشکر   ازش   لبخند   با

 .  حاضره شام  بیا  سپهر:  گفت کردو  بلند  صداشو سرش

 به   بادی   و   جلوش   صندلی  به   کرد   اشاره  دید   منو   تا   بیرون   رفتم   و   کردم  خشک   حوله   با   موهامو 

 انداخت   غبغب

 میخوری   باهاش   انگشتاتم  که   کردم   درست   غذا  یه   !کرده  چه   سیاوش   آشپز  سر   ببین   باشه،   عافیت   -

  غذا   بیرون  از  اینکه  حدس   و   مرغِ  تخم  سوسیس  هنرش  نهایت  و  نیست  پختن   غذا  اهل  میدونستم

 ثابت   سینک  کنار  سطل  رو  نگاهم  و  انداختم  آشپزخونه  به  نگاهی   نیم.  نبود  سخت  زیاد  گرفته

 و   بود  شده   حک   رستوران  اسم  روش   که   مصرفی  یکبار   ظروف   بودم؛  زده  حدس   درست   موند،

 که   حالی  در.  انداخته  دور  اونارو  عجله   با  که  میداد  نشون  بود  زده  بیرون  اشغال  سطل  از  نصفش 
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 فقط  زحمت   تو   افتادی  خیلی   سیاوش  نکنه   درد  دستت :  گفتم  کنم   کنترل  خندمو   میکردم   سعی

 اومده   پیش  برام  سوالی  یه

 ! سوالی؟  چه... که  نداریم  بیشتر  سپهر  دکتر   یه  حرفیه  چه  این  -

 ! باشی  کرده  درس  کباب  باهاش  تو که  نمیبینم  سیخی  اینجا  من   -

 حاال ..  بشوره  غذاش  سِرو  از  قبل   رو  کثیف  ظرفای  باید  آشپز  یه  معلومه  خب :  گفت  و  زد   لبخندی

 ناخودآگاه   و   خوردم   رو   کباب   جوجه   از  لقمه   یه  . نیوفتاده  دهن  از   تا   بخور  غذاتو   کن   ول   رو  حرفا   این

 بستم  لذت  با  چشمامو نظیرش   بی  طعم  از

 .بودم  نخورده  غذایی  چنین   بود  وقت   خیلی !  سیاوش  خوشمزست  خیلی   -

 زده   زل  بهم   باز  نیش  با   سیاوش   دیدم  که   کردم  باز   چشمامو 

 .نمیگیرم  غذا   هرجایی  از   میدم  اهمیت   ام  تغذیه  به  خیلی   من  معلومه،  -

  داد  ادامه  و  بده  نشون  خونسرد   خودشو کرد  سعی   داد،  بزرگی  سوتیِ  چه  فهمید   تازه  انگار

 .بود  غذا  اولیه  مواد  منظورم  -

 زدم بازوش   به   مشتی  خنده   با

 آثار  شو مطمئن  همه  از  اول کردی  درست  خودت رو  چیزی  کنی  ادعا  خواستی  که  دیگه  دفعه  -

 .کردم غذا  مصرف   بار  یه   ظروف  به   ای  اشاره  دستم  با   بردی،  بین  از  خوب  رو   جرمش

 شد   جدی 

 ! شده؟  چی  انگار   توام  حاال  خب   -

 تو  آشپزی برا جونی  دیگه شبا همین  برا دانشگاهم درگیر صبح از من میدونی که تو سپهر جون

 . مونه  نمی   تنم

 بکنم؟   خوشمزه  شام  و  ناهار   یه   خواست  در   ازت  تونم  می   تعطیل   روز   من  یعنی  ! دیگه؟  شبا  فقط  -

 املت  یا   مرغ  تخم   سوسیس  با!  نه  که   چرا:  گفت  نفس  به  اعتماد  با  و  ریخت   نوشابه   خودش  برا

 . هستیم  سپهرم اقا   خدمت در  پز   سیاوش
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 . نمیاری  کم  وقت   هیچ سیاوش  تو دست  از  -

 کار  کلی  فردا  سپهر  بخوابیم  زودتر   بخور  غذاتو:  گفت  حرفم  به   توجه  بی  و   زد   نمایی  دندون  لبخند

 . داریم

 دنیا   سر  اون  از  منو  چرا   هست   کشور  تو   خوب استاد  همه  این  نمیارم   در سر  تو  کارای  از  که  من  -

 کنم؟   تدریس   شما  دانشگاه تو  تا   ایران  بیام  کشوندی

 تصمیم  نداشتی  برگشت  قصد  حاالم  حاال   و  بود  شده  تموم  آمریکا   تو  درسِت  شما  که  اونجایی  از  -

 استفاده خودم   دانشگاه های   دانشجو نفع  به  آمریکا کرده تحصیل  دکتر  یه  دانش  و  علم  از  گرفتم

 .شد  مواجه  دانشگاهم  گروه مدیر  استقبال  با   که  کنم

 

 مغرور   استاد  این   از   قدر  همین   دانشجوهاتم   امیدوارم  فقط :  گفتم  و   خوردم  لیوانم   تو   نوشابه   از   یکم

 .کنن  استقبال  گیر   سخت  و

 برگشت  طرفم   به   میکرد  جمع  میزو داشت  که  طور   همون 

 .بشه  نصیبشون  جذابی  و   کرده  تحصیل  استاد  چنین  خداشونه  از اونا  نباش،   اونا  نگران  تو  -

  گذاشتم  یخچال  تو  رو   ماست  ظرف و  نوشابه  حرفش به  توجه   بی  

 .بود  خوشمزه  خیلی  شام،  بابت  ممنون   -

 جوابمو   میکرد   خشک  قرمزش   تیشرت   با  دستاشو  که   طور   همون   و  شویی  ظرف  تو   گذاشت   ظرفارو

 : داد

 ! جان نوشِ  -

 .داریم  کار  کلی  فردا  که  بخوابیم  بریم

 بخیر   شبت  پس  باشه  -

 سپهر   کن   صدام  داشتی  نیاز  چیزی . بخیر  شب  -

 ممنون   -
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  رفت   خودش   اتاق  طرف  به  زدو   چشمکی 

   ...رفتم خواب   به   همیشه  از  زودتر  همیشگی  خیال فکرو  با و  کشیدم   دراز  تخت   روی

 مرد  سیاوش  بفرمایید  با  شد،  بلند  در  صدای  که  بودیم  نشسته  سیاوش  دفتر  تو  بعد  روز   صبح

 توضیحات   با   .کرد  معرفی  مهرورز   رو   خودش  سیاوش  و  من   با  دادن  دست  از  بعد   و   شد  وارد   میانسالی

 اینکه  به   توجه  با     .هست  مهرورز  استاد  بشم  جایگزینش  من  قرارِ   که  استادی  شدم  متوجه   سیاوش

 به   رسما    فردا  از  اداری  کارهای  انجام  از  بعد   شد  قرار  بود،  گذشته  مهر  ترم  شروع  از  ماهی  یک

 خوردن   از   بعد  و  بودم  دانشگاه  تو  سیاوش  با  غروب  تا  .کنم  تدریس  دانشگاه  تو  مهرورز  استاد  جای 

 یادش   چیزی   که   انگار  رسیدیم  خونه   به   اینکه  محض  به   . رفتیم  خونه   به   مجلل   رستوران  یه   تو   شام

 . زد  پیشونیش   به  محکم  دست   با  باشه  اومده

 سیاوش   شده  چیه   -

 !شد؟  چی   دیدی   خدا ای  -

 یادم  که  شدم   تو   درگیر  انقدر  بود   دربی   امشب:  گفت  و   رسوند   تلویزیون  کنترل   به   خودشو   عجله   با

 .... رفت

 . انداخت  گذشته  فوتبال  پخش   زمان   از  چقدر  میداد  نشون  که  تلویزیون  گوشه   به  نگاهی   یه  

 سپهر   بشین  بیا   شده،   شروع  است  دقیقه بیست   خداروشکر خب   -

 .ندارم  حوصله  کن  ولش:  گفتم  و   انداختم  باال  ای  شونه  تفاوت   بی

 پاشو :  گفت  بود  تلویزیون  به  چشمش  و  میاورد  بیرون  تخمه   و  چیپس  کابینت   از  که   طور  همون

 ...حساسه امشب  بازی   خیلی   بیا

 چیزی  شکستن   صدای  با   و  کردم   عوض   رو   لباسام  و   گرفتم  پیش   در  اتاقمو   راه  بهش   توجه  بی

 توی :  گفت  بلند  و   کوبید  بهم  رو   دستش  دوتا   لحظه  همون .  رسوندم  آشپزخونه  به   عجله   با   رو  خودم 

 گُل ...گُل....  دروازه

 سیاوش   میکنی کار  چی  هست معلوم  -
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 میکرد،   جمع  هارو  شیشه   خورده  داشت  که  درحالی   بعد  و  کرد  خوشحالی  ابراز  ای   دقیقه  چند

 :داد  رو  جوابم

 فوتبال  با   میز  رو  گذاشتم  موسیر   ماست  و  چیپس  بیا  شکست  بود  ظرف  یه  که  نشده  چیزی   -

 .میچسبه

 بود  هرجایی  حواسم  .نشست  مبل  رو  کنارم  دستاش   شستن  از  بعد  و  ریخت  سطل  تو   هارو  شیشه

 . کرد  خاموش رو  تلویزیون  سیاوش   و شد  تموم   دقیقه   نود  کی  نفهمیدم   اصل    فوتبال،  جز

 صدامو؟   میشنوی !  الو  سپهر  -

 اومدم   خودم به.  شد  تموم   که  فوتبال  نمیدی؟   جواب   میزنم   صدات  ساعتِ  سه   زدی  زل  چی   به

 میکردم  فکر   داشتم  هیچی   -

 ! ای؟  گذشته  فکر  تو   بازم   که   نگو  -

 برای  من نبود،  ممکن   سیاوش  از  چیزی   کردن پنهون . کردم تایید   رو حرفش   سرم  دادن تکون  با

 .بود  بر  از  رو   سطرش  به   سطر که  بودم   شده  خونده کتاب  یه  مثل   درست   سیاوش

 خودتم   سپهر  نداره  ای   دیگه  چیز  بگیره   ازت  رو  حال  زمان  اینکه   جز  گذشته   به   کردن  فکر   -

 میدونی

 سیاوش   میکنم   زندگی   خاطراتش  با   دارم  من  ولی  -

 . نمیشه  درست  چیزی  خودخوری با  -

  تو   بدونه  داره  حق  اون  مادرت  به  هم   خودت   به  هم   بدی،   دوباره  شانس  یه   خودت  به   باید  نظرم  به

 برگشتی

 کنه    تحمیل  من   به  نظراتشو  بخواد  که  نیستم  پیش   سالِ  چند   سپهر  اون  من   ولی   داره  حق   اره  -

 

 بهت   چون  نگفتم  مادرت  به   چیزی  اگر  منم  نمیکنه،  تحمیل  رو  چیزی   بهت   کسی  نخوای  تو  تا  -

 .میشه  خوشحال  خیلی   برگشتی   بفهمه  میدونم   وگرنه  دادم  قول

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

7 
 

 کردم  سکوت  و  زدم   پوزخندی 

 : گفت  بگم   چیزی  نمیخوام   دیگه   فهمید

 کلس  سر  کاریت  روز  اولین   که  نمیخوای.  داری  کلس  فردا  توهم   وقتِ دیر  بخوابیم  بریم  پاشو  -

 دکتر   آقای   بزنی  چرت 

 بخیر   شب   تو با  حق   اره  -

 بخیر   شب  -

 شستن   از   بعد   میخوابیدم،  زودتر   دیشب   باید   بود  اون   با   حق   شدم   بیدار  سیاوش   بلند  صدای   با   صبح 

 ام   قهوه  فنجون  از  یکم  .نشستم  بود  چیده   برام  سیاوش  که  ای   صبحونه  میز   پشت   صورتم  و  دست

 . شدم  بلند  و   برداشتم  کیک  برش  یه  بعدم   بپره  خوابم  تا   خوردم 

 مشکی   شلوار  با   برداشتم  آسمونی  آبی  پیراهن   و   ای   سورمه  کت   یه   رسوندم،  اتاق   به   خودمو   عجله   با

 تازه   انداختم  ساعت  به   نگاهی  نیم  .زدیم  بیرون  خونه   از  سیاوش  با  عطر  زدن  از  بعد  و  پوشیدم

 رسیدم،  دانشگاه  به  تا .  برسونم  ۹  ساعت  کلس  به   موقع  به  رو   خودم  میتونستم  بود  ۸:۲۰  ساعت

 و  کردم   تند پا  ها   پله  سمت   به   اونا  به  توجه  بی  شد  شروع  دیدنم  با  دخترا  از  گروهی   کردن  پچ   پچ

 و   بُهت  با  دانشجوها  بیشتر  کلس  به   ورودم  با  .شدم  وارد  بعد  و   کردم  مکثی   ۲۰۳  کلس  جلوی

 ...  شدن  خیره   بهم  خنده با   هم نفری  چند

 : گفت  خنده   با  شونییک

 بخواب   بگیر  خونتون  برو   نظرم   به !  کلس  سر اومدی   تازه  تو   گذشته   ترم  شروع   از  ماه   یه   داداش  -

 .کردن  محرومت   امتحان  از  استادا  همه بلکه  مهرورز استاد  تنها  نه   چون

 داشتم  سن  سال   ۳۸  نزدیک  اینکه  با   بگیره،  اشتباه  دانشجو  با  رو   من   میدادم  حق   بهش   حدودی   تا

 از  فقط  اونم  که  داشتم  سفید  موی   تار   تا  چند  فقط  و  میدادم  نشون  سنم  از  تر  جوون  خیلی   ولی

 .دید  میشد  نزدیک

 :گفت  که  نشستم  اساتید   میز  پشت  
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 دونی  می  باشی  دومی  ترم  ما  مثل   اگر  ولی  نیومدی  ماه  یه  درستِ!!  ها  نشستی  اشتباه  داداش  -

 !!! استاده  جای   اونجا

 دومی   ترم  که  نیستم  دانشجو  من  اصل:  گفتم  خاصی  غرور  با  بعد  بشه  تموم  سخنرانیش  کردم  صبر

 .باشم

 

 دانشگاه؟  میای   صبح  اول  بیکاری  پس   گفت  خنده   با

 حرافید؟   بزرگترتون  برابر  در   انقدر  همیشه   شما   -

 جایگزین  تون   آناتومی  جدید   استاد   هستم  محمدی  سپهر  دکتر :  دادم  ادامه  بده  جواب   اینکه  از  قبل

 . نمیارن  تشریف دیگه  شخصی  دالیل  به  ایشون  مهرورز،  استاد

 میدادن   گوش حرفام  به   سکوت  تو  دانشجوهام   بقیه  و  پرید  رنگش

 چشم   بارو  این  اما  نمیگذرم  ساده  دانشجو  انضباطی  بی  و  ادبی  بی  از  وقت  هیچ  من  ضمن  در  -

 . میکنم  پوشی

 . رفتن  مهرورز  استاد   نداشتیم  خبر اصل  ما   ولی   نداشتم  احترامی بی   قصد  استاد  ببخشید  -

 معرفی   رو   خودم  من  نمیکردید  پرحرفی  اگر  شمام  البته   کردم،   پوشی  چشم  همین  خاطر  به   منم  -

 میدونید   که   طور  همون  بشم،   متذکر  رو   نکته  چند  کلس   شروع  از  قبل  بهتره  بگذریم .  میکردم

 من  از   ترم  اخر  قراره  که   ای   نمره  به  حواستون  مهمیِ،   درس  و  واحدِ   چهار   ترمتون   این  اناتومی

 بیرون ذهنتون  از  بذارید امتحان  شب برای رو  درس  این اینکه  فکر  االن همین   از و  باشه  بگیرین

 . منه  با   هم بعدتون  ترم  اناتومی  چون کنید  جمع   حواستونم  گیرید  نمی   نمره   چون   کنید،

 ورودش  و  در صدای  شدن بلند  با  که  میدادم  پاسخ  سواالشون  به داشتم مهم،  نکات  گفتن از بعد

 میترسیدم   نمیزدم   پلک   . شد  حبس   سینم   تو  نفس   و   خورد   گره  آشناش   نگاه   تو   نگاهم  کلس  به

 اونم  نکنه   !میکرد؟  چیکار  اینجا  اون  نداشت،  امکان ،  بره  بین   از  روم   به  رو   تصویر  زدنم  پلک  با

 دستگیره  و  بود  پریده  رنگش   بود،  من   حال  از  بدتر  اما   اون  حال  !ست؟  دانشگاه  همین  دانشجوی

 اما   بود  سخت  برام  ازش   گرفتن  نگاه  اینکه  با  .کنه  جلوگیری  سقوطش  از   تا  بود  گرفته  سفت  درو

 ! امرتون؟:  گفتم  ممکن   حالت  ترین  سرد   با   بدم  نشون  ضعف   دانشجوهام  جلو   نمیتونستم
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 زد   لب   بود  افتاده  لکنت  به  که   صدایی  با

 اشتباه   رو  کلس  کنم  فکر  داشتم،  کلس  مهرورز  استاد...  استاد  با  راستش،...  من  یعنی...    من  -

 .اومدم

 پزشکی  دو ترم  دانشجوی اون که نمیشد  باورم هنوز من  اما  داشت، کلس مهرورز  استاد با گفت

 خونسرد  رو  خودم   .نمیشم   مطمئن   نپرسم  رو  موضوع   این  سیاوش  از  تا   نداشت،  امکان  این   نه  باشه،

 نکنن   شک  این  از  بیشتر  دانشجوها  تا  دادم  نشون

 به  تایم  سر  بگیرید  یاد  تا  محرومید  کلس  از  رو  جلسه  این  اما  نیومدید  اشتباه  رو  کلس  خیر  -

 . بیاید  کلس

 بعد   . رفت  و   کوبید  درو  ای   دیگه   حرف   بدون   همین  برای  نداره  فایده   من  با  کردن   بحث   میدونست  

 مسلط   خودم  به   کردم  سعی   بود  که   جوری   هر  برد،اما  خودش   با   منم  حواس  و  هوش   تمام   رفتنش 

 به  رو  دانشجوها سواالی به دادن جواب .کنم  تموم زودتر  کمی  البته  و خوبی  به  رو کلس  و بشم

 بفهمم  تا  میرسوندم سیاوش  به  زودتر   هرچی  خودمو  باید.  رفتم  می  باید  .کردم  موکول  بعد  جلسه

 بدون   و   زدم   در   به   ای  ضربه   سیاوش،  دفتر   سمت   به   کردم   تند   پا  .میکنه  چیکار   دانشگاه  این   تو  اون

 نمیدونم   بود  شد   خیره  من   به   بهت   با   سیاوش  .شدم  وارد  و   کردم   باز   درو   باشم   جوابش   منتظر   اینکه

 خوبه؟   حالت   سپهر   شده  چی :  گفت  که  دید   صورتم  تو   چی

 من   به   یکی   میکنه؟   چیکار   اینجا   اون:  گفتم  نره   باال   تا   کنم   کنترلش   میکردم  سعی   که   صدایی  با

 ! میکنه؟  چیکار   اینجا  اون  بگه

 میگی   چی بفهمم   تا  باش  اروم   یکم  سپهر؟   کی  -

 ...   اسم  به  دانشجویی ببین   کن   نگاه  دانشجوهات  لیست   تو   ارومم  من   -

 بیارم   زبون  به  رو   اسمش   نمیتونستم   رسیدم  که   حرفم  اینجای  به

 ! سپهر؟  شدی   ساکت  چرا  اسمش؟   خب   -

 داری؟   سنایی  مریم  اسم  به  دانشجویی...سنایی  -

 اومد   طرفم  به  و   شد  بلند   میزش  پشت  از
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شدی؟! عصبانی  انقدر  تو  که  کرده  چیکار  دانشجو  اون  بگو  من  به   -

دستخوش زندگیم  که  دوسالی  اون  اما  داشت  خبر  من  زندگی  از  سیاوش  درسته  کردم،  سکوت 

برگشته وقتی  و  بود  شهرستان  وقتی  چند  پدرش  مشکلت  خاطر  به  سیاوش  بود  شده  تغییرات 

چشماش زیر  که  سپهری  بود،  ندیده  شکلی  اون  وقت  هیچ  که  شد  رو  روبه  سپهری  با  تهران،  بود 

رفتنش کارای  اینکه  محض  به  و  بود  اورده  روی  الکلی  مشروبات  به  میکشید،  سیگار  بود،  افتاده  گود 

تنیده هم  در  طنابی  مثل  ها  ماجرا  این  ی  همه  و  رفت؛  آمریکا  به  تحصیل  ادامه  برای  شد  درست 

فقط رو  عکسش  نه  بود،  دیده  رو  خودش  نه  سیاوش  که  مریمی  میشد،  ختم  مریم  به  تهش  که  بود 

..... و  بود  شنیده  رو  اسمش 

با************ مدام  نمیشد،  باورش  بود  چشمانش  جلوی  سپهر  تصویر  هنوز  بود  کرده  باز 

را کلس  در  وقتی  از 

دستانش و  میکرد  خودخوری  است.  چهره  تشابه  صرفا   شاید  یا  دیده  اشتباه  میکرد  تکرار  خودش 

دوستش از  فقط  کار  این  میدونست  گرفت.  قرار  چشمانش  روی  دستی  که  بود  کرده  یخ  استرس  از 

گفت: حوصله  بی  برمیاد  انیس 

بردار دستاتو  ندارم  حوصله  انیس  نشست-  کنارش  باز  نیش  با  انیس 

شده؟! غرق  هات  کشتی  مگه  تو،  رفیق...چته  غمتو  نبینم  نداره،-  رو  تو  ناراحتی  ارزش  کن  ولش   

که ناراحتی  استادِ  این  خاطر  به  اگر  روزه  دو  دنیا  بابا  بخند 

دادم رو  جوابش  گرفته  صدای  با  گرفته.  اشتباه  پادگان  با  رو  دانشگاه  راضی  خود  از  مغرورِ  پسرِ 

کرده؟ چیکار  مگه  انوتومی-  خشک  چوب  همین  با  بعدم  ترم  مریم...  زاییده  گاومون  کنه؟!   

چیکار میخواستی  دیگه   -

از رو  قبولی  فکر  کنی  غیبت  دلیلی  هر  به  اگر  که  میگیره  ترم  طول  تو  امتحان  تام  سه  داریم.   ۳

کن. بیرون  سرت 

کجابود؟ مهرورز  استاد  اصل  کیه؟  خشک  چوب   -
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 خشک چوب   به   ملقب  محمدی   سپهر  استاد  -

 فکر  این   به   فقط   من   داد،   چی   رو   سوالم   جواب  که   نشنیدم   رو   انیس   های  حرف   بقیه ...  برد  ماتم 

  .محمدی  سپهر  بود،  خودش ...  نبود  کار  در   شباهتی  که   میکردم

 چی  برای  اصل  برگشت؟  کی  نبود؟  امریکا  اون  مگه،  کردم  فرار  ازش  سال   پنج  من  که  سپهری

  !برگشته؟

 سیر  دل  یه  و  رفتم  فرو   انیس   گرم  آغوش  تو  اومدم  خودم  به  تا   اما  شد  سرازیر  اشکام   کی  نفهمیدم

 ...کردم  گریه  گذشتم   و  خودم   برای

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

 سپهر؟   بدی  رو سوالم   جواب نمیخوای  -

 ریختی؟   بهم  که  کرده  چیکار  سنایی خانم   این   بگی  نمیخوای

 : پشتم  به  زد   محکم

 کردی لبم به  جون   بزن  حرف   -

 دادم   رو   جوابش  ای   گرفته  صدای   با

 با   رو  شبم  سال  پنج  این  تموم   تو  که  مریمی  همون بود،  خودش  میفهمی...  سیاوش  بود  خودش  -

 شبِ   یه  که   همونی  بسازیم،   رو  آیندمون  باهم   بود   قرار  که   مریمی  همون  کردم،   صبح  خیالش   و  فکر

 اینجا  اون  بگو   من   به   تو  .داشت  عاشقی  ادعای  که   همونی...    کرد  یکسان  خاک   با   رو   زندگیم  کل

 سیاوش   بگو:  گفتم  بلندی   صدای  با  .نیست  دانشگاه  این  دانشجوی  اون   بگو  تو   !میکرد؟  چیکار 

 .داشت  نیاز   زمان  به   حرفام   کردن  هضم   برای  انگار  کرد   نگاهم  مبهوت

 ! جاست؟ همین دانشجوی  سنایی  مریم  -

 سپهر  مریمِ  همون  مریم  این  دونستم  نمی....  نمیدونستم  من

 نپرسیدم   شد،منم   چی  که   ندادی   توضیح   بهم روحیت   شرایط  خاطر  به   رو   ماجرا   اون  چیز   همه  تو

 .  بشی  اذیت  نمیخواستم  چون

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

                                   

                       

                                       

                                 

                              

                                     

   

                                    

                                     

                                    

                               

         

                                   

                                 

        

             

           

     

                

                                   

                              

                               

                          

بیام. کنار  دوبارش  دیدار  با  تا  داشتم  نیاز  تنهایی  به  رفتم  در  سمت  و  شدم  بلند  کردم،  سکوت 

برم. نمیتونم  رو  امروز  کلسای  گفتم:  برگردم  سمتش  به  اینکه  بدون  اخر  لحظهی 

اتفاقای و  میزدم  قدم  خیابونا  تو  هدف  بی  شدم،  خارج  دانشگاه  از  سرعت  به  و  بستم  سرم  پشت  درو 

مهمون سالی  چند  که  پدری  بیوفتم  پدرم  یاد  شد  باعث  گذشته  به  فکر  میکردم،  دوره  اخرو  روزای 

نرفتم. خاکش  سر  بارم  یه  حتی  ایران  به  برگشتم  وقتی  از  من  و  بود  شده  خاک 

یه با  گرفتم  گل  شاخه  چند  راه  سر  رسوندم،  خاکش  سر  به  رو  خودم  و  گرفتم  دربست  خیابون  سر 

آب. بطری 

نشستم. قبرش  سنگ  کنار  و  گذاشتم  خاکش  سر  رو  مریم  های  گل  و  شستم  آب  با  رو  قبرش  سنگ 

دلتنگی از  سال،  پنج  این  از  گفتم  چی  همه  کردم.از  دل  و  درد  باهاش  یکم  فاتحه  خوندن  از  بعد 

مراسم به  رو  خودم  نتوستم  کرد  فوت  پدرم  وقتی  اینکه  از  حتی  ام،  شبانه  های  کابوس  از  هام، 

رفتن عزم  داشتم.  سبکی  احساس  کمی  گفتم.  امروز  های  اتفاق  از  آخر  در  و  برسونم،  خاکسپاریش 

کرد. صدام  کسی  که  کردم 

فرار هرکسی  و  هرچی  از  شانسم!  خوش  چقدر  من  که  میرسیدم  نتیجه  این  به  داشتم  کم  کم 

میخواستم. شرایط  این  تو  من  که  بود  چیزی  اخرین  مادرم  دیدن  گرفت.  می  قرار  راهم  سر  میکردم 

کرد صدام  دوباره  ناباوری  بینم؟!با  نمی  خواب  خودتی؟  مادر  سپهر  مادر-  سلم  دادم:  جواب   

حالت ترین  سرد  با 

کرد: بغلم  محکم 

اومدی خبر  بی  چه  ماهت  روی  به  سلم   -

عمل لطف  به  و  بود  پوش  شیک  قدر  همون  هنوز  کردم  نگاهش  خوب  و  اومدم  بیرون  آغوشش  از 

بخونم پدرت  برای  فاتحه  یه  کن  صبر  گفت:  که  کردم  سکوت  میرسید.  نظر  به  جوون  زیبایی  های 

ازدواج مادرم  حرفای  ته  چون  بشم  همراه  باهاش  نمیخواستم  دارم.  کار  کلی  باهات  که  بریم  باهم 

باشه.   نسب  و  اصل  با  ما  خانواده  شبیه  درست  که  دختری  با  ازدواج  بود، 
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از و  کردم  استفاده  غفلتش  از  بخونه  فاتحه  تا  نشست  قبر  سنگ  کنار  اینکه  محض  به  همین  برای 

دیگه.... چیز  نه  داشتم  نیاز  تنهایی  به  فقط  و  فقط  امروز  من  شدم.  دور  اونجا 

رو خودم  خونه  با  شدن  رو  روبه  قدرت  هنوز  برگشتم،  سیاوش  خونه  به  ازهمیشه  تر  دیر  شب 

پامو اگر  ریختم  بهم  جوری  این  دیدنش  با  امروز  که  منی  بود.  خاطراتش  از  پر  که  ای  خونه  نداشتم 

ندارم کلید  اومد  یادم  تازه  رسیدم  در  جلوی  وقتی  کنم؟!  چیکار  میخواستم  خونه  اون  تو  میذاشتم 

شدم که  خونه  وارد  بوده.  من  منتظر  االن  تا  سیاوش  پس  شد  بارز  در  بعد  دوثانیه  و  زدم  درو  زنگ 

زد صدام  که  برم  اتاقم  طرف  به  خواستم  شدم،  رو  روبه  نگرانش  و  مبهوت  چهره  با 

خاموشه! که  ...گوشیتم  نگرانی  از  مردم  میدادی  من  به  خودت  از  خبری  یه  حداقل  سپهر   -

نمیدادم جوابی  اگر  بود  انصافی  بی 

داشتم نیاز  تنهایی  به  میخوری؟-  چیزی   -

بخوابم. میخوام  ندارم  میل  اینجا!-  بود  اومده  مادرت   -

سیاوشه. میگیره  رو  سراغم  ازش  که  کسی  اولین  بزنه  غیبم  خاک  سر  وقتی  داشتم  رو  انتظارِش 

میگفت؟ چی  خب  خونه-  تلفن  به  زد  زنگ  ...ولی  نکردم  باز  درو  نزنم  حرفی  بهش  بودم  داده  قول 

بهت چون  _راستش 

بگی نشده  وقتش  واقعا  سپهر!  میاد.  دیدنت  به  دوباره  زودی  به  و  دیده  تورو  زهرا  بهشت  تو  گفت 

شد؟ چی  دقیقا  نبودم  من  که  دوسالی  اون 

بدونی؟! میخوای  چی  رو-  چیز  همه   -

همسرمه.... مریم  گفتم:خب  مقدمه  بی 
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دادم: ادامه  متعجبش  نگاه  به  توجه  بی 

سابقم. همسرِ 

برم نمیدونم  اصل  پاشید.  هم  از  زندگیم  که  کردم  اشتباه  کجا  نمیدونم  خودمم  سیاوش  میدونی 

هممون نظرم  به  اما  شم  اروم  یکم  مقصر  فهمیدن  با  شاید  مقصری  تو  بگم  بگیرم  رو  کی  یقهی 

کوتاه انقدر  خوشیمون  عمر  که  زدن  چشممون  شایدم  مریم.  حتی  مادرم  و  پدر  من،  بودیم  مقصر 

تو نداشت،  خوبی  حال  اصل  و  بود  مریضم  مریم  پدر  نمیکنم  فراموش  وقت  هیچ  رو  روزا  اون  بود. 

و دوست  کنه،  کار  نمیتونست  دیگه  و  بود  مریض  که  مریم  پدر  بودن.  مونده  درمانشم  های  هزینه 

دیپلم تا  که  مریمی  مریم،  یه  موند  می  گرفت.  قرض  پول  ازشون  بشه  که  نداشتن  هم  آشنایی 

نشد.   ناامید  و  داشت  مبارزی  و  سخت  سر  ی  روحیه  حال  این  با  بود  نخونده  درس  بیشتر 

و کرد  پیدا  کار  مزون  یه  تو  میکردم.  تحسینش  و  بود  اومده  خوشم  ازش  همین  برا  دقیقا  منم 

بود شده  زخم  پاش  و  داشت   ۲ نوع  دیابت  مشکل  پدرش  میداد.  رو  پیرش  بزرگ  مادر  و  پدر  خرج 

که... انقدر  که،  انقدر  بود  باال  خیلی  مریم  برای  هم  بیمارستانش  خرج  کشید  بیمارستان  به  کارش  و 

چی؟! که  انقدر   -

میزد. بهم  حالمو  هیز  پسر  اون  و  ها  لحظه  اون  یاداوری 

دادم: ادامه  و  ریختم  خودم  برای  اب  لیوان  یه 

بگرده. دیگه  کار  یه  دنبال  شد  مجبور  که  انقدر 

کشور از  خارج  پسرش  که  بود  شده  مُسِنم  خانم  یه  پرستار  بود،  عصر  پنج  تا  که  مزون  کار  بر  علوه 

بیمارستان پدرش  پیش  میومد  سر  یه  اول  میشد،  تموم  مزون  تو  کاریش  ساعت  اینکه  از  بعد  بود. 

با بتونه  شب  تا  میبرد  خودش  با  بزرگشم  مادر  بود،  پرستارش  که  خانمِ  اون  خونه  میرفت  بعدشم 

پای بودیم  مجبور  عفونت  خاطر  به  اینکه  تا  بود  خوب  چیز  همه  مدت  یه  بمونه.  اونجا  راحت  خیال 

وقتی بشه،  قطعی  پدرش  عمل  که  این  از  قبل  مریمم  نشه.  پخش  عفونت  تا  کنیم،  قطع  رو  پدرش 

تا فروخت  رو  شون  نقلی  اتاق  بمونه،  شبم  بود  مجبور  و  خوبه  شمس  خانم  از  پرستاری  بود  دیده 

باشه.   حسابش  تو  عمل  هزینه  کنه  عمل  پدرش  خواست  وقت  هر  تا  باشه  حسابش  تو  پول  یکم 
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وسایل سری  یه  و  کرد  اجاره  رو  شمس  خانم  خونه  اتاقای  از  یکی  هم  پرستاریش  حقوق  ازای  در 

اینکه تا  بود.  راحت  خودش  بزرگ  مادر  بابت  از  گذاشت.خیالشم  اونجا  رو  خُردِریزشون  و  ضروری 

رو اون  و  بود  مریم  دنبال  چشمش  اما  بود  خوبی  پسر  ظاهر  به  برگشت،  خارج  از  شمس  خانم  پسر 

بستم رو  چشمام  و  کشیدم  عمیقی  نفس  چندبارم...  حتی  نمیکرد  توجه  بهش  مریم  اما  میخواست 

لعنت... بهت،  لعنت  گفتم:  لب  زیر 

نده ادامه  میخوای  میکنه  اذیتت  اگه  یادم-  تازه  دیدنش  با  و  کردم  باز  رو  درش  خورد،  میز  رو   

پیتزای جعبه  به  چشمم  که  دادم  تکون  سر 

دهنم تو  گذاشتم  و  برداشتم  بُرش  یه  گرسنمِ،  چقدر  اومد 

خوشمزست چقدر  میکنم-  فرار  ماجرا  ادامه  گفتن  از  که  نیاورد  روم  به 

زد لبخندی 

جان! نوشِ  رو-  ام  نوشابه  لیوان  خوردم  برش  چندتا  اینکه  بعد  منم  ریخت،  لیوان  تو  و  اورد  نوشابه 

برام شد  بلند 

سرکشیدم.

نکنه درد  دستت   -

دادم.... ادامه  بدم  بهش  زدن  حرف  مهلت  اینکه  بدون  بعد  ******و 

کرد#گذشته برخورد  بهم  عجله  با  کسی  که  میرسوندم  اتاقم  به  رو  خودم  داشتم 

دیدم رو  اشکیش  چشمای  سرش،  کردن  بلند  با 

داشتم. عجله  من  ببخشید  محمدی  دکتر  شماین  افتاده؟-  اتفاقی  پدر  خوبه؟برای  حالتون  شما   

سنایی خانم  نیست  مشکلی   -
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 صندلی   رو   و   گرفتم رو   دستش   پرستارا   به   توجه   بی   پایینه،   فشارش   بود  معلوم   نداشت   رو   به   رنگ

 . نشوندمش  بیمارستان  راهروی

 .بزن  سرم   براتون  بگم  گویا،  نیست   خوب حالتون  بشنید  اینجا  لحظه   یه  -

 پیچید   گوشم  تو   حالش   بی   صدای

 دارم   عجله  برم  باید  دکتر  ممنون   -

 میگردم   بر االن  بشنید   لحظه  چند   -

  رفتم   پرستاری  ایستگاه  سمت   به

 .بریزین  نمک توش  یکمم   سنایی،   خانم برای  بیارین   قند  اب  لیوان  یه   لطفا  احمدی   خانم   -

 .گرفت  قرار   روم   به   رو قند  آب  لیوان  یه   با  بعد   دقیقه  دو  و  کرد  نازک   برام   چشمی  پشت

  کردم  تند پا  سمتش   به  و   کردم  لب  زیر  تشکری   

 میکنه   بهتره  رو  حالتون  بفرمایید  -

  گرفت   ازم  رو  لیوان  و  کرد   باز  چشماشو 

 :گفت  بخوره  قند  آب   از  اینکه  بدون

 بده؟   حالش  خیلی   -

 طوری به  میذاره اثر پا های  عصب روی  دیابتی، های   بیمار تو  خون  قند افزایش  میگم صادقانه  -

 رشد   خطر  نشه،  کنترل  خونشون  قند   اگر  .نمیکنن  حس   رو   گرمی  و  سردی  درد،  مدتی  از  بعد  که

 شماهم   پدر   .نمیده  پاسخ  درمان   به   مدت   طوالنی  در   و  میشه   بیشتر  پاشون  تو  عفونت  و   ها   میکروب

 که   کردیم   رو   تلشمون  ما   گرچه   کردن،   توجهی  بی   درمانشون  به   و   گذشتن  موضوع  این   از  ساده

 . نمیده  پاسخ   درمان   به   دیگه  ولی  نرسه  عضو   قطع   به

 میکنید؟   عملش   کی  -

 میکنیم   عملش   فردا  بیاد  آزمایشش   جواب   نظرِ   تحت  فردا  تا   امشب  -

 کنید؟   عملش   دیرتر  و بدید   زمان یکم  میشه     -

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

                               

                          

                             

   

     

          

                                   

                                       

                               

                                 

                  

                             

                                   

                                   

                                 

                   

                             

                                      

                        

                         

 

                                

                                   

                               

که درصدی  یک  پدرتونه.هر  نفعه  به  بشه  عمل  زودتر  چه  هر  ببینید  هست؟  مشکلی  چرا؟   -

اگر میگیره.  قرار  خطر  معرض  در  دیابتی  بیمار  پای  درصد  ده  حدود  کنه  پیدا  افزایش  ای.وان.سی 

خیلی هام  دقیقه  پدرتون  برای  چون  میکنم  پرداخت  خودم  نیست  مشکلی  که  عمله  هزینه  بحث 

داره.   ارزش 

کشید درهم  ابرو 

میکنم. پرداخت  خودم  نیست  نیازی   -

زمزمه ممنونی  لب  زیر  شد  بلند  و  گذاشت  صندلی  روی  بود  خورده  رو  نصفش  که  قندی  آب  لیوان 

من که  داشت  خاصی  غرور  یه  بود،  مجهول  برام  دختر  این  رفتار  رفت.  در  سمت  به  عجله  با  و  کرد 

پدرش که  وقتی  چند  این  تو  بودم،  دیده  تاحاال  که  دخترایی  تمام  خلف  بر  میومد.  خوشم  ازش 

اطرافم دخترای  تو  من  که  چیزی  کنه،  نزدیک  بهم  رو  خودش  نکرد  سعی  وقت  هیچ  بود  بیمارم 

کاری هر  خاطرش  به  بودم  حاضر  طوری  به  میکرد  دختر  این  جذب  رو  من  موضوع  همین  ندیدم. 

دار سهام  بزرگترین  پسر  تنها  من  نبود.  عددی  برام  که  پدرش  عمل  هزینه  پرداخت  دیگه  بکنم، 

درست گفت  باید  دختر  این  مورد  در  اما  بود.  ناچیز  خیلی  برام  مبلغ  این  پس  بودم  بیمارستان  این 

از ها  هزینه  خاطر  به  پیشم  اومد  دخترش  اصرار  به  وقتی  اوایل  اون  که  پدری  بود،  پدرش  مثل 

افزایش از  انسولین  زدن  با  موقع  همون  بود  نکرده  کارو  این  اگر  که  میکرد  امتناع  خودش  درمان 

رسید.   نمی  عضو  قطع  به  کار  و  میکرد  جلوگیری  قندخونش 

شریکش اینکه  گفت...از  زندگیش  همه  از  دونست  خودش  اصرار  محرم  رو  من  وقتی  که  پدری 

از حتی  کرد.  بزرگ  و  کشید  دندون  به  مادر  بدون  و  مریم  اینکه  از  کرد  فرار  و  کشید  باال  رو  پولش 

و میکردن  زندگی  توش  که  اتاق  یه  و  موند  خودش  و  داد  رو  کارها  طلب  همه  جواب  تنه  یه  اینکه 

میکرد.   زندگی  اونا  پیش  هم  پیرش  مادر  هم  خودش  خواهر  مرگ  از  بعد  که  این 

کنه؟! جور  رو  پدرش  فردای  عمل  پول  میخواد  طوری  چه  مریم  که  میکردم  فکر  این  به  داشتم 

پرستاری همون  اصل  یا  بده  رو  پدرش  عمل  پول  میخواد  که  میگیره  حقوق  چقدر  مزون  یه  از  مگه 

پدرش فردای  عمل  و  مریم  حوالی  همش  ذهنم  میگیره؟  حقوق  چقدر  مگه  مسن!؟  خانم  یه  از 
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 فکر  اون  که  میدادم  دلداری  خودم  به  همش  و  میکشیدم   خط  غلطم  افکار  رو   مدام  و  میزد  پرسه

 .... باشه  داشته  حقیقت  نمیتونه

 

*********** 

 : گفت  باخودش   لب   زیر  و   دوخت  آسمون  به  رو اشکش  از  خیس چشمای

 افتاد؟   اتفاق  این  میشد،   درست  داشت  چیز  همه   که حاال  چرا من؟  چرا  خدایا

 : میزد  حرف   خودش  با  لب  زیر  داد  ادامه  خود   راه  به   و   گرفت  آسمون   از  نگاه

 راحتی   همین   به   و   کارِ  به   مشغول  کشور   از   خارج  یدونش  یکی   پسر   بود  نگفته   شمس   خانم   مگه   -

 برگشت؟   چیشد؟چرا پس  .ایران  برگرده  تونه   نمی

 شب   چند  اون  در  که  مریمی  بود،  کرده  خون  رو  مریم  دل  و  بود  برگشته  که   روزی  چند  این  از  امان

 با   مادربزرگش   .داشت  بی  بی   از  حالش   کردن  مخفی  در   سعی   و  بود  نیومده  چشماش   به   خواب

 بیِ   بی  از   دزدیدن  چشم  بود   سخت   چقدر  و  میشد   دار  خبر   زود  شستش  اما   بود   پیر  اینکه

 ... مهربونش

 که  بود  کرده  باز  حساب  پول  اون  روی  بود  نزده  عمل  از  حرفی  محمدی  دکتر  که  روزی  چند  این

 دنبال   که   امیری   .بشه  خلص   امیر   ازدست   تا  بگیره  پس  رو   خودشون  کوچک   اتاق   همون   دوباره

 رقم   ناگواری  اتفاقِ  تا  میکرد   فکری  باید.  میبرد پیش  را  خودش  کار  مادرش به  توجه  بی  و  بود  شر

 و  نبود  یار  باهاش   اقبال  و  بخت  انگار  باطل  خیال  زهی  اما  .میرفت  منحوس  یِخونه  اون  از  نخورده

 .بود  گفته   براش   ها  دقیقه   اهمیت  از  سپهر  که   نبود  خوب  هم  پدرش  پای   اوضاع

 !! سپهر

 بود؟  شده سپهر  براش   تاحاال   کی  از

 دلگرمی   میده،   دلگرمی  بهش  حضورش  که   میفهمید  خوب  رو   چیز   یه   اما  نمیدونست،  هم  خودش 

 کوه  مثل   و  هست خوش  بودنش   به  دلت  که  هایی  دلگرمی  اون  از.بود  نکرده  حسش حال  به   تا  که

 . بود  ممکن  غیر  هم  کنار   سپهر  و  اون  بودن  اما   .گرم  بودنش   به  پشتت
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پدرش که  بیمارستانی  بزرگ  سهامدار  و  قلب  جراح  بزرگترین  محمدی،  آریا  دکتر  پسر  تک  سپهر 

بیندازه؟! زندگیش  شریک  عنوان  به  اون  به  نگاهی  نیم  سپهر  بود  ممکن  چطور  بود.  بستری  اون  در 

بود.   ازدواج  برای  دختری  هر  آل  ایده  و  نداشت  کم  چیز  هیچ  که  سپهری 

و ها  پرستار  خیره  های  نگاه  متوجه  پدرش،  دیدن  برایِ  بیمارستان  به  آمدهاش  و  رفت  همین  در 

میکنه. توجه  آنها  به  هم  سپهر  گفت  می  اگر  بود  انصافی  بی  بود.اما  شده  سپهر  به  خانم  های  دکتر 

بودن کرده  آرایش  رو  خودشون  قلم  هفت  با  که  اونها  به  نگاهی  نیم  حتی  سپهر  برعکس  اتفاقا 

هم اونها  به  ساده  لبخند  یه  زدن  از  حتی  میرفت.  و  میداد  انجام  رو  کارش  جدی  خیلی  نمینداخت، 

تمام یا  بشه  نزدیک  سپهر  به  که  نمیکرد  پیدا  خودش  برای  دلیلی  حال  این  با  اما  میکرد.  امتناع 

به کردن  فکر  و  زد  کنار  رو  بیهودهاش  افکار  بشه.  خیره  او  به  و  بریزه  چشماش  در  را  احساساتش 

کرد. واگذار  شمس  امیرِ  دست  از  شدن  خلص  از  بعد  زمانی  به  را  سپهر 

شدم. خونه  وارد  انداختم  کلید  گرفتم  تاکسی  راه  چهار  سر  و  کردم  تند  قدم 

زدم لبخندی  پذیرایی  گوشه  شمس  خانوم  دیدن  با 

خانوم لیل  سلم  کنم-  صداش  جون  لیل  شمس،  خانوم  جای  به  بود  گفته  بهم  خونه  این  تو   

اومدم که  اول  همون  از 

راحتترم اینطوری  من  دید  وقتی  اونم  کردم  اکتفا  خانوم  لیل  گفتن  به  بود  سَخت  برام  چون  اما 

نگفت. چیزی  دیگه 

هارو لباس  داشتم  که  طور  همون  بودم.  دوم  کار  دنبال  که  کشید  پر  روزی  به  ذهنم  ناخودآگاه 

فهمید وقتی  و  شنید  رو  صدام  ها  مشتری  از  یکی  که  بودیم  صحبت  گرم  همکارم  با  میکردم  مرتب 

ناتوانی خاطر  به  و  مسنِ  خانم  یه  شمس  خانم  گفت  وقتی  کرد.  معرفی  رو  شمس  خانم  الزمم،  پول 

اما کنم.  پرستاری  سال   ۶۵ حدود  خانم  یه  از  باید  میکردم  فک  هست  پرستار  یه  دنبال  پاهاش 

اگر نبود،  ساله   ۵۳ خانم  یه  شبیه  ابدا  و  اصل  خانوم  لیل  ریخت،  بهم  تصوراتم  تمام  دیدمش  وقتی 

انجام از  و  بود  زیباییش  فکر  به  که  انقدر  سالشه،  چهل  میکردم  فکر  شک  بدون  نمیگفت  رو  سِنش 

  ... و  مو  کردن  بلوند  و  بوتاکس  تا  گرفته  زدن  الک  از  نمیکرد.  دریغ  کاری  هیچ 

 19



 مریم خانی   تو  آسمان بی

20 
 

 زدم   کنار  افکارمو   اسمم  زدن   صدا  با

 گفتین؟  چیزی  خانوم  لیل   جانم   -

 .نمیدی  جواب   میزنم   صدات  ساعته  سه  دختر؟   کجایی  -

 شد   پرت   حواسم  لحظه  یه  ببخشید  -

 افتاده؟   کردی؟اتفاقی  دیر  چقدر  دخترم،  بشین...نداره  عیب  -

 

 بودم   بیمارستان    -

 : گفت  ببینمش  تا  میزدم  دید  رو خونه  کُل چشمام   با   که  طور   همون 

 .کُردان  رفته  دوستاش  با  نگرد   دنبالش   -

 که  بودم خودم بیِ بی  دنبال نبودم، دیلق ی پسره اون دنبال که من. پرید  باال تعجب از ابروهام

 قلبِش   شرایط  خاطر  به  بی  بی  بود  بهتر  .بدم  خانوم   لیل به  پدرمو  عمل  خبر  نیست  اطراف  این  اگر

 غصه   همون   با   بشه  بستری   باید  بابا   فهمید   وقتی  نخورد  غصه   کم   بیچاره  ندونه،   بابا   عمل   از   چیزی 

 می   ناگواری  اتفاق   چه   نبود  معلوم  بودیم  جنبیده  دیر  اگر  و   باال  رفت   فشارش   که   بود  خوردناش 

 ...کنن  قطع  رو  بابا   پای  مچ،  از  میخوان  بفهمه   که   نیارِ  رو  روز  اون  خدا  دیگه  .افتاد

 :گفتم  حرفش   به   توجه  بی

 خانوم؟  لیل   کجاست   بی  بی  -

 :داد  رو  جوابم و  خورد   چاییش   از  یکم

 چطوره؟  پدرت   حال  نگفتی  دخترم،  حموم  رفته  -

 : آوردم  زبون  به  رو   حرفم   شد   راحت  بی   بی  نبود  از  که   خیالم 

 باید  نشده  پخش  عفونت  تا  نیست  خوب  اصل  پاش   اوضاع  بشه،   عمل  زودتر  هرچه   باید  ولی   خوبه  -

 کنن   قطع   پاشو

 ...... رسوندم  بهش  عجله   با  رو خودم و  گفتم   بلندی  وای گفتنش   علی   یا  صدای   با
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 اومد   سرم  به ترسیدم  می  که   چیزی   از

 ! هست؟ حمام که   نگفت  لیل مگر

 !ندیدمش؟  که   اومد  سالن   به  کِی   پس

 بیِ   بی  اما  میزدم  صدا  رو  اسمش  مدام  کشید  خودم  طرف  به  و  گذاشتم  نحیفش   تن  زیر  دست

 بی که  زد  صدا را خدا  دل ته از بوسیدم،  و گرفتم باال را سردش دست .نمیداد رو جوابم مهربونم

 بیِ  بی   برای  اما  بدم  رو  زندگیم  بودم  حاضر...  داشتم  دوست  جونم  اندازه  اونو  نگیره،   ازم  رو  بی

 از  بعد  و  گرفت   تماس  اورژانس   با  خونسردی  حفظ با  اما  خانوم   لیل   .نیفته  اتفاقی  داشتنیم  دوست

 ...کرد  قطع رو   تلفن  توضیحاتی  شرح

 

 

****** 

 گوش  کمی  میرسید،  گوشم  به  گریه  صدای  و  بود  تاریک  جا  همه  میزدم  قدم  خلوتی  خیابون  در

 جلوتر   هرچه  میخواد  کمک  خدا  از  شیون  با  که   میاد   دختر  یه  صدای  شدم   متوجه   که  کردم  تیز

 دیدم  رو   دختری   خمیده  و   ظریف   تن   دیگه  قدم  چند   با   میشد،   بیشتر   هم  اضطرابم  و   ترس   میرفتم

 صورتش  اما  بود  کرده  خودش  سپر  رو  چوبی  تکه   و  بود  ایستاده  تاریکی  در   پاره  های  لباس  با  که

 کشید  بلندی   جیغ   شد  حضورم   متوجه   دخترک   که   برم   جلوتر   خواستم .  نبود   مشخص  فاصله   این  از

 !!!  نیا  جلو :  گفت  فریاد  با  و

 کمک   که   نبودی   تو  مگه   ولی   بگی  تو   هرچی   باشه :  گفتم  و   بردم   باال   رو   هام   دست  تسلیم  نشانه   به

 میخواستی؟

 لحظه   همون   دیدم،  رو  ش چهره  که  برداشتم  قدم  چند  ارومی  به   میزدم  حرف  دختر  با  که   همونطور

 اسم  لب   زیر  و  کشیدم  مکرده  عرق  صورت  به  دستی.پریدم  خواب  از  و  کشید  بنفشی  جیغ   دختر

 رو  مریم   خواب   باید  چرا  میشد،   عمل   باید   مریم  پدر   فرداش   که   شبی  درست .  زدم  صدا   رو  خدا

 رو  صورتم   و   دست  شدم  بلند  !!میخواست؟  کمک  و  میکرد  گریه  پاره  های   لباس   با  که   میدیدم

 دیوار  روی  ساعت  به  چشمم   ریختم،  خودم   برای  آب  کمی   و  رفتم   آشپزخونه  به  بعدش  و  شستم
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شاید کردم  فکر  خودم  با  بود  آشوب  ذهنم  و  نمیگرفت  اروم  دلم  بود.  شب  نصفه   ۲ ساعت  افتاد 

خواست. می  کمک  خواب  تو  اینطور  که  نیست  خوب  مریم  پدر  حال 

به عجله  با  رو  خودم  بشم  خبر  با  مریم  پدر  حال  از  میتونستم  تماس  یک  با  اینکه  به  توجه  بی 

خانه از  ساعته  نیم  راه  شدم.  خارج  خانه  از  سوییچ  برداشتن  از  بعد  و  پوشیدم  لباس  و  رسوندم  اتاقم 

سمت به  رسوندم.  بیمارستان  به  رو  خودم  و  کردم  طی  همیشگی  زمان  از  کمتر  رو  بیمارستان  تا 

با افتاد  پذیرش  صندلی  کنار  شده  مچاله  دخترک  به  چشمم  که  کردم  تند  پا  پرستاری  ایستگاه 

روی دست  و  رفتم  سمتش  به  میکرد؟  چه  اونجا  اون  اما  هست  مریم  شدم  متوجه  دقت  کمی 

میکردم: صداش  کوچک  اسم  با  که  این  به  توجه  بی  دادم.  تکونش  و  گذاشتم  شانهش 

دختر؟ میکنی  چیکار  اینجا  مریم!   -

شد. کامل  دیدش  انگار  زدن  پلک  بار  چند  با  و  کشید  خوابآلودش  چشمای  به  دستی 

دکتر؟ شده؟-  چی  مریم؟  کردی  گریه  افتاده؟!-  اتفاقی  پدرت  برای 

آورد: هجوم  چشماش  به  اشک 

بی.... بی  نه!  شده؟-  چی  بی  بی   -

خاطر به  مریم  و  بودم  دیده  که  بدی  خواب  خاطر  به  من  نبودیم،  خودمون  حال  در  کدوم  هیچ  انگار 

اروم و  اومدن  باال  اروم  دستام  انداخت،  اغوشم  در  رو  خودش  یکباره  مهربونش.  بیِ  بی  بدِ  حال 

با وقتی  داد.  می  شرح  برام  را  اتفاقات  بریده  بریده  هم  مریم  کردم،  نوازش  کردم  نوازش  رو  سرش 

انداخت. پایین  شرم  از  رو  سرش  گرفت،  فاصله  ازم  شتاب  با  و  اومد  خودش  به  شد،  اروم  نوازشهام 

داشتم.   دوست  رو  گونهش  انداختن  گُل  و  حیا  این  چقدر 

کن فراموشش  بود-  من  تقصیر  ببخشید   -
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فکری هم  و  زدن  حرف  با  تا  دارن  نیاز  صحبت  هم  یک  به  آدما  ی  همه  کن.  فراموشش  که  _گفتم 

اینکه الزمه.  کسی  هر  زندگی  تو  گاه  تکیه  یه  وجود  میدونی  کنن.  حل  هم  کمک  با  رو  مشکلت 

بهت میکنه،  کمکت  شرایط  بهبود  برای  و  پشتته  کوه  مثل  شرایطی  هر  تحت  که  هست  یکی  بدونی 

کنی. انتخاب  مشکلتت  برای  رو  راه  ترین  درست  میشه  باعث  و  میده  قلب  قوت  و  دلگرمی 

داد رو  جوابم  بلفاصله 

میکنه کمک  و  میشه  گاهم  تکیه  قبل  مثل  دوباره  بشه  خوب  که  پدرم  حال  شماست  با  حق   -

میده. قلب  قوت  من  به  همین  و  بشه  هست  که  اینی  از  بهتر  زندگیمون  اوضاع 

هست. پدرش  دختری  هر  اول  گاه  تکیه  که  نبود  حواسم  بود  خودم  گاه  تکیه  از  من  منظور  اما 

گفتم حرفش  به  توجه  بی  نبود.  لبخند  شبیه  اصل  شده  ایجاد  منحنیِ  اما  بزنم  لبخند  کردم  سعی 

میگردم بر  چطوره  بزرگت  مادر  اوضاع  ببینم  برم  من   -

شدم... دور  انجا  از  سریع  و 

به رو  اون  تا  رفتم  مریم  سمت  به  بی  بی  حال  از  اطمینان  از  بعد  و  کردم  صحبت  معالجش  دکتر  با 

به نیاز  ویژه  های  مراقبت  قسمت  در  و  بود  فایده  بی  بیمارستان  تو  حضورش  چون  بفرستم  خونه 

بود شده  قرمز  گریه  از  بینیش  نوک  و  چشماش  ایستادم،  مقابلش  نبود.  همراه 

نداره همراه  به  نیاز  مادربزرگتون  کنید  استراحت  خونه  برید  بهتره  سنایی  خانم   -

نگرانشم نمیاره...  طاقت  دلم  نمیتونم...   -

نباشید. نگران  خوبه  مادربزرگتون  حال  با-  پدرتون  که  ندارین  دوست  میرید،  دیدنش  به  عمل   

از قبل  که  شمام  دارن  عمل  پدرتون  فردا 

کرده؟ خفیف  سکته  مادرش  بفهمه  و  ببینه  شمارو  افتاده  گود  و  قرمز  چشمای 

نه خودمم-  برگردید،  تنهایی  خطرناکِ  شب  وقت  این  خونه.  میرسونمتون  بیاید  من  همراه   

پس  -

خونم. برگردم  میخوام 

نمیشم مزاحم  ممنون   -
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 بریم   بهترِ..  مراحمید  -

 و   گرم  عجیب   رو  دلم  حس   این  و  داره  اعتماد  من   به   چقدر  کردم   احساس  اومد  دنبالم   حرف  بدون

 آغوشم  در   وقتی   پیش  ساعت   یک  همین .  نداشتم  بود  وقت   خیلی   که   آرامشی  .میکرد  آرامش  از  پر

 خودم   هم  و  کنم  اروم  رو  اون  هم  تا  میومدم  باید  من   انگار   گرفت،  آروم  قلبم  و  شد   گرم  دلم  اومد

 اورد  زبان  به  سوالش   و   من  به  کرد رومریم  ماشین،  در  نشستن  محض   به .  بگیرم  اروم

 میپرسم   ببخشید  داشتین؟البته   کاری   بیمارستان؟  اومدین  ساعت   این   چرا  -

 سوالش  به جواب جای به  و زدم زل معصومش   صورت به نگران چشمان  با افتادم، خوابم یاد تازه

 : کردم  صدا کوچک  نام  به

 ؟ !مریم  -

 داد  رو   جوابم  دستپاچه   میبرد،  باال  رو  قلبم  ضربان  زدنش   صدا طور  این

 بله  -

 !میگفتم؟  چی

 ...پاره  های  لباس   با   هم آن   میخواستی  کمک  که  دیدم   رو   تو خواب میگفتم

 هم   مریم   گوش   به   که   گفتم   ارامی  وای   اِی   و  زد   کتم   جیب   به   رو   دستم  الکی   زد،   سرم   به   فکری 

 . دادم  نشون  چیزی  جستجوی  در   رو  خودم  و  رسید

 دکتر؟   شده  چیزی  -

 نمیکنم   پیدا  رو  گوشیم  بزنی؟  گوشیت  با  زنگ یه  میشه....اره  یعنی  نه  -

 داد  تکان  سر  نشد   دستگیرش  چیزی  من   رفتار   از   که  مریم

 شمارتونو  بگین   -

-  ۰۹1۲ .... 

 گوشیم   تا  شدم  خم  و  زدم  لبخندی  شنیدم  پشت  صندلی   از  رو  مگوشی  زنگ  صدای  بعد  ثانیه  و

 .بردارم  را
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ممنون  -

کردم. روشن  رو  ماشین  من  و  گفت  میکنمی  خواهش 

قبل ایستادم  داد  رو  ادرسش  مریم  که  ای  خانه  در  جلوی  وقتی  همین  برای  داشتم  دلشوره  دوباره 

گفتم: بشه  پیاده  اینکه  از 

کمک به  نیاز  که  بودی  هرجایی  یا  شب  موقع  هر  اگر  زدی  گوشیت  تو  که  بود  همونی  شمارم   -

بزنی. زنگ  بهم  و  کنی  حساب  کمکم  رو  تونی  می  داشتی 

دیگه وقت  هر  چون  بده،  حرفم  به  منفی  جواب  بخواد  که  بود  اونی  از  تر  خسته  االن  بودم  مطمئن 

اکتفا بخیر  شب  گفتن  به  تنها  اما  میام.  بر  خودم  مشکلت  پس  از  من  ممنون  میگفت  حتما  بود  ای 

شد. پیاده  ماشین  از  و  کرد 

کرد.... پیدا  نیاز  کمکم  به  میکرد  رو  فکرش  که  چیزی  از  زودتر  انکه  از  غافل 

رفتم،********** اتاقم  به  هست.  کردان  دوستاش  با  امیر  که  بود  راحت  خیالم  شدم  خونه   

وارد و  انداخته  کلید 

هام لباس  کردن  عوض  مشغول  کنم،  قفل  پشت  از  مدت  این  روال  طبق  رو  اتاقم  درِ  اینکه  بدون 

کردم، فکر  سپهر  به  و  کشیدم  دراز  بود  گذاشته  اتاقم  در  برام  شمس  خانم  که  تختی  روی  شدم. 

اتاق در  به  پشت  و  پهلو  به  داشت.  رو  من  به  کردن  کمک  قصد  داشتی،  چشم  هیچ  بی  که  سپهری 

ارامی به  رو  اتاقم  در  کسی  نشدم  متوجه  که  بودم  خیالم  و  فکر  در  غرق  انقدر  بودم  بسته  رو  چشمام 

تا نباشه  خانه  در  کسی  که  فرصت  این  منتظر  و  بود  کمین  در  مدت  این  تمام  که  کسی  کرد،  باز 

سیستم کردم  احساس  لختم  های  شانه  سر  روی  رو  دستی  حرکت  وقتی  بریزه...  من  به  رو  زهرش 

پریدم.......   جا  از  و  کشیدم  بنفشی  جیغِ  زده  وحشت  و  افتاد  کار  به  عصبیم 

بود اومده  بند  زبونم 

اینجا؟! ت....تو..تو..   -

نداره! امکان  نداره....این  امکان 

زد نمایی  دندون  لبخند 
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کوچولو؟ نداره  امکان  چی  بود؟!-  اومده  اتاقم  به  شب  موقع  این  که  میخواست  جونم  از  چی 

کنه؟ تصاحب  زور  به  رو  من  و  بکنه  عملی  رو  تهدیدهاش  بخواد  نکنه 

مهمونی اوضاع  از  که  من  اما  برم  مهمونی  به  باهاش  دخترش  دوست  عنوان  به  بود  خواسته  ازم  بارها 

منفی جواب  شرمانهش  بی  های  خواسته  به  بار  هر  و  میکردم  امتناع  کار  این  از  داشتم،  خبر  هاشون 

.... اینبار  اما  میکردم  فرار  دستش  از  و  میدادم 

زدم صدا  رو  خدا  دلم  در  و  لرزیدم  خودم  به  ترس  از 

نبودی؟ کردان  مگه...تومگه  تو   -

کشید جلو  به  رو  خودش  کمی 

گفت مامانم  که  برگشتم  سرشب  اومد  پیش  دوستام  از  یکی  برای  مشکلی  یه  اما  بودم....   -

نبود سخت  گردی  برمی  شب  اینکه  حدس  ویژه،  های  مراقبت  بخش  تو  بزرگت  مادر  و  بیمارستانی 

بودم. منتظرت  وقته  خیلی  من  کردی  دیر  زیادی  یکم  فقط  عزیزم. 

داد: ادامه  و  زد  لبخندی  دوباره 

ببری. لذت  ازش  بهترِ  عزیزم  ماست  شبِ  امشب  امیدی-  سوی  کور  انگار  شمس  خانم  یاداوری  با 

برسم نظر  به  خونسرد  تا  میکردم  رو  تلشم  تمام 

تابید. دلم  در 

گرفتی اشتباه  اقا  نخیر  اطرافتم؟  دخترای  مثل  منم  کردی  فکر  کردی؟  فکر  چی  من  درمورد  تو   -

نکردم. بیدار  رو  خانم  لیل  نکشیدم  جیغ  تا  بیرون  برو  اتاقم  از  حاالم 

گفت: شیطانیش  های  خنده  میان  کرد  خندیدن  به  شروع 

میکنی درازی  زبون  من  برای  وقتی  اما  نیست  توش  شکّی  نیستی  اطرفم  دخترای  شبیه  اینکه   -

من و  بزنه  پسم  بتونه  دختری  که  نیستم  کسی  من  باشی.  عواقبشم  فکر  باید  میزنی  پس  رو  من  و 

دلت هرچی  بگم  باید  مادرمم  درمورد  بدی.  رو  شمس  امیر  زدن  پس  تاوان  باید  بشم...  خیال  بی 
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 بیدار  سروصدا با  حاال   حاال  و  ریختم  خواب  قرص  شبش  اخر  جوشونده  تو  چون  بزن  جیغ  میخواد

 .نمیشه

 . کنم  دور  خودم از  رو  اون  تا   میزدم   چنگ ریسمانی هر به  شد،   ناامید  یکباره  به  امیدم   تمام 

 به   کاری  ترینت،  عزیز  جون  اصل .  باش  نداشته  کاری   من   به   مادرت  جون  ..برو  اینجا  از  خدا  تورو  -

 باش   نداشته  من

 شدتا   مایل  طرفم   به  بیشتر  .بود  خوشحالی   در غرقِ  بودم   افتاده  پاهاش  و   دست  به  اینطور  اینکه  از

 و   لرزیدم  خودم  به  گذاشت،  لختم  سرشونه  روی  رو  دستش   که  همین  اما   بگیره  اغوش  در  رو  من

 با   را  خودم  و  شد  پاره  هام  شونه   از  لباسم  شدن  کشیده   با  که  کنم   فرار  دستش  از  عجله  با  خواستم

 .رسوندم اتاق  گوشه   به   پاره  لباس 

 با.  بیاد  طرفم   به   تا  میشد  بلند  تخت  از   که  دیدم  رو  امیر  چشمی   زیر  که  بود  گرفته  اوج  هقم  هق

 رو  امیر   حواس  کردم  سعی  فاصله  همین  در  کردم   حس  پشتم  رو  موبایلم  گوشی  خوردنم  تکان

. کردم  پرتاب   امیر  طرف  به  و   داشتم  بر   رو   کنارم  کوچک   گلدون.  بگیرم  تماس  کسی  با   تا   کنم   پرت

 اتصال   دکمه  نکنه،   برخورد   سرش   به  گلدون  تا   برگردوند  رو   سرش  و  داد  جاخالی  امیر   که   همین

 بیاد؛   کمکم   به  کسی  شاید تا   زدم   رو تماسم  اخرین

 :زدم فریاد  نفرتم   تمام  با  بعد  و

 و   میکنید   تحمیل   هاتونو  خواسته   که   تو  امثال  و  تو   از...  شمس  امیرِ  متنفرم  ازت....  متنفرم   ازت

 ... متنفر  متنفرم   میدید   انجام  میخواد دلتون  هرکاری 

 

********** 

 حرکت   که  بودن  زده  پاهام  به  چسب  انگار  بود  شده   پیاده  مریم  وقتی  از  داشتم  عجیبی  دلشوره

. میکردم  خیال  و  فکر  خودم   برای  و  بودم  کرده  خاموش   خونش  جلو  جا  همون  رو   ماشین   نمیکردم

 استراحت   تا   میرفتم  خونم   به   زودتر   باید  بودم،  گرفته  عجیبی  درد   سر  اما  گذشته  چقدر  نمیدونستم

 گوشیم   رو   که   اسمی  دیدن  با  خورد   زنگ  تلفنم  کنم  روشن   رو   ماشین  خواستم  که   همین .  کنم
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رو مرد  یه  با  مریم  جروبحث  صدای  که  زدم  رو  اتصال  دکمه  مکث  بدون  و  شد  خالی  دلم  ته  افتاد 

افتاده.... دردسری  بد  تو  بود  معلوم  و  میخواست  کمک  اخرش  که  شنیدم 

تعریف براشون  چیزو  همه  اینکه  از  بعد  و  گرفتم  تماس  پلیس  با  و  کردم  قطع  رو  تماس  عجله  با 

طرف به  همین  برای  برسه  دیر  پلیس  میترسیدم  برم.  مریم  کمک  به  تا  شدم  پیاده  ماشین  از  کردم، 

به عجله  با  حیاط  از  رو  خودم  و  پریدم  باال  کناری  دیوار  از  و  رفتم  شد  داخلش  مریم  که  ای  خونه 

بود.   کرده  پر  رو  خونه  کل  مریم  جیغ  صدای  ورودم  با  رسوندم،  خونه  داخل 

شد. مچاله  درد  از  قلبم  روم  به  رو  صحنه  دیدن  با  که  رفتم  میومد  ازش  صدا  که  اتاقی  طرف  به 

با که  میکرد  تهدید  رو  مقابلش  مرد  و  بود  گذاشته  رگش  روی  و  بود  گرفته  رو  شیشه  تکه  یه  مریم 

رو مریم  این  از  بیشتر  تا  رفتم  مرد  طرف  به  و  کردم  پاتند  میکشه.  رو  خودش  شدندش  نزدیک 

به خواستم  زدم  صورتش  به  رو  مشتم  زدم،  کتکش  میخورد  تا  و  شدیم  درگیر  هم  با  نکنه،  اذیت 

ترس از  مریم  که  زد  چشمم  زیر  محکمی  مشت  و  کرد  استفاده  غفلتم  از  که  بره  اینجا  از  بگم  مریم 

و مشت  زیر  رو  من  و  کرد  استفاده  فرصت  از  اونم  پیچید  چشمم  تو  بدی  درد  کشید.  بلندی  جیغ 

گرفت...   لگد 

اینکه قبل  و  کنم  حفظ  رو  خونسردیم  کردم  سعی  که  آورد  بیرون  شلوارش  جیب  از  تیزی  چاقوی 

دستش از  رو  چاقو  خواستم  و  شدم  درگیر  باهاش  دوباره  توانم  ی  همه  با  بره  مریم  طرف  به  بخواد 

کرد.   فرو  شکمم  تو  رو  چاقو  تیزی  دفعه  یک  و  فهمید  من  از  زودتر  اون  که  بگیرم 

خونی گرمی  و  شد  حبس  سینم  تو  نفس  کنم،  دفاع  خودم  از  نتونستم  که  بود  سریع  حرکتش  انقدر 

با که  افتاد  روم  روبه  مرد  خونیِ  های  دست  به  نگاهم  تازه  کردم.  حس  رو  شد  جاری  شکمم  از  که 

باور انگار  شد،  خیره  خودش  خونی  دستای  به  و  افتاد  دستش  از  چاقو  بود.  شده  خیره  بهم  وحشت 

پیچیدم، می  خودم  به  درد  از  و  گذاشتم  زخمم  روی  دستمو  کرده.  تموم  رو  کارم  که  نمیکرد 

میرفت.   سیاهی  چشمام  و  بود  کرده  عرق  پیشونیم 

اونجا از  تا  بودم  داده  بهش  پست  مردکِ  اون  با  دعوام  حین  در  که  هایی  هشدار  به  توجه  بی  مریمم 

اتاق کف  که  خونی  چاقوی  دیدن  با  و  بود  شده  جمع  خودش  تو  وار  جنین  اتاق  گوشه  کنه،  فرار 

داد انجام  باهام  که  کاری  بهت  از  وقتی  میکرد.  هق  هق  و  بود  اومده  بند  زبونش  ترس  از  بود  افتاده 
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مریم طرف  به  و  انداخت  بود  داده  دست  از  زیادی  خون  که  جونم  بی  جسم  به  نگاهی  نیم  اومد،  در 

گفت: ضعیفی  صدای  با  مریم  که  بشه  نزدیک  بهش  خواست  رفت. 

پستی.... شمس.....خیلی  امیر  پستی  خیلی 

کنه باز  لب  خواست  تا  و  زد  ای  قهقهه  امیر  اسمش  فهمیدم  هاشون  بحث  و  جر  از  که  پسرِ  اون 

مطلق... سیاهی  بعدش  و  افتادن  هم  روی  چشمام  رسیدن،  پلیس  های  مامور  بزنه  حرفی 

به مبهمی  صداهای  فقط  و  نداشتم  هام  چشم  کردن  باز  برای  تمایلی  که  بودن  سنگین  انقدر  پلکام 

خبری بی  عالم  به  دوباره  و  بود  فایده  بی  اطرافم  صداهای  تشخیص  برای  تلش  رسید.  می  گوشم 

رفتم.  

خدایا!****************

کن. کمکش  خودت  مهربون  خوبُ  خدایِ 

انداخت. خطر  به  رو  خودش  من  به  کمک  برای  جوری  چه  که  دیدی  خودت 

نمیبخشم. خودمو  وقت  هیچ  من  بیوفته  اتفاقی  سپهر  برای  اگه 

پشت انگشتام  با  و  گرفتم  دستم  تو  بود  وصل  سِرُم  بهش  که  مردونشو  سرد  های  دست  فکر  بدون 

نگفتی تو  تو...مگه  سپهر...مگه  کن  باز  چشماتو  میزدم.  حرف  خودم  با  و  میکردم  نوازش  رو  دستش 

هیچکس سپهر،  همیشهم  از  تنهاتر  من  االن  دارن؟  نیاز  صحبت  هم  و  گاه  تکیه  یه  به  همیشه  ادما 

خودش تو  رو  چیز  همه  که  سابق  مریم  اون  از  دیگه  کنه.  ارومم  و  بزنم  حرف  باهاش  تا  ندارم  رو 

اونجا بزرگم  مادر  بیمارستانی،  تخت  رو  اینجا  تو  نمونده،  نمیگه  بَدش  شرایط  از  هیچی  و  میریخت 

عمله. اتاق  تو  که  بابامم  ویژه،  های  مراقبت  تخت  رو 

چشماتو تو  تا  نشستم  تو  کنار  اینجا  باشم  پدرم  منتظر  عمل،  اتاق  در  پشت  اینکه  جای  به  االن  _من 

شو خوب  زودتر  میکنم  خواهش  باشم  نداشته  وجدان  عذاب  این  از  بیشتر  من  و  کنی  باز 

کردم: اضافه  دلم  تو  و 
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بشی.. ارامشم  دلیل  دوباره  تا  سپهر  شو  خوب  زودتر 

رو****************** چشمام  خواستم  شدم،  بیدار  میکرد  نوازش  رو  دستم  پشت  که 

گرمی و  ظریف  دستای  حس  با 

شنیدم صداشو  که  کیه  به  متعلق  لطیف  و  گرم  های  دست  این  ببینم  تا  کنم  باز 

چشماتو تو  تا  نشستم  تو  کنار  اینجا  باشم  پدرم  منتظر  عمل،  اتاق  در  پشت  اینکه  جای  به  االن  من   -

باشم نداشته  وجدان  عذاب  این  از  بیشتر  من  و  کنی  باز 

شو.... خوب  زودتر  میکنم  خواهش 

نداره امکان  این  اما  باشه  نفر  یه  به  متعلق  میتونست  فقط  دخترونه  دستای  این  و  آشنا  صدای  این 

ازش و  بگیره  رو  غریبه  مرد  یه  های  دست  نداره  امکان  شناختم  کم  مدتِ  این  تو  من  که  مریمی 

شه خوبه  زودتر  کنه  خواهش 

قبول رو  دیگران  کمکِ  غرورش  با  که  مریمی  ریخت.  می  بهم  رو  معادالتم  تمام  داشت  دختر  این 

حاال بده،  نشون  قوی  رو  خودش  میکرد  سعی  همیشه  و  میجنگید  زندگیش  برای  خودش  نمیکرد، 

ازم و  میکرد  نوازش  منو  سرد  دستای  گرفته،  کردن  گریه  خاطر  به  بود  مشخص  که  صدایی  این  با 

عذاب یا  داشتن  دوست  حساب  رو  گذاشت  میشه  رو  کارش  این  بشم.  خوب  زودتر  میخواست 

وجدان؟!

لب زیر  آخی  و  شد  درهم  درد  از  صورتم  پیچید،  شکمم  تو  که  دردی  با  که  خوردم  ریزی  تکون 

گفت: و  کرد  رها  رو  دستم  سرعت  با  مریم  گفتم. 

خوبه؟ حالتون  میشنوین؟  منو  صدای  دکتر  اقای 

شد اتاق  وارد  دکتر  و  پرستار  یه  با  بعد  لحظه  چند  و  شد  خارج  اتاق  از  و 

گفت: دکتر  که  کردم  باز  رو  چشمام 
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دارین؟ درد  کردین.  باز  چشماتونو  که  خداروشکر  خب  گفتم-  کوتاه  شدم  بیمارستان  آشنای  نا   

محیط متوجه  که  انداختم  دکتر  به  بعد  و  اتاق  به  نگاهی  نیم 

رفت. بیرون  اتاق  از  خونم  سِرُم  کردن  قطع  و  کردن  معاینه  از  بعد  دکترم  خوبم. 

تو که  شبی  همون  مثل  بود  انداخته  گل  لپاش  و  بود  ایستاده  اتاق  گوشه  که  افتاد  بهش  چشمم 

بودم. کرده  بغلش  بیمارستان 

وایستادی اونجا  چرا  اینجا  بیا   -

گفت: لبخند  با  و  شد  نزدیک 

بیاد.. سرم  بلیی  چه  بود  ممکن  نبودین  شما  اگر  نمیدونم  بهترین...  که  خوشحالم  خیلی  شد؟-   

چی پسره  اون  کنم...راستی  کمکت  تونستم  که  خوشحالم  منم  حرفایی-  به  توجه  با  و   

بیمارستان ترین  نزدیک  اوردنتون  داشتین  خونریزی  خیلی  راستش  خب   -

تا بیاین  هوش  به  شما  تا  بود  منتظر  پلیس  اما  بازداشته  فعل  بودین  زده  پلیس  به  خودتون  که 

کنن... کامل  رو  پرونده  بتونن 

شد درهم  درد  از  چهرهم  بشینم  صاف  کردم  سعی  شکمم  درد  به  توجه  بی  و  کشیدم  باال  رو  خودم 

گفت: که 

دارین؟ درد  خوبم-  نه   -

باشه! خوب  حالتون  نمیرسه  نظر  به  ولی  نشستین؟-  صاف  چرا 

کنه. خونریزی  عملتون  جای  ممکنه  کردین  عمل  تازه  شما 

من به  نسبت  احساسش  بفهمم  میتونستم  کاش  گفتم  خودم  دل  تو  و  پاشیدم  روش  به  لبخندی 

پس داره  دوست  منو  اگر  من؟  به  نسبت  داره  دِین  احساس  فقط  یا  داره  دوست  رو  من  اصل  چیه؟ 

چی؟   دنبالش  اومد  بیمارستان  جلوی  بار  چند  که  پسرِ  اون 

 31



 مریم خانی   تو  آسمان بی

32 
 

 دیدم  صورتم  جلوی  دستشو  که  بودم  خودم  افکار  تو

 ندادین؟   جوابمو کردم  صداتون چندبار  اینکه   با  که  میکردین  فکر  چی به  -

 بدین   جواب داشتین  دوست   اگر  البته

 دادم   رو   جوابش فکر  بدون

 تو   به  -

 !!!من؟  به  -

 کنم عوض   رو  بحث   کردم  سعی  گفتم  چی  فهمیدم  تازه

 چطوره؟   پدرت   حال   -

 خوبِ   حالتون  شد   راحت  خیالم  که  حاال   اما   بیاین  بهوش  بودم   منتظر   و  بودم  نگرانتون  راستش   -

 اونجاست   پدرم  که   بیمارستانی  برم  بهترِ

 بزنیم؟   حرف باهم   بمونی دقیقه  چند  میشه   مریم  -

 چی؟  درمورد  فقط....حتما  -

 می   چرا   و   بود   کی   پسر  اون   بگی   بهم   میشه   ولی  کنم   صحبت  باهات   نتونستم  که   شب   اون  خب  -

 بزنه؟   صدمه  بهت  خواست

 نشست  صندلی  رو   تختم کنار  و  برداشت  طرفم   به   قدمی

 دکتر   اقای   راستش  بودم،   مادرش   پرستار   خونشون  تو   منم   شمسِ،   امیر  اسمش   پسرِ   اون  خب   -

 درسته   اینجا  حرفا  این  گفتن  نمیدونم  اصل   گفته  براتون  زندگیمون  اوضاع  از  چقدر   پدرم   نمیدونم

 .....   اما   نه  یا

 چی؟  اما  -

 مونه   می  خودمون بین  بزنی  حرفی   هر  نباش  نگران

 :داد  ادامه  رو   حرفش و  کشید   عمیقی  نفس
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خانمی پیشنهادِ  نمیخواستم  اولش  شدم  کار  به  مشغول  دوجا  همین  برا  داشتم  نیاز  پول  به  من 

شمس خانم  پرستار  شد  باعث  پدرم  شرایط  اما  کنم  قبول  کرد  معرفی  شمس  خانم  به  رو  من  که 

بشم

و برگرده  نمیتونه  کارش  خاطر  به  و  کشورِ  از  خارج  پسرش  که  بود  گفته  بهم  اول  روزای  همون  از 

داره. نیاز  پرستار  به  پاهاش  خاطر  به 

بفروشم رو  میکردیم  زندگی  توش  که  اتاقی  شدم  مجبور  شد  بابام  پای  عملِ  بحث  که  مدت  یه  بعدِ 

بده اجاره  ما  به  رو  خونش  اتاقای  از  یکی  اونم  میدم  انجام  شمس  خانم  برای  که  کاری  ازای  در  و 

شمس امیر  اومدن  با  خوشحالیم  اما  بدم  انجام  کاری  پدرم  برای  تونستم  که  بودم  خوشحال  منم 

نیاورد.   دوم  زیاد 

کرد؟ چیکار  مگه  چرا   -

.... و  میشد  سبز  راهم  سر  مختلف  های  بهانه  به   -

نمیکنی؟ کامل  رو  حرفت  چرا  دنبالت؟-  میومد  بیمارستان  جلو  که  همونیه  پسر  این  ببینم  کنن   

صبر

کردنش تعریف  برام  سخته  خودشه...اما  اره  راستش  خب   -

بدونم. میخوام  لطفا  بگو   -

دزدید ازم  رو  نگاهش 

کنم همراهیش  میره  که  هایی  مهمونی  تو  و  بشم  دخترش  دوست  خواست  می  ازم   -

گفتم: داشتم  کنترلش  در  سعی  که  صدایی  با  و  اومد  جوش  به  کردی؟!خونم  چیکار  تو   -

گفت: لرزونی  صدای  با  و  خورد  ُسر  چشمش  گوشه  از  از  اشکی  قطره 

میکردم فرار  دستش  از  دفعه  هر  خدا  به   -
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 .نبودم  میخورن،  مشروب   که شبانه   های مهمونی و  ها   دوستی   این  اهل   اصل   من

 حاال   تا  دختری  هیچ   انگار   و  نبود  بدهکار   گوشش  اما  نشه   مزاحمم  دیگه  میگفتم   بهش   مدفعه  هر

 خوابم  اتاق  درِ  شب  هر   ترسش  از  منم   میکرد  تهدیدم  دفعه   هر  که  بود  نزده  سینش   به   رد  دستِ

 ...... دیشب   اما   میکردم  قفل  رو

 !نکردی؟  قفل   رو  خوابت اتاق   در   دیشب  که   نگو  -

  داد  تکون  سر

 بودم   خسته   خیلی   منم  بود  برگشته  اینکه  مثل  خب   اما  کُردان  رفته  بود  گفته  مادرش   راستش  -

 . رفت  یادم

 زیر   بودم،  کرده  مشت  رو  دستم  و  بود  شده  برجسته  عصبانیت  از  پیشونیم  رگ  نبود  خودم  دست

 : گفت  که  کردم   نثارش   فحشی   لب

 هستین؟  عصبانی   انقدر  چرا حاال  -

 اونم  بیمارستان   تخت  رو   افتادن  اونام   که   بود  مادربزرگم   و   پدرم   به   امیدم   که   تنهام   دختر   یه   من 

 جز  پولی   اما   بِرم   خونه  اون  از   تا   کردم   رو   تلشم  تموم .  بریزه  رو  زهرش  تا   کرد  استفاده   فرصت   از

 به.  خوابیدم  می  خیابون  تو  باید   دیگه  که  میرفتم  اونجام  از  اگر  نبود،  حسابم   تو  پدرم   عمل  پول

 ...من نیستم  میکنین   فکر  شما که  دختری  اون  من   خدا

 گذاشتم   بینیم  رو   سکوت   نشونه  به   رو  دستم  و  پریدم   حرفش   وسط

 . نمیکنم  فکری   اصل من   بدی   ادامه  نمیخواد  -

 نمیداد   نشون  خوش  روی   هیچکس  به   که   غُدی  و   مغرور   مریم  همون بشه  دوباره   شد   باعث   حرفم 

 گفت   زندگیش  و   خودش از  و   زد   کنار   رو دورش  سختِ   پوسته   اون  بار   اولین  برای   که  همین اصل

 .بود  عجیب  برام

 : گفت  بده  نشون  محکم   رو   خودش میخواست  که  حالتی  با

 .دکتر  اقای   میکنین   فکر   من   به   گفتین   پیش   دقیقه   چند شما   اخه   جالبه   خیلی   -

 :داد  ادامه  بعدم  گفت  حرص  با   رو  دکتر
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گاه تکیه  اصل  شما  اما  دارن  نیاز  صحبت  هم  و  گاه  تکیه  به  آدما  همه  گفت  بهم  یکی  روز  یه  یادمه 

و کنید  رفتار  اینجوری  زندگیم  مسائل  فهمیدن  با  نمیکردم  فکر  نیستین  خوبی  صحبت  هم  و 

کنید. عوض  رو  حرفتون 

ناگهانی حرکت  یه  تو  که  بره  اتاق  از  تا  برداشت  رو  کیفش  و  شد  بلند  صندلی  رو  از  سرعت  با  بعد 

گفت: سریع  و  شد  ُهل  گرفتم  رو  دستش  بگیرم  رو  رفتنش  جلوی  اینکه  برای 

محمدی سپهر  دکتر  اقای  کنید  ول  رو  دستم 

پرید باال  ابروهام 

بری؟!! میخوای  جوابش  شنیدن  بدون  و  زدی  رو  حرفات   -

همین برای  بشه  ناراحت  دستم  از  نداشتم  دوست  کردم  نگاه  چشماش  تو  و  کردم  رها  رو  دستش 

بزنم... رو  حرفم  همیشه  برای  بار  یه  گرفتم  تصمیم 

این در  نیست  خوبی  زمان  االن  میدونم  میکنم،  فکر  بهت  وقته  خیلی  من  ولی  کِی  از  نمیدونم   -

بودن اطرافم  که  دخترایی  از  کدوم  هیچ  شبیه  تو  میکنی  فرق  بقیه  با  برام  تو  اما  بزنم  حرف  مورد 

به قبل  از  تر  محکم  حتی  نمیزنی  جا  و  نمیشی  تسلیم  زندگیت  مشکلت  و  ها  سختی  تو  نیستی، 

بیای.   بر  مشکلتت  پَس  از  تنهایی  به  کنی  می  سعی  و  میدی  ادامه  راهت 

منظورم نمیکنم  فکری  اصل  گفتم  و  کردم  قطع  رو  حرفت  اگر  برانگیزه.  تحسین  واقعا  روحیت  این 

بود این  خاطر  به  بدی  ادامه  رو  حرفت  دیگه  نخواستم  اگر  نمیکنم  درموردت  بَدی  فکر  که  بود  این 

نظرت به  حاال  کنی.  مرور  رو  تلخت  خاطراتِ  و  بزنی  حرف  وجدان  بی  اون  از  نداشتم  دوست  که 

ترین سخت  تو  که  دختری  نمیتونم  باشم؟!  برات  خوبی  صحبت  هم  و  گاه  تیکه  نمیتونم  هنوزم 

زندگیش   روزای 

باشم؟ داشته  دوست  رو  ایستاد  خودش  روپای 

لبو مثل  خجالت  از  و  دزدید  ازم  رو  نگاهش  که  گفتم  چی  فهمید  تازه  انگار  و  شد  خیره  بهم  بهت  با 

شد

بگی؟ چیزی  نمیخوای   -
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داد: رو  جوابم  میومد  چاه  ته  از  انگار  که  صدایی  با  و  بود  پایین  سرش 

نمیشم منظورتون  متوجه  اصل  من  اخه؟!  بگم  چی  گرفت-  خندهم  که  نبود  خودم  دست 

سپهر میخندی  چی  به  کرد-  صدا  کوچیک  اسم  به  منو  فهمید  تازه  انگار  گذاشت  دهنش  رو   

دستشو حرفش  بعد 

شدم خیره  چشماش  به  و  شد  قطع  خندهم 

گفت دستپاچگی  با 

ببخشید بود  محمدی  دکتر  ...منظورم  من...منظورم  ....یعنی  من 

پاشیدم روش  به  لبخندی 

خوب؟ دخترِ  میکنی  خواهی  عذر  چرا 

اما کنم  خواستگاری  پدرت  از  تورو  باید  میدونم  زدی.  صدا  رو  اسمم  فقط  که  نکردی  بدی  کار 

ندزدی؟ ازم  نگاهتو  انقدر  میشه  بدونم.  رو  خودت  نظر  میخواستم  قبلش 

کرد نگاه  چشمام  تو 

شدم گیر  غافل  من  راستش  خب   -

بدین. حق  بهم  نداشتم،  شما  از  رو  ها  حرف  این  شنیدن  انتظار 

کن. فکر  خوب  حرفام  به  لطفا  اما  باتو  حق   -

داد: جواب  مکث  باکمی 

منفیه.... من  جوابِ  نیست  کردن  فکر  به  نیاز  بدم-  نشون  خونسرد  رو  خودم  کردم  سعی  اما  شد   

خالی دلم  ته 

چرا؟ بپرسم  میتونم  بده-  جواب  تا  شدم  خیره  چشماش  تو 
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 ببخشید  رو من   ادبی  بی  و   جسارت  -

 شُدید  بزرگ  رفاه   تو  و   خانواده  گرم  آغوش   تو   شما   میکنیم،   فرق   آسمون  تا   زمین  شما   و  من   ولی

 برای   و   چشیدم  رو  مادری  بی  تلخِ   طعمِ   من   اما   شده  فراهم   براتون  خواستید  هرچیزی   وقت   هر   و

 های   هزینه   اونقدر  متاسفانه   و   برسم  پول  به  تا   میکردم   کار  خودم   باید  هام   خواسته  به  رسیدن

 تو   اونارو  که   همین   نمیکنم   ناشکری   نمیرسید،   خودم  به   پولی  که   بود  باال  مادربزرگم  و  پدر   درمان

 سقفی   و  نیستم  بدهکار  هم   کسی  به  خداروشکر.  داره  ارزش  خیلی  برام  ببینم  خوشحال  زندگیم

 . نخوابم  خیابون  تو   که  هست باالسرم

 که   بیمارستانی   سهامدار  البته  و   قلب  جراح  بزرگترین  هستین   محمدی   آریا  دکتر  پسر  تنها   شما

 ....  من   پدر  اما   بستریِ،  توش   پدرم

 روزا   اون  یادآوری  سخته   برام  یکمم   دارین  خبر   پدرم   وضعیت   از  بهتر خودتون   نگم   چیزی   بهترِ

 کرده  تحصیل   خودتون  مثل  که  کنید  انتخاب  همسری   باشه   بهتر  کنید  نمی   فکر   حرفا  این  همه   با

 باشه؟   ثروتمند  و

 هیچ   بدون  و   محکم   رو   اخرش  ی   جمله   اما  لرزید  می   صداش   جاها   بعضی   و   داشت   بغض   اینکه  با

 . گفت  لرزشی

 اشک  برق  نمیخواست  نگاهش   دزدیدن  با   انگار  کرد   نگاه  پنجره  به   و  کرد  قفل   بهم  هاشو  دست

 دیدم  من   ولی .  ببینم  رو   چشماش تو زده  حلقه  های 

 کامل   رفاه  تو  من  کنی  فکر  شاید،  نیست  پول  چیز   همه  اما  درسته  حدی  یه  تا  گفتی  که  حرفایی  -

 هردوشون   اونا.  نکردم  احساس   زندگیم  تو   رو  مادرم  و  پدر   حضور  باید  که  اونجور  اما  باشم  شده  بزرگ

 کمی   خیلی   وقت  همین  برای   بودن،  شدن   پزشک  بهترین  و   کار   و   تحصیل  ادامه  فکر   به   همیشه 

 ادماهاست   شدن  کامل  برای  ازدواج  نظرم  به  تو،  و  من  ازدواجِ  مورد  در  اما.  میدادن  اختصاص  من  به

 پشیمون  من   یا  باشه  شده   گرفته  احساسات   با  که   نیست   دیروز  و   امروز  حرف  زدم،   من   که   هم   حرفی

 حرفم   از  تو  بَدِ  برداشت  اما  میگم  احساساتم  از  دارم  بَدی  شرایط  تو،  مریم  دارم  دوستت  من،  بشم

 فکر   حرفام   به  خوب   که  اینِ  دارم   ازت  که   ای  خواسته   تنها   االن.  بزنم  رو   حرفم   اینجا  شد   باعث

 نه؟   یا   کنی  حساب گاهت  تکیه   و  همسر   عنوان  به   محمدی   سپهر روی   میتونی   ببینی  کنی،
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نمیدونستم کرد.  ترک  رو  اتاق  محمدی  دکتر  حدافظ  گفتن  با  و  گرفت  محکم  رو  کیفش  دسته 

فکر بهم  و  داره  دوست  منو  اونم  که  بودم  امیدوار  دلم  ته  اما  کنم!  برداشت  چی  رو  اخرش  سکوت 

بودم. خیال  خوش  زیادی  یا  میکردم  اشتباه  داشتم  شاید  نمیدونم  میکنه، 

تماسی باهاش  مدت  این  تو  بود  گذشته  دیدم  بیمارستان  تو  رو  مریم  که  روزی  ازاخرین  هفته  یک 

صحبت باهاش  تلفن  پشت  تا  ببینمش  حضوری  میدادم  ترجیح  بکنه،  فکراشو  تر  راحت  تا  نگرفتم 

کنم.

انجام از  بعد  بود  قرار  و  بود  خوب  تقریبا  پدرشم  حال  بود،  شده  مرخص  پیش  روز  چند  مادربزرگش 

خونه تو  دیگه  روز  چند  بود  الزم  اینکه  وجود  با  من  و  بشه  مرخص  روز  همون  ازمایش  سری  یه 

ببینم. رو  پدرش  و  مریم  بتونم  تا  برگشتم  بیمارستان  به  کنم  استراحت 

صبر دیگه  همین  برای  بیوفته  اتفاقی  بود  قرار  انگار  داشتم،  دلشوره  و  استرس  انقدر  چرا  نمیدونم 

و شمردم  غنیمت  رو  فرصت  نیست  مریم  پدر  پیش  کسی  دیدم  وقتی  ندونستم،  جایز  رو  کردن 

نکردم، مطرح  رو  موضوع  این  تری  مناسب  شرایط  تو  اینکه  بابت  و  کردم  تعریف  براش  رو  چیز  همه 

کردم. خواهی  عذر 

میشه عصبانی  دستم  از  و  میکنه  برخورد  باهام  تندی  به  االن  میکردم  فکر  که  که  تصورم  برخلف 

کرد. رفتار  باهام  مدت  این  تموم  مثل  صمیمی  و  گرم  خیلی  اما 

و بود  افتاده  شمس  امیر  برای  که  اتفاقایی  حتی  کرده،  تعریف  براش  رو  چیز  همه  مریم  که  گفت 

که بود  این  حداقلش  بودم.  خوشحال  شمس  امیر  بودنِ  زندانی  از  چقدر  من  و  بود  زندان  تو  قرار  از 

داشت. امنیت  خونه  اون  تو  کنه،  پیدا  خودشون  برای  رو  جایی  بتونه  مریم  تا 

خونه دنبالِ  و  نذاشته  دست  رو  دست  مدت  این  مریم  که  بودم  فهمیده  پدرش  های  صحبت  از 

برن. شمس  خانم  ی  خونه  از  زودتر  تا  میگشت 

اما داره.  دوست  نداشتش  پسر  مثل  رو  من  و  داره  اعتماد  من  به  که  بود  این  پدرشم  اخر  حرف 

بود. گذاشته  مریم  خودِ  عهده  به  رو  نهایی  تصمیمِ 

کرد. سلم  خوشرویی  با  و  شد  اتاق  وارد  مریم  و  خورد  در  به  ضربهای  که  بودیم  صحبت  گرم 

سلم  -
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  سنایی  خانم  سلم  -

 شدم   بلند  جام  از  میزارم   تنهاتون...  اجازتون  با   خب  گفتن   با  و   کردم   سنایی  اقای   به  رو

 باش   راحت  پسرم  میکنم   خواهش   -

 . کرد  خداحافظی داشت  کردنش  پنهان   در  سعی  که   لبخندی   با   مریمم

 . شدم  ویزیت  مَشغول  و   برگشتم  اتاقم  به

 . شد  بلند  گوشیم   زنگ  صدای  شد   خارج  اتاقم   در  از که  کننده  مراجعه   اخرین

 مادر   جانم..  سلم  -

 : گفت  نگرانی  صدای با  و   کردن  سلم  بدون

 ! سپهر؟  کجایی  -

 چطور؟ ...بیمارستانم  -

 .کرده  تموم  بنزین  ماشینم...دنبالم  بیا میفرستم  لوکیشن   برات_

 میرسونم   رو خودم برام  بفرستین   رو   ادرس  -

 پسرم   مرسی  -

 .... شدم  خارج  بیمارستان  از  و برداشتم  رو  کتم   عجله  با

  برداشتم،  قدم   اتاقم   سمت  به  و   برداشتم  ماشین  جلویِ صندلیِ روی از  رو  کیفم

 خبری   پدرش  و  مریم  از  بیرون  زدم  بیمارستان  از  مادرم   تماس   خاطرِ   به  عجله   با  که  دیروز  از

 .بشه  مرخص  امروز  باید   احتماال  نداشتم،

 باید   زود  یا   دیر  که  میدونستم  بگم،   خانوادم  برای  پدرش  و   مریم  از  نتونستم  کردم   هرکاری  دیشب

 . میکردن  مخالفت   ازدواج  این  با  خانوادم  صد  در  صد  اما   میکشیدم  پیش  رو   مریم  خواستگاری   بحثِ

 امیدوارم   پدرش   دیروز  های   صحبت  اما  بودم  ناراحت  بود  نداده  جواب   بهم  هنوز   مریم   که  این  از

 این   میخواست  دلم   اما   گفته   رو   مثبت   جواب   پدرش   مقابل   در   سکوت   با  جورایی   یه   که   بود  کرده

 . باشه  کسی  اجبارِ   بدون  و  قلبی   رضایت  با  و   دلش   ته از  مثبت  جوابِ
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 به   اینکه   از  قبل  گرفتم  تصمیم   همین  برای  میکردم،  شماری  لحظه   دیدنش  برای   چقدر  که  اخ

 . برم  پدرش  اتاقِ   به   کنم  تَن   رو   روپوشم  و   برم  اتاقم

 میشد  کمتر پیش لحظه چند شیرین  حس اون میشدم  تر  نزدیک اتاقش به هرچی  چرا نمیدونم

 . میگرفت  اضطراب  و   نگرانی  رو جاش  و

 در  که  کنم  بازش  تا   بود  در  دستگیره  رو  دستم  کشیدم  عمیق   نفس  چندتا   و  بستم  رو  چشمام

 .شد  نمایان  چشمام   جلوی   میکرد   گریه   بهار   ابر  مثل  که   دختری  چهره و  شد   باز  زودتر

  زدم   صداش  ناباور  و   افتاد  دستم  از  کیفم

 ؟ !شده  چی  ؟!مریم  -

 طرف   به   و  گذاشتم  تنش   زیر  رو   دستم   بشه،  زمین   پخش  اینکه   از  قبل  و   شد  سست   زانوهاش 

 کردم   وصل  سِرم  بهش  و  گذاشتمش  تخت  رو  .رفت  حال  از  و  شد  بسته  چشماش  کشیدمش  خودم

 سرش   باال  میاد   هوش  به  که  زمانی  تا  میخواست  دلم    .بود  ممکن   غیر  برام   اتفاق  این  باور   هنوزم

 . نکنه  تنهایی احساس  این  از  بیشتر   تا  باشم

 ترخیصش  کارای و بکشی  رو بیمارستان از پدرت شدن مرخص  انتظار اینکه پذیرفتن بود سخت

 این اون، از تر سخت  . بدی دست از رو  پدرت نمیکنی  فکرشم که جایی  درست اما بدی انجام رو

 خاطر   به  که  مادربزرگی  .بده  پیرش  بزرگ  مادر  به   رو  دردناک   خبر  این  میخواست  چطوری  که  بود

 . کنه  چیکار   میخواست  تنش   پاره  دادن  دست از  با   رفتمرگ  پای  تا  پسرش  پای   شدن   قطع  خبر

 حرف   بود  ممکن  حتی  و  میکنن  پچ  پچ   چی  و  میگن  چی  سرم  پشت  پرستارا  اینکه  به  توجه  بی

 . نشستم  مریم  تخت   کنار و  برداشتم  صندلی  یه  برسه  پدرم   گوش   به   هاشون

 چشمش   کنار   از  اشکی  قطره   خورد   تکون  دستاش  بعد   و  پلکاش   اول  که  بود   گذشته  چقدر  نمیدونم

 . کرد  باز  چشماشو  و  چکید 

 صورتم   رو  بعد  و  انداخت  اتاق   به  نگاهی   نیم  نشستم  تختش  گوشه  و  شدم   بلند  صندلی  روی  از

 . شد  خیره

 سپهر  -
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گریه زیر  زد  بلندی  صدای  با  و  بغلم  تو  انداخت  خودش  و  شد  خیز  نیم  دادنم  جواب  از  قبل  و 

میزد حرف  من  با  ای  گرفته  صدای  با  میکرد  گریه  که  همونطور 

بود خوب  حالش  ....بابام  بابام  سپهر....  بدم-  مثبت  جوابِ...جوابِ  بهت  میخوام  شنید  !وقتی..وقتی 

سپهر

پیشتم. من  مریم،  میدم  قول  نمیذارم  تنهات  دیگه  اینجام  من  سپهر،  جانِ   -

نذارم. تنهاش  افتاد  اتفاقی  هر  که  گرفت  قول  ازم  میکرد  هق  هق  که  همونطور 

از و  کردم  تزریق  بهش  آرامبخش  و  گذاشتمش  تخت  رو  رفت،  حال  از  تا  کرد  گریه  بغلم  تو  انقدر 

زدم. بیرون  اتاقش 

این، از  بیشتر  تا  میکردم  صحبت  خانوادم  با  زودتر  باید  مثبته  من  به  جوابش  فهمیدم  که  حاال 

نکشه... دوش  به  رو  مسئولیت  این  بار  تنهایی 

توانش حد  در  مریم  هم  سومش  مراسم  برای  و  شد  انجام  خوبی  به  پدرش  خاکسپاریِ  مراسم 

کرد. خِیرات 

همین بود،  کنارش  دائم  و  نمیذاشت  تنها  رو  مادربزرگش  حال  این  با  نداشت  تعریفی  مریم  حال 

مخفی من  از  غرورش  خاطر  به  که  چیزی  بشه  اخراج  کارش  از  هفته  یک  از  بعد  شد  باعث  موضوع 

کرد...

نهایت در  نداشت  ای  نتیجه  هیچ  ازدواجم  تصمیم  خاطر  به  مادرم  و  پدر  با  بحث  جرو  هفته  دو 

و رفت  شمس  خانوم  خونه  از  شبونه  میکنن  مخالفت  ازدواجمون  با  خانوادم  فهمید  مریم  وقتی 

بی مادرم،  پدرو  با  جنگیدن  بر  علوه  حاال  نگردم.  دنبالش  دیگه  که  گذاشت  یادداشت  یه  برام  فقط 

میکنه.   چیکار  داره  و  کجاست  االن  اینکه  میکرد.  داغونم  داشت  هم  مریم  حال  از  خبری 

به مادربزرگش  یا  خودش  اگر  که  بودم  سپرده  مختلف  های  بیمارستان  تو  دوستام  همه  به 

کشیک زهرا  بهشت  تو  تا  دادم  پول  هم  نفر  یک  به  بِدن.  خبر  من  به  داشتن  مراجعه  بیمارستان 

کنه.   تعقیبشون  رفتن  اونجا  وقت  هر  بده 
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مدام نداشتم  خوبی  حال  گذشت.  می  بود  رفته  شمس  خانم  خونه  از  مریم  که  روزی  از  ماه  یک 

مشغول و  رفتیم  دوستش  رستوران  به  سینا  همکارم  اصرار  به  روز  یه  اینکه  تا  میکردم  خیال  و  فکر 

و شد  خارج  بود  بهداشتی  سرویس  که  راهرویی  انتهای  از  عجله  با  گارسون  که  بودیم  خوردن  غذا 

اورژانس! بزنید  زنگ  سریع  گفت  بلندی  صدای  با 

از و  رفتم  سرش  پشت  منم  برسونه  اونجا  به  رو  خودش  تا  شد  بلند  میز  پشت  از  عجله  با  سینا 

نظافتچی بتونه  سینا  تا  رفتن  کنار  میشناختنش  خوبی  به  و  بود  دوستش  رستورانِ  که  اونجایی 

کنه. معاینه  رو  شده  بیهوش 

طرفم به  سرش  کرد،  بلندش  زمین  رو  از  و  دخترک  جون  بی  تنِ  زیرِ  انداخت  دست  که  همین 

دیدم... رو  آشنایی  چهرهی  من  و  چرخید 

که سری  و  کبود  صورت  با  باشه،  مریم  دختر  این  نداشت  امکان  بود  سخت  برام  باورش  که  چیزی 

بود، خونی  و  شکسته 

بزنم. حرف  نمیتونستم  که  انقدر  برد  ماتم 

افتاده؟ براش  اتفاقی  شده؟چه  چی   -

پرسید که  بود  سینا 

پاش که  میشست  رو  سرویس  کف  داشت  اونم  داره  کارش  رئیس  بگم  که  کردم  صداش  راستش   -

شد. هوش  بی  بعدشم  روشویی  به  خورد  سرش  و  خورد  لیز 

بود کرده  تعجب  من  کارای  از  که  سینا  کردم.  صداش  بار  چند  و  گرفتم  رو  دستاش  و  رفتم  جلو 

میشناسیش؟ گفت 

تو هنوز  خودم  وقتی  بدم  سینا  به  میتونستم  توضیحی  چه  کردم،  اکتفا  سرم  دادن  تکون  به  فقط 

خداحافظی بدون  و  شدم  خارج  رستوران  از  سینا  همراه  اومد  امبوالنس  اینکه  محض  به  بودم.  شوک 

بیمارستان به  رو  خودم  چطوری  نفهمیدم  برم.  آمبوالنس  تادنبال  رفتم  خودم  ماشین  سمت  ازش 

داشت، اهمیت  برام  که  چیزی  تنها  شد.  خراب  سرم  رو  دنیا  دیدمش  حال  اون  تو  وقتی  رسوندم 

نمیذارم.   تنهاش  دیگه  بیوفته  هم  اتفاقی  هر  دفعه  این  و  کردم  پیداش  اینکه  بود،  مریم  حالِ 
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نمیدونم بشم.  مطلع  مریم  وضعیت  از  و  بشه  تموم  کارش  دکتر  تا  بودم  منتظر  اتاقش  در  پشت 

گفت: و  انداخت  مضطربم  صورت  به  نگاهی  اومد.  بیرون  اتاق  از  دکتر  که  گذشت  چقدر 

خوبه حالش  فعل  نباشید  نگران   -

میکنم. خبرتون  بشه  حاضر  جوابش  اینکه  محض  به  کردیم  برداری  عکس  سرش  از 

دکتر آقای  ممنون  پیشش؟!-  برم  میتونم  اینکه  فقط 

نیست. مشکلی  با-  و  گرفت  دستم  تو  رو  دستاش  نشستم،  تخت  رو  کنارش  و  اتاق  تو  رفتم  و   

کردم تشکری  لب  زیر 

کردم. نوازش  رو  دستش  پشت  انگشتم 

زد، صدا  رو  اسمم  چکید،  چشمش  گوشه  از  اشکی  قطره  دیدنم  با  کرد  باز  رو  چشماش  بعد  کمی 

گرفت دستاش  تو  تر  محکم  رو  دستم 

سپهر؟ خودتی   -

گفت: که  دادم  تکون  سر 

نمیشه باورم  نمیشه؟!-  باورت  چرا   -

رسمش؟! بود  این  معرفت  بی 

نکنی. نگاه  سرتم  پشت  و  بری  کنی  جمع  خونه  اون  از  شبِ  یه  خبر  بی  اینکه 

بودم. دلخور  دستش  از  اما  کنار  به  داشتم  بابتش  که  نگرانی  کشیدم،  رو  دستم 

رفتی مریم.  رفتی  و  زدی  جا  تو  انوقت  جنگیدم  زمان  و  زمین  با  خاطرت  به  من  اما  نیست  مِنّتی   -

آورد. روزم  به  چه  حالت  از  خبری  بی  نفهمیدی  و 

رفتم تو  خاطرِ  به  من؟!-  خاطرِ  به   -
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سپهر، داشتم  دوسِت  وایستی...من  خانوادت  جلوی  من  خاطر  به  این  از  بیشتر  نمیخواستم   -

بشی. اذیت  نمیخواستم 

کردی اذیت  منو  بیشتر  رفتنت  با  ولی  کردن؟-  اخراجت  مزون  از  نگفتی  بهم  چرا  رفتی؟  پول   

کدوم با  اصل  مریم؟  رفتی  چرا 

گفت که  کردم  نگاهش  نگران  گفت  که  بلندی  آخ  با 

میترکه.. داره  سرم  حرف-  باهاش  مفصل  بعد  بشه  بهتر  حالش  میکردم  صبر  باید  نبود  باهاش   

کردن بحث  وقتِ  االن 

بزنم.

کنه. تزریق  مسکن  بهت  کنم  خبر  پرستار  میرم  فاصله-  این  تو  برد.  خوابش  میکردم  فکر  که   

چیزی از  زودتر  کرد  تزریق  مسکن  بهش  که  پرستار 

و نبود  شدید  ضربه  شکر  رو  خدا  زدم.  حرف  دکترش  با  و  شد  حاضر  هم  عکسبرداریش  جواب 

شد مطمئن  دکتر  وقتی  و  بود  مراقبت  تحت  شب  تا  حال  این  با  بود.  نیومده  پیش  براش  مشکلی 

کرد. امضاء  رو  ترخیصش  برگه  خوبِ  حالش 

با و  دادم  انجام  خودم  رو  ترخیصش  کارهای  موندم.  کنارش  و  کردم  تعطیل  رو  کار  شب  تا  منم 

رفتم. اتاقش  به  ترخیص  برگه  گرفتن 

بهتری؟  -

گفت: خوابالودی  صدای  با  بود  کرده  خوابالودش  بودن  زده  بهش  که  مسکنی 

خوبم  -

بشه بلند  تا  گرفتم  رو  دستش  و  رفتم  جلو 

نذاشتم. که  بکشه  بیرون  دستم  از  رو  دستش  خواست  بود،  سختش 

بیای ماشین  تا  میکنم  کمکت  بره  گیج  سرت  ممکنه  بیام-  میتونم  خودم  خوبم  که  گفتم   -

 44



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

      

                               

            

         

   

                   

 

                   

                       

                    

               

                           

                        

         

                                   

       

                                     

 

                     

                                    

               

       

بیا خودت  باشه  گیج-  سرش  که  برداشت  قدمی  چند  کنم.  کمکش  خورد  بهم  تعادلش  اگر  تا   

افتادم راه  سرش  پشت 

افتاد، بغلم  تو  پشت  از  و  رفت 

شنید که  گفتم  لب  زیر  لجبازی 

خودتی  -

نموند. دور  چشماش  از  که  زدم  دل  ته  از  لبخندی 

گفت: نشست  ماشین  تو  اینکه  محض  به  اما  نزد  حرفی 

بشه روشن  چیزایی  یه  بهتره  اما  نیست  حرفا  این  وقت  االن  میدونم  رفتی-  خبر  بی  چرا  که  بشه   

روشن باید  خب  اره   -

رفتم. چرا  میدونی  من  از  بهتر  خودت   -

بگم... بهت  بود  قرار  روزم  روزم....اون  اون  سپهر،  بود  مثبت  خواستگاریت  به  من  جوابِ 

دادم زمان  بهش  همین  برای  سخته  براش  روز  اون  درمورد  زدن  حرف  فهمیدم 

داد: ادامه  مکث  کمی  با 

نشد فرصت  دیگه  حتی  افتاد  اتفاق  اون  اما  بود  راضی  ازدواج  این  به  پدرمم  بگم  بهت  میخواستم   -

کنه. صحبت  باهات  پدرم 

تنها رو  همدیگه  وقت  هیچ  که  ندادیم  قول  بهم  تو  و  من  مگه  ولی  اتفاق،  اون  بابت  متأسفم   -

نذاریم؟

محمدی؟ اقای  میکردم  چیکار  نبودن  ازدواج  این  به  راضی  خانوادت  وقتی  تا-  اینکه  نه  میجنگن   

هم برای  دارن  دوست  همو  نفر  دو  وقتی  مریم  محمدی؟  اقای  شدم  حاال   -

کنن. فرار  گرفت،  قرار  راهشون  سر  مانعی  یه 

نکردم فرار  من   -
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کردی؟ چیکار  پس  جالب  چه  بده-  جواب  نذاشتم 

بگی بهم  رو  راستش  میخوام  میپرسم  سوال  یه  ازت  میگم-  بهت  رو  راستش  همیشه  من  گرفت-   

عمق لبخندم 

داری؟ دوست  چقدر  رو  من   -

آسمون بود-  ستاره  پر  امشب  انداختم،  آسمون  به  نگاهی 

داری؟ دوستم  آسمون  اندازه  چی؟  آسمون  دیگه!-  آسمون  میشه  اسمت  معنی  نه؟!-  مگه 

آسمان یعنی  سپهر  خب  اره  پایین-  انداخت  رو  سرش  و  انداخت  گل  لپاش 

تویی.. فقط  من  زندگی  آسمونِ   -

کردم بلند  رو  سرش  و  گذاشتم  چونش  زیر  رو  دستم  پاشیدم  روش  به  لبخندی 

میدزدی نگاه  انقدر  چرا  خوب،  دخترِ  کن  نگاه  من  به   -

دادم ادامه  که  نداد  جوابی 

راضی رو  خانوادم  میتونم  تر  راحت  منم  داری.  راهمون  سر  موانع  با  جنگیدن  برای  دلیل  یه  حاال   -

کنم.

وایستی. خانوادت  جلوی  من  خاطر  به  نمیخوام  من   -
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آیندم همسر  و  بگیرم  تصمیم  زندگیم  برای  خودم  دارم  دوست  منم  منه  زندگی  این  نباش،  نگران   -

کنن. تحمیل  بهم  رو  کسی  نمیخوام  کنم.  انتخاب  رو 

چی؟ نشد  اگه   -

اخه؟! میکنی  فکر  منفی  انقدر  _چرا 

میکرد بازی  شالش  گوشه  با  و  زد  اضطرابی  پر  مریم؟!لبخند  بگی  میخوای  چیزی   -

تنهاست مادربزرگم  بریم  بهتره  نیست  مهم  نه  بودی؟-  رفته  شمس  خونه  از  که  مدتِ  این  به   

مربوط شده؟  چی  گفتی  اینکه  بعد  ولی  میریم  باشه  داد-  سرتکون 

هست مشکلی  یه  سپهر  راستش  مشکلی؟-  چه  نشی؟-  عصبانی  بده  قول   .... ...راستش  راستش   

خب  -

نه؟ یا  کردی  چیکار  میگی  مریم،  میکنی  نگرانم  داری  زدن-  حرف  به  کرد  شروع  و  کرد  پیدا   

جرأت که  گرفتم  دستم  تو  رو  سردش  دستای 

بودم شده  اخراج  مزون  کار  از  من  خب  رو-  شمس  خانم  آمیز  طعنه  حرفای  نمیتونستم  دیگه   

طرفی از  شد  بابا  مراسم  خرج  پولمم  تمامِ 

کنم تحمل 

خب و-  برم  اونجا  از  زودتر  گرفتم  تصمیم  نیستن،  ازدواج  به  راضی  خانوادت  فهمیدم  وقتی  که   

بعدشم  -

که.... شدم  شدم...مجبور  مجبور  بود  نمونده  برام  هم  پولی  که  اونجایی  از 
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کنی؟ چیکار  شدی  مجبور   -

میگم نکن  ُهلم   ... کن  صبر  بده-  ادامه  خودش  تا  نگفتم  چیزی 

دادم سفته  همین  برای  کنم  اجاره  خونه  که  نداشتم  پولی  من  کشیدم-  عمیقی  نفس 

سفته و  میدم  رو  پول  میرم  فردا  خودم  نباش  نگران  که  پولِ  بحث  اگر  چیه؟  مشکل  االن  خب   -

میگیرم. ازش  رو  هات 

میگفتم بهت  نباید  کردم  اشتباه  اصل  میدم،  رو  بدهیم  میکنم  کار  خودم  نمیخوام  مریمِ-  جلد  تو   

بود رفته  دوباره  کرد  نگاهم  سیاهش  درشتِ  چشمای  با  که  گفتم  بلندی  خدای  ای 

دست از  توان  کنم...دیگه  تموم  رو  قضیه  خنده  و  شوخی  با  کردم  سعی  حال  این  با  مغرور،  و  لجباز 

یک و  ببریم  لذت  بودن  هم  کنار  از  بود  وقتش  دیگه  االن  نداشتم.  رو  ازش  موندن  دور  و  دادن 

زندگی یه  حقش  کرد  تحمل  مریم  که  سختی  این  از  بعد  کنم  فکر  کنیم.  شروع  رو  آروم  زندگی 

بود. عاشقانه  و  خوب 

گفتم و  زدم  لبخندی 

خانوم مریم  بشی  همسرم  قرارِ  دیگه  تو  قول؟-  کنیم،  پنهون  هم  از  رو  چیزی  نباید  وقت  هیچ  تو   

و من  گفتی،  کردی  خوب 

میترسم اینده  از  سپهر  میترسم   -

وقت اول  هم  صبح  فردا  بیاد،  ابروت  به  خم  نمیذارم  دیگه  پشتتم،  کوه  مثل  من  دلم  عزیز  نترس   -

این به  دیگه  هم  حاال  کنم.  آزاد  رو  ها  سفته  منم  و  کنیم  صحبت  آقا  اون  با  بریم  تا  دنبالت  میام 

هم کنار  دوتایی  میتونیم  که  کن  فکر  خوبی  روزای  به  نکن.  فکر  کننده  ناراحت  و  منفی  چیزای 

باشیم...   داشته 
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.  بخوریم  تنوری   زمینی  سیب   و   بشینیم  آتیش   کنار  بعد  بزنیم   قدم   دریا  کنارِ   دوتایی  بکن   فکرشو

 ! چیه؟ نظرت !  هوم؟

 رو   دستش   و   خوندم   زودتر   رو فکرش  من   که   بزنه  بازوم  به   رو   مشتش  خواست و  چرخید   طرفم   به

 گوشش   تو  آروم  پیچیدمو  دورش  رو  دستام  شد،  پرت  بغلم  تو.  کشیدم  خودم  طرف  به  و  گرفتم

 ....دارم  دوست  خیلی   گفتم

 عقب   و  بوسیدم  رو  پیشونیش   بعد  کمی  بگیرم  ارامش  هم  اغوش  از  دو  هر  تا   موندم  حالت  توهمون 

 . بشیم  نزدیک  بهم   زیاد  نشدیم  مَحرم تا   نداره  دوست   و  سختشِ مریم میدونستم  کشیدم،

 گفت   و   کرد  نگاه   چشمام  تو   مستقیم   خجالت، از   شده  سرخ  های   گونه  با

 سپهر بدیم  هم  به   قولی  یه  بیا  ستاره  پر  آسمون  این  زیر  -

 گرفتم   دستم  تو  دستاشو

 گلی؟   لُپ  قولی   چه   -

 خندید   دل   ته  از

 دیگه   نکن  اذیت  آسمون...  -

 سپهرِ   اسمم  سپهر  -

 میکنم   صدات آسمون  همون  من   شد، طور   این  که   حاال  اصل  -

 میکنم   صدات گلی   لُپ  منم  پس  باشه  -

  بد   آسمونِ  -

 میشی تر  خوشگل  میشی  عصبانی  وقتی   میدونستی  -

 گفت   باحرص 

 سپهر  -

 سپهر   جون  -

 خب   میره  یادم  حرفم  من   میگی   اینجوری  -
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میکردم خداروشکر  لب  زیر  بودنش  بابت  و  خندیدم  دل  ته  از  که  بودم  من  بار  این 

نمیشد. فعل  اما  ببوسمش  و  بگیرمش  آغوش  در  سیر  دل  یه  میتونستم  بدم؟!کاش  قولی  چه   

نگفتی خب   -

دارن دوست  دلشون  ته  از  رو  همدیگه  که  کسایی  برای  نظرم  به  اما  کنندست  ناراحت  یکم   -

طبیعیه

داد ادامه  خودش  که  کردم  نگاهش  کنجکاو 

وارد رو  ای  دیگه  شخص  وقت  هیچ  کرد،  جدا  هم  از  دلیلی  هر  به  سرنوشت  رو  تو  و  من  اگر  اینکه   -

نکنیم. زندگیمون 

گفت: که  زدم  صدا  رو  اسمش  معترض 

میزدم رو  حرف  این  نباید  ببخشید   -

بیاد، پیش  ناراحتی  بینمون  نمیخواستم 

فشردم بودم  گرفته  دستم  تو  که  دستاشو 

گفتم که  کرد  نگاهم  متعجب  بوسیدم  رو  دستش  پشت  و  اوردم  باال  آروم  دستاشو 

گُلی. لُپ  نمیگیره  قلبم  تو  رو  تو  جای  هیچکس  بیوفته  اتفاقی  چنین  اگر  حتی 

که بده  رو  جوابم  خواست  و  زد  لبخندی 

دستامون رو  زد  آزادش  دست  با  باشه  اومده  یادش  چیزی  انگار  دفعه  شد؟!یک  چی  دیدی  وای   

ای  -

گذاشتم. تنهاش  که  رفت...بریم  یادم  مادربزرگم 

بگو رو  آدرس  نداره،  نگرانی  اینکه  میریم  االن  عزیزم  باشه  خیال-  حال  در  همش  نمیومد   

چشمام به  خواب  ذوق  از  رسوندم  رو  مریم  اینکه  از  بعد  شب  اون 

کردم. پیداش  دوباره  که  بودم  خوشحال  و  بودم  ایندمون  برای  بافی 
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نباید دیگه  بشه  همسرم  بود  قرار  که  حاال  کنم،  تسویه  رو  بدهیش  تا  دنبالِش  رفتم  روز  اون  فردای 

دوتایی بعدش  گرفتم.  هارو  سفته  و  کردم  پرداخت  رو  مریم  بدهی  چک  یک  با  میکرد.  کار  اونجا 

خوردیم.   ناهار  و  رفتیم  رستوران  یک  هم  با  بار  اولین  برای 

گفت بود  قدیم  زنِ  که  اونجایی  از  فهمید  رو  مریم  و  من  ماجرای  مادربزرگش  وقتی  روز  اون  فردای 

که اونی  از  زودتر  زمان  ببینیم.  رو  همدیگه  زیاد  نیست  محرمیتی  بینمون  وقتی  تا  نیست  خوب 

رو دومون  هر  موضوع  این  و  نمیدیدیم  رو  هم  زیاد  هفته  دو  این  تو  گذشت.  میکردم  رو  فکرش 

دیگه طرفِ  هم  مادرم  و  پدر  با  درگیریِ  طرف،  یک  از  مریم  ندیدن  بود.  کرده  گیر  بهونه  و  کلفه 

بود.   روزها  این  ماجرای 

نمیذارن پاپیش  من  برای  و  نیستن  ازدواج  این  به  راضی  مادرم  و  پدر  شدم  مطمئن  وقتی  درنهایت 

تو ساده  عقد  یک  کنم.  عقدش  بزنه  سرش  به  رفتن  فکر  دوباره  مریم  اینکه  از  قبل  گرفتم  تصمیم 

شناسنامه تو  بلکه  قلبمون  تو  تنها  نه  همیشه  برای  رو  هامون  اسم  و  کنه  محرم  بهم  رو  ما  که  محضر 

که دادم  توضیح  براش  اول  همین  برای  نکنه  موافقت  ممکنه  مریم  میدونستم  کنه.  ثبت  هم  هامون 

مادرم و  پدر  بدون  که  کرد  قبول  زدن  حرف  کلی  از  بعد  هم  اون  شرایطِ  این  تو  تصمیم  بهترین  این 

کنیم. شروع  رو  زندگیمون  و  کنیم  عقد  هم  با 

حلقه.... و  عقد  وسایل  خرید  برای  رفتیم  مادربزرگش  و  مریم  با  روز  اون  فردای 

رو فکرش  که  اونی  از  زودتر  موعد  روز  و  کردم  هماهنگ  بعد  روز  دو  برای  خونه  دفتر  یک  با  منم 

رسید.... فرا  میکردم 

میشد. قلبم  همیشه  مالک  و  ثبت  شناسنامم  تو  مریم  اسم  همیشه  برای  که  روزی 

میشد، تموم  محضر  کارهای  و  جاری  عقد  خطبه  اینکه  محض  به  داشتم،  ها  برنامه  روز  این  برای 

میرفتیم. باهم  رو  سفرمون  اولین 

باغبون و  سرایدار  رحیم،  مَش  با  و  بودم  گرفته  درنظر  روزی  چنین  برای  قبل  از  رو  شمال  ویلی 

کنه. اماده  رو  ویل  تا  بودم  کرده  هماهنگ  اونجا 
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مادرش،جای و  پدر  خالی  جای  بر  علوه  اما  نذارم  کم  براش  چیزی  تا  بودم  کرده  رو  تلشم  تمام 

میشد. احساس  منم  مادر  و  پدر  خالی 

مهربونی پیرزن  بود،  دلگرمی  مایه  منم  برای  بلکه  مریم  برای  تنها  نه  بیبی  حضور  بین  این  در  اما 

میکرد. محبت  بهم  و  داشت  دوست  پسرش  مثل  رو  من  سختگیریش  اوج  در  که 

از تا  چند  با  بریم.  محضر  به  باهم  تا  بودم  منتظر  و  بودم  نشسته  ماشین  تو  اینا  مریم  خونه  جلوی 

و چندین  رفیقِ  سیاوش  جای  باشن.  کنارم  بزرگ  روز  این  تو  تا  بودم  کرده  هماهنگ  هم  دوستام 

بود.... خالی  سالم  چند 

پدرش مشکلت  خاطر  به  که  داد  توضیح  و  گفت  تبریک  بهم  شنید،  رو  ازدواجم  خبر  وقتی 

من بود.  رفیق  یه  از  بیشتر  چیزی  برام  اون  باشه  کنارم  شرایط  این  تو  میخواست  دلم  اما  شهرستانِ 

اما هستن  هم  کنار  شرایطی  هر  تو  که  برادری  تا  دو  بودیم.  برادر  تا  دو  مثل  درست  سیاوش  و 

سیاوش با  خوبم  خاطرات  و  گذشته  غرق  باشیم.  دور  هم  از  مدتی  بود  شده  باعث  پدرش  مشکلت 

شد. باز  ماشین  در  که  بودم  شده 

من!! شدن  مبهوت  و  مریم  دیدنِ  با  شد  مصادف  در  شدن  باز 

دیدن زدنم  پلک  با  میکردم  حس  بزنم،  پلک  نداشتم  دوست  بود،  شده  متوقف  دیدنش  با  زمان  انگار 

گذاشته سرش  روی  که  سفیدی  شالِ  و  بلندش  سفیدِ  پیراهنِ  با  مریم  میدم.  دست  از  رو  تصویر  این 

زیباییش سادگی  درعین  بود،  صورتش  رو  که  الیتی  آرایشِ  بود.  شده  ها  فرشته  مثل  درست  بود 

بود. کرده  برابر  چند  رو 

از دست  میداد.  تکون  صورتم  جلوی  و  برداشت  کناریم  صندلی  از  رو  گلش  دستِ  کی  نفهمیدم 

گفتم: و  برداشتم  کردنش  آنالیز 

شدی ها  فرشته  مثل  نشست-  کنارم  احتیاط  با  و  زد  لبخندی 

شدی خوشتیپ  خیلی  هم  ممنون..تو  شد-  جمع  حواسم  بیبی،  کردنِ  سرفه  صدای  با 
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بیبی سلم  شدی-  معطل  خیلی  پسرم...ببخشید  سلم  گفتم-  و  زدم  لبخندی 

بیبی نداره  عیب   -

شد. دیر  که  بریم 

رو دستش  خواستم  کنم.  باز  براش  رو  در  تا  شدم  پیاده  ماشین  از  زودتر  و  داشتم  نگه  محضر  جلو 

تکون سر  فهمیدن  معنای  به  بیبی  احترامِ  به  من  و  کرد  اشاره  بیبی  به  ابرو  و  چشم  با  که  بگیرم 

دادم.

بود، شده  حک   1۲ عدد  روش  که  واحدی  دیدن  با  میرفتیم.  باال  و  محضر  های  پله  هم  دوشادوش 

بودن شده  دعوت  که  افرادی  ورودمون  با  شدیم.  محضر  وارد  بیبی  و  مریم  با  همراه  و  ایستادم 

و نشستیم  داماد  و  عروس  جایگاه  تو  هامون  شناسنامه  دادن  با  میکشیدن.  کل  و  میزدن  دست 

بخونن. برامون  رو  عقد  خطبه  تا  شدیم  منتظر 

و من  سابید.  می  قند  برامون  بیبی  و  بودن  گرفته  سفیدی  پارچه  باالسرمون  سینا  و  فرهاد  همسر 

میکردیم..... زمزمه  لب  زیر  رو  ای  سوره  و  نگاه  دستمون  تو  قرآن  به  هم  مریم 

سرش مریم  وکیلم،  بنده  خانوم  عروس  میگفت  بار  سومین  برای  که  عاقد  جمله  شدن  تموم  از  بعد 

گفت: لبخندی  با  و  کرد  بلند  رو 

بله مادربزرگم  اجازه  با   -

شد. بلند  کشیدن  کِل  و  سوت  صدای 

هم دهن  تو  انگشت  با  اینکه  از  بعد  گذاشت.  جلومون  رو  عسل  ظرف  مادربزرگش  من،  گفتن  بله  با 

که ای  حلقه  و  گرفتم  مردونم  و  بزرگ  دستهای  تو  رو  سردش  و  ظریف  دستهای  گذاشتیم  عسل 

گفتم: گوشش  کنار  آروم  انداختم.  چپش  دست  دوم  انگشت  تو  رو  بودیم  کرده  انتخاب  باهم 

دارم. دوست  خیلی   -

کشیدم عقب  و  بوسیدم  رو  پیشونیش 
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 بود   گرفته   جا   دستم  تو  که   ایساده  رینگ   به .  زد  مِهری  پُر   لبخند   و   کرد  دستم   رو   حلقم   هم   مریم

 : زدم  لب   اروم   و  انداختم  نگاهی 

 . میدارم نگهش  دستم   تو  عمرم   اخر   تا     -

 : گفت  و  زد   برقی   چشماش

 سپهر،   دادی  یادم  رو  داشتن  دوست   که  مرسی  کردی،  انتخاب   همسرت  عنوان   به  منو   که  مرسی    -

 .نذارم  تنهات   و   باشم  کنارت شرایطی  هر  تو میدم  قول

 سینا   چشمهای   از   که  بوسید   رو  م گونه  سریع  و  تند   نیست   ما   به   حواسش   کسی  دید   وقتی   آخر   در  

 کرد   گُل  خوشمزگیش   و   نموند  دور

 .... یاال   ببوس   عروس  دوماد....یاال   ببوس  عروس  دوماد  -

 من   و   شد   سرخ  خجالت   از  مریم   میکردن،   تشویقمون  زدن   دست   با   هم  بقیه   و  فرهاد   کارش   این  با

 . بوسیدم  رو  مریم  پیشونیِ  ماجرا  کردن  تموم   برای

 نکن   جرزنی...نیست  قبول  سپهر   آقا،  -

 با  جا همه  از خبر  بی و برگشت بخوره آب بود رفته  لحظه چند که مریم مادربزرگ لحظه   همون

 .داد  نجات   سینا  های  بازی  خُل   دست   از  میکنه،  صدا  زدن  امضا  برای  رو  ما   دار  محضر  اینکه  گفتن

 و   کشیدم  آغوش   در  مردونه  رو   همشون  گفتن،   تبریک  و   اومدن   جلو   دوستهام   و  سینا   و   فرهاد 

 رو   مریم  که  گرفت  قول  ازم  و   بوسید  رو  پیشونیم  هم   مریم  مادربزرگ.   کردم  تشکر  ازشون

 . کنم  خوشبخت

 بود  شده رزو   قبل از  و  بود نزدیکی  اون که  رستورانی به  هم  با  همه   شد،  تموم  که  محضر  کارهای 

 .بگیریم  جشن هم   درکنار  و  بخوریم  شام   تا   رفتیم

 

 شروع  برای  تازه   که  ای  خونه   به   شب  اخر.  شد  تموم   فرهاد  و   سینا  های  خوشمزگی   با  شب  اون

 .رفتیم  بودیم، چیده   رو   وسایلش   مریم  با  و   بودم  خریده  زندگیمون

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

55 
 

 گرون   و  آنتیک  وسایل  با  نه   بود   بزرگ  نه   بودم  شده   بزرگ   توش  که   جایی  برخلف  که   ای   خونه

 . بود  شده  پر  قیمت 

 تر   مهم   همه  از  و  زیبا  وسایلش  بودن  قیمت  کم  و  سادگی  عین   در   که  وسایلی  از  بود  پر  خونه   این  

 . بود  مریم  انتخاب  به

 دست   میتونست  اینکه  با  کشیده،  نقشه  پولم  برای  بود  مهتقد  که  مادرم  نظر  برخلف  که  مریمی

 رو   زیبا   حال   درعین  و   مناسب   قیمت   با   وسایل  حوصله   و   صبر   با   اما  بذاره  قیمت   گرون  وسایل   رو

 : گفت  جمله یه   فقط  من  اعتراض  جواب  در  و   میکرد  انتخاب

 .سپهر  ندارم  دوست   رو اضافه  خرج و   زندگیمونِ  اول  هنوز   -

 کردم  استفاده  فرصت  از  بده  بهش  رو  قرصهاش  تا  برد  اتاقش   به  رو  بی  بی   مریم  که   فاصله  این  تو

 .کنم  دور   ازتنم  رو   خستگی  و   بگیرم  دوش یه  تا   برداشتم  رو   حوله  و

 لباسای   همون  با  که  دیدم  رو  مریم  در  الی  از  میکردم  خشک  رو  موهام  داشتم  که  طور  همین

 .کشیده  دراز  تخت   رو  مراسم

 نبود سخت  منظمش   های  نفس  و  بسته   ازچشمای  برده  خوابش اینکه  فهمیدن

 . بخوابه  ارایش  و  لباسا  همین با  نداشتم   دوست  هم   طرفی   از   کنم   بیدارش  نیومد   دلم

 در   پشت  رو   ام  حوله   میخواستم  که  اخر   لحظه  اما   پوشیدم  لباس   سریع  و  اومدم  بیرون  حمام  از

 .افتادن  زمین   روی  بدی   صدای   با   ها  اسپری  و   کرد  گیر   میز  گوشه   به  کی   نفهمیدم   کنم،  آویزون

 کرد   نگاهم   خمارش   چشمای   با   و  کرد  باز   چشم هراسون  مریم

 شده؟   چی   -

 نکردی؟   عوض   رو   لباست  چرا کردم،  بیدارت  خواب   از  ببخشید  عزیزم   نشده  چیزی  -

 گفت   و  انداخت   لباسش  به  نگاهی 

 برد   خوابم  -

 داد  تکون   سری  و  انداخت   ها  اسپری  و دستم  تو   حوله  به  نگاهی 
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سپهر نکن  آویزون  در  پشت  رو  حولت  نگیره-  نم  بوی  که  بالکن  رو  بزار  ببر  نمیشه،  خشک  خوب 

میبرم االن  باشه  عه  لباسایی-  و  آب  صدای  از  و  نبود  اتاق  تو  کردم  اویزون  بالکن  تو  رو  حولم  و   

رفتم که  ایی  فاصله  تو 

بگیره دوش  رفته  فهمیدم  بود  انداخته  حموم  در  جلوی  که 

کردن خشک  مشغول  آرایشش  میز  آیینه  جلوی  و  اومد  بیرون  پوشش  تن  حوله  با  دقیقه  چن  بعد 

شد. موهاش 

چراغ و  پوشید  لباس  کی  نفهمیدم  که  بودم  شده  حرکاتش  محو  انقدر  و  بودم  کشیده  دراز  تخت  رو 

و کردم  باز  هم  از  رو  دستام  اومدم.  خودم  به  تخت  شدن  باالوپایین  با  کرده.  خاموش  رو  اتاق 

گرفتم درآغوشش 

دارم؟ دوست  چقدر  که  میدونی  آسمون-  بگو  بهم  بازم  اما  میدونم  زدم-  بینیش  رو  اشارم  انگشت 

با

خانوما خانوم  سپهرِ  اسمم   -

شده... تر  آبی  زندگیم  آسمونِ  زندگیم،  تو  اومدی  وقتی  از  منی،  زندگی  آسمونِ  تو  بدون-  و  شدم 

عاشقت دیدم  اومدم  خودم  به  تا  زندگیم،  تو  اومدی  فرشته  یه  مثل  درست  هم  تو   -

کنم. زندگی  نمیتونم  تو 

بهش رو  ای  دیگه  حرف  فرصت  اینکه  بدون  و  نموند  دور  نگاهم  از  تاریکی  همون  تو  چشمهاش  برق 

با اما  لرزید  تنش  گذاشتم،  لباش  روی  رو  لبام  آروم  و  کردم  کم  رو  هامون  صورت  فاصلهی  بدم، 

کرد. همراهیم  نابلدی  و  عشق  دنیا  یک 
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بدون داری  دوستش  دل  ته  از  که  کسی  با  شدن  یکی  و  سختی  همه  اون  از  بعد  عشق  به  رسیدن 

اما نیومد  بدست  آسون  و  بود  شده  کامل  مریم  با  که  خوشبختی  بود.  خوشبختی  خودِ  خودِ  شک، 

دادیم.   دست  از  میکردیم  فکرشو  که  اونی  از  تر  آسون 

راه شمال  سمت  به  بود  دیده  تدارک  برامون  بی  بی  که  مفصلی  صبحونه  خوردن  با  بعد  روز  صبح 

اما بود،  برده  خوابش  چالوس  جاده  اول  همون  قرصهاش  خاطر  به  که  زبون  شیرین  بیبیِ  افتادیم. 

میکرد. نگاه  جاده  به  اشتیاق  با  مریم 

نکنه. اذیت  رو  بیبی  صداش  تا  کردم  کم  رو  ماشین  ضبط  و  انداختم  پشت  به  نگاهی 

چطوره؟ خودم  خانوم   -

آسمون خوبم  سپهرِ-  عزیزم...اسمم  کن  تکرار  سپهر...  کنم-  صدات  آسمون  دارم  دوست  من  ولی 

تو؟- به  من  اخه  بگم  خدا....چی  ای  انداخت-  باال  بگی؟!ابروهاشو  میخوای  چی  هیچی   -

همیم. کنار  اینکه  بابته  کن  خداروشکر 

گذاشتم دستش  روی  هم  رو  خودم  دست  گذاشتم،  دنده  روی  رو  دستش  و  زدم  بهش  چشمکی 

گفتم: بود  رفته  باالتر  حواس  بی  که  صدایی  تُن  با  بعد 

دارمت که  خداروشکر  البته  صد  که  اون  میشه-  بیدار  بیبی  سپهر....  تر  یواش  یکم   -

ببخشید نبود  حواسم  اره  اخ  ویل،-  به  رسیدن  قبل  برد.  خوابش  بعد  کمی  هم  مریم  نشه،  بیدار   

بیبی تا  بودیم  سکوت  تو  راه  بقیه 

میکرد. نگاه  رو  اطراف  دقت  با  و  بود  شده  بیدار  بیبی 
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رو اتاقش  و  داخل  بره  بیبی  کردم  کمک  اول  کرد.  باز  برامون  رو  در  رحیم  مَش  ویل،  به  رسیدن  با 

بغل رو  خواب  غرق  مریمِ  هم  سر  آخر  بردم.  داخل  رو  وسایلمون  و  چمدون  بعد  دادم  نشون  بهش 

بردم.   اتاق  به  و  فشردمش  خودم  به  بود  بغلم  تو  که  همونطور  کنم  بیدارش  نیومد  دلم  کردم 

تموم با  رو  مریم  من  بود.  ممکن  کار  سختترین  برام  مریم  از  جدایی  دیگه  دیشب  اتفاق  از  بعد 

داشتم دوست  قلبم  صمیم  از  میکردم.  کاری  هر  خوشبختیش  برای  و  داشتم  دوسش  وجودم 

میدادن آشنایی  فرصت  اگر  بودم  مطمئن  کنند.  قبول  عروسشون  عنوان  به  رو  مریم  هم  خانوادهام 

مخالفت باچیزی  پدرم  و  مادر  که  روزی  اون  از  وای  میشدند.  مریم  عاشق  من  مثل  هم  اونا 

میکردن....  

کرده، تحصیل  ادمای  و  بودن  پزشک  هردو  دنیابود.  کار  ترین  ممکن  غیر  کردنشون  راضی  دیگه 

باال من  آینده  همسر  انتخاب  برای  توقعشون  سطح  و  انتظار  که  بود  شده  باعث  هم  موضوع  همین 

بره.  

دریک بود،  باال  اجتماعی  سطح  و  بودن  پزشک  من،  همسر  انتخاب  برای  هم  ملکشون  ترین  اصلی 

تلشم تمام  و  کردم  عمل  حرفهاشون  برخلف  اما  من  بود.  می  محمدی  خانواده  حد  در  باید  کلم 

میکنند. اشتباه  که  کنم  ثابت  بهشون  که  بود  این 

تا میرفتم  تر  آروم  رو  ها  پله  بقیه  و  برداشتم  کردن  فکر  از  دست  بغلم  تو  مریم  خوردن  تکون  با 

نشه. بیدار  مریم 

همسرِ گذاشتم.  تخت  روی  آروم  رو  مریم  و  گردم  باز  پام  با  رو  داشت  دونفره  تخت  که  اتاقی  درِ 

مریم اون  از  دیگه  بود  تر  معصوم  و  تر  خوشگل  خواب  تو  چقدر  بود.  خواب  غرق  من  داشتنی  دوست 

نبود. خبری  دنده  یه  و  جواب  حاضر 

باعث راه  خستگی  کشیدمش.  بغل  تو  پشت  از  و  کشیدم  دراز  کنارش  بوسیدم،  اروم  رو  پیشونیش 

مریم کردم  حس  که  بودم  خواب  غرق  بشم.  خواب  تسلیم  میکردم  رو  فکرش  که  اونی  از  زودتر  شد 

بدم. تذکر  بهش  یا  کنم  باز  رو  چشمام  نبودم  حاضر  که  میومد  خوابم  میخوره.....انقدر  تکون  بغلم  تو 

شیطنت قصد  خانوم  مریم  این  گویا  نخیر  داد!  می  تکون  دماغم  زیر  رو  چیزی  و  بوسید  رو  لپم 

ریخت بهم  دستش  با  رو  موهام  و  خندید  که  گفتم  نوچی  داشت. 

ظهره لنگه  آسمون  دیگه  شو  بیدار   -
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زدم خیمه  روش  و  گرفتمش  حرکت  یه  با  بیاد  خودش  به  اینکه  از  قبل 

گویا کرده  شیطنت  هوس  یکی  اینجا   -

و بست  رو  هاش  چشم  ببوسمش  میخوام  اینکه  گمان  به  مریم  و  کردم  کم  رو  صورتهامون  فاصله 

دادنش، قلقلک  به  کردم  شروع  یکباره  به  میلغزید  شکمش  رو  آرومی  به  که  دستانی  با  من 

خندید دل  ته  از  و  کرد  باز  رو  چشمهاش 

نه....ن..نکن....سپپپپهر...وایی...نَ

س...سپهههر

غل...غلط...کردددددم

انداختم خیسش  چشمای  به  نگاهی 

میومد اشک  چشمش  گوشه  زیاد،  خنده  از 

رو گونش  بعد  بوسیدم،  رو  چشمهاش  و  کشیدم  دادنش  قلقلک  از  دست  بود.  شده  سرخ  صورتش  و 

کردم. باران  بوسه  رو  گردنش  تا  گوش  زیر  از  قطاری  آخر  در  و 

شد بلند  موبایلم  صدای  که  بزنم  حرفی  تا  کشیدم  عقب  بود،  افتاده  شماره  به  نفسهاش 

گفت داشت  لرزش  که  صدایی  با 

مامانته؟  -

دادم. تکون  مثبت  نشونه  به  رو  سَرم  سیما  مامان  اسم  دیدن  با  انداختم  موبایلم  صفحه  به  نگاهی 

کردم لمس  رو  سبز  آیکون  و  گرفتم  بینیم  جلوی  باش  ساکت  معنیِ  به  رو  انگشتم 

جانم  -

سپهر؟ کجایی  از-  بویی  نکنه  اینکه  از  ترس  افتاد،  دلم  به  ترس  پیچید  گوشی  تو  که  گرفتش  و 

مضطرب صدای 

باشه؟! برده  مریم  با  ازدواجم 
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 افتاده؟   اتفاقی   چطور؟   -

 نصفه   !شده  مرگش   چه   باز   نمیدونم  نمیشه،   روشن  ماشینم   میکنم   هرکاری   اما   خرید   بودم   اومده  -

 خرابه بازم   اما   تعمیرگاهِ  تو  سال

 : گفت  که دادم  بیرون  صدا  پر   رو  سینم  تو   شده  حبس  نفس

  پس؟  شد  چی  سپهر؟   میکنی   ورزش   -

 دوتایی  هست   وقتم  خیلی   دنبالم؟   میای  برات  بفرستم  لوکیشن  شدم،  خسته   بیرونم  صبح  از  من

 چیه؟  نظرت   ناهارنخوردیم،  بیرون  باهام 

 مثل   شایدم  یا  بکشه  حرف   زبونم  زیر  از  تا   بود  ایبهونه  ماشین   قضیه   پس  شد،   خبردار  شصتم

 ...کنه  تحمیل   من   به   رو نظراتش  همیشه 

 دکتر  نداشت   امکان  .میدادم  هم  باشه   گرفته  درنظر   برام   رو  ای   دیگه   دختر   اینکه   احتمال  حتی 

 حتما  پس  کنه،  تعطیل  خرید  خاطر  به  صبح  از  رو  مطبش  مو  و  پوست  متخصص   رسولی،  سیما

 قرار  یه  میخواست  اگر  تازه  .بود  نرفته  مطب  صبح از  که  داشت  وجود  خریدش  از  مهمتری  موضوع

 . میکرد  انتخاب  رو  رستوران  ترین   شیک   و  ترین  گرون  قبل  از   حتما  بذاره  پسرش   تنها   با  نفره  دو

 چه   بدی  سفارش  ساالد  فقط  قراره  وقتی  رستوران  ترین  گرون  تو  خوردن  غذا  میفهمیدم   کاش

 ! داره؟  معمولی   های  رستوران  با  فرقی

 خودش  به   رو   وقتش   بیشتر  و   بود   قائل  خاصی   اهمیت   اندامش   تناسب   و   هیکل   برای   همیشه   مادرم 

 تشکیل   سبزیجات  و   ساالد  رو   غذاییش   های   وعده  بیشتر   که  بود  همین  برای   میداد  اختصاص 

 .میداد

  زدم   پس   رو   افکارم  مادرم،   گفتن  الو   الو  با

 . شلوغه  خیلی سرم  دیگه   وقت   یه  برای   بذارش  مامان،  بیام   نمیتونم  -

 . کردم  خداحافظی   و   شهرم   از  خارج  دوستام   با  گفتم   کوتاه  نشه   پیگیر  دوباره  اینکه  برای  درنهایت

 بوسید   رو صورتم شد  خم   و   گذاشت  شونم  روی  پشت  از  رو   دستهاش

 !کردن؟  شک  چیزی  شد؟به   چی   -
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شک چیزی  به  هم  اونها  اگر  حتی  بود  شده  زندگیم  تموم  دختر  این  زدم،  نگرانیش  به  لبخندی 

باشم. مریم  کنار  داشتم  دوست  که  بود  هایی  لحظه  این  االن  مهم  نبود،  مهم  برام  دیگه  بودن  کرده 

رو لپش  نمیکردم.  عوض  چیزی  هیچ  با  رو  ها  لحظه  این  من  و  آرامش  از  بود  پر  که  هایی  لحظه 

کشیدم  

نیست گشنت  تو  وروجک  ببینم  کرد-  کج  رو  نه؟!گردنش  شده  چیزی  سپهر   -

بوسیدمش کوتاه 

بخوریم چیزی  یه  بریم  حاال  دنبالش.  برم  میتونم  اگر  گفت  بود،  شده  خراب  عزیزم،ماشینش  نه   -

گشنمه خیلی  که 

شکمو بریم  تصمیم-  بودیم،  کرده  استراحت  که  اونجایی  از  ناهار  از  بعد  خوردیم.  هم  کنار   

تایی سه  رو  ناهار 

بزنیم. قدم  کمی  و  ویل  اطراف  بریم  دوتایی  گرفتیم 

کردم حلقه  شونهاش  دور  رو  دستهام  میرفتیم  راه  و  میزدیم  قدم  هم  دوش  دوشا 

نمیزنی؟ حرف  چرا  خانوما  خانوم  کو  زبونت   -

میکنم... فکر  مامانت  حرفای  به  دارم   -

زد؟! زنگ  تو  به  چرا  خودرو  امداد  میزد  زنگ  شد  خراب  ماشینش  اگه  خب  سپهر  میگم 

نیت و  قصد  از  نداشتم  دوست  همین  برای  باشه  شده  مامان  تماس  درگیر  فکرش  میزدم  حدس 

میشد. زهرمار  مسافرتمون  اولین  و  نمیگذشت  خوش  بهش  دیگه  اینطوری  بشه.  دار  خبر  مادرم 
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 تو...بهش  کردم  عادت   که   شد  خراب   ماشینش  مدت  این   انقدر  منه   مادرِ   اخلقای  از  یکی   اینم  خب  -

 کاری  و  نباشم   مطب  اگر  منم   دنبالش  برم   تا  بزنه   زنگ  پسرش   به  اول  داره  دوست  شرایط  این

 . میرم  باشم  نداشته

 پرید   باال  ابروهاش

 ! نداشتم؟  خبر   من   و مکانیکی   تو   نکنه   ببینم  -

 گرفت   ام   خنده

 دنبال   میرم  هم  خودم  امدادخودرو،  میزنم  زنگ  فقط  ندارم   رشته  سر  مکانیکی  زمینه  تو  عزیزم  نه  -

 .مادرم

 خونه   بره  نمیگیره   تاکسی  یه  خودش   چرا خب   -

 بود  سختش   یکم  گویا  بود  کرده  خرید   -

 نمیکنی؟   مخفی   من   از   رو  چیزی  که   تو   سپهر  ببینم  -

 کشیدم   رو  لپش 

 کوچولو   خانوم  نخیر  -

 ها  سالمه  1۹! کوچولوام؟  کجا   من  عه  -

 شدم   خیره رنگش  ایقهوه  چشمای   تو    و  بوسیدم   رو  بود  شده قرمز   کم   یک  که  اشگونه

 بزرگترم  ازت   سال  سیزده  یعنی  سالمه،   ۳۲  منم   خب   -

 شد؟   چی   دیدی   اخ  اخ  -

 شده؟   چی -  

 : گفت  دید  که   رو  تعجبم

 بزرگ  بابا   سالته دو  و  سی   نگفتی  بهم  اول  همون  از  چرا سَرم،   رفت بزرگی  این   به  کله  یه     -

 کرد فرار   و  شمرد   غنیمت   رو  فرصت   که  بودم   خیره بهش  متعجب چشمهای  با
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دویدم دنبالش  اومدم  که  خودم  به 

بابابزرگ گفتی  کی  به  کوچولو  خانوم  ببینم  کن  صبر  داد-  ادامه  دویدنش  به  و  کرد  نوچی  نوچ 

و رعد  صدای  با  نشدیم.  ویل  از  شدن  دور  متوجه  و  میدویدیم  هم  دنبال  مشکلتمون  همه  از  فارغ 

به که  بارونی  قطره  اولین  با  شد  همزمان  مریم  گفتن  وای  ای  زد.  خشکمون  سرجامون  دو  هر  برق 

خورد. دستم 

دورش دستامو  و  کردم  بغلش  پشت  از  چیه  ماجرا  بفهمه  اینکه  از  ،قبل  کردم  نگاهش  شیطنت  با 

کردم حلقه 

بود. رفته  سرش  بزرگی  کله  که  بود  نفر  یه  اینجا  خب  خندید- 

نکنم فکر  نه   -

زدم: پچ  همونجا  و  کردم  گوشش  نزدیک  لبامو 

کوچولو؟ خانوم  دیگه  مطمئنی  بلندی-  باصدای  و  کوبید  زمین  به  پاشو  بیاد،  بیرون  بغلم  از   

بخواد تا  بود  کافی  جمله  همین  گفتن 

گفت:

نیستم کوچولو  خانوم  من   -

منی. چیز  همه  گفتم:تو  و  فشردمش  خودم  به 

کشید کردن  تقل  از  دست  و  گرفت  اروم 

سپهر  -

جانم میگیره-  شدت  بارون  االن  برگردیم  بهتره   -
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دیگه شدیم.  دور  ویل  از  چقدر  ما  که  شدم  متوجه  تازه  و  کردم  اطراف  به  نگاهی  نمیگفت،  بیراه 

بشیم خیس  کامل  اینکه  از  قبل  تا  برمیداشتیم  تندتر  رو  قدمهامون  اما  نداشتیم  دویدن  برای  جونی 

برسیم. ویل  به 

اولین با  بودیم.  آب  خیس  دو  هر  ویل  رسیدم  وقتی  شد.  بیشتر  بارون  شدت  بعدی  برق  و  رعد  با 

گفت: و  دستش  رو  زد  بیبی  زد،  مریم  که  ای  عطسه 

دوتا؟ شما  بودین  بده...کجا  مرگم  خدا  شدین؟-  کشیده  آب  موش  شکل  چرا 

شدیم. خیس  برگردیم  گرفت....تا  بارون  شدیم  دور  ویل  از  یکم  بیبی،  نیست  چیزی  عوض-  رو   

لباسامون زودتر  تا  رفتم  باال  ها  پله  از  مریم  سر  پشت  نداشتم  دادن  توضیح  فرصت  دیگه 

پوشید گرم  لباسای  و  گرفت  دوش  سریع  مریم  کنیم. 

پیچیده پتو  مریم  رفتم.  پایین  و  کردم  عوض  رو  لباسام  و  گرفتم  ای  دقیقه  پنج  دوش  یک  هم  خودم 

گفت: دیدنم  با  بیبی  میخورد.  چایی  داشت  و  بود  نشسته  بخاری  کنار 

مریضه بد  بچَم  مریم  نخورین،  سرما  کنه  خدا  کردم،  درست  جوشونده  مادر....براتون  اینجا  بیا   -

مریم میلرزی  بید  عین  داری  که  تو  کنم  روشن  رو  شومینه  برم،  وایستا  بیبی،  نکنه  درد  دست   -

نکن شلوغش  الکی  سردمه،  یکم  نیست...فقط  چیزیم  سپهر  خوبم  بیِ-  بی  گذاشتم.  رختخواب   

شومینه جلوی  براش  و  کردم  روشن  رو  شومینه  حرفش  به  توجه  بی 

فایده اما  نخوریم  سرما  تا  کرد  درست  برامون  بود  سوپ  و  جوشونده  هرچی  شب  اخر  تا  بیچارهام 

گفت: حالش  بی  و  گرفته  صدای  با  مریم  رفت،  و  گفت  بخیر  شب  که  بیبی  نداشت. 

بخوابیم. کن  خاموش  رو  چراغ  سپهر   -

آب لیوان  یه  با  و  دراوردم  کیفم  تو  از  سرماخوردگی  قرص  دوتا  کرد.  عطسه  حرفشم  بند  پشت 

بردم. براش 

خوبه برات  بخور  بیا   -
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 و   گذاشتم  دست   پیشونیش   رو .  گذاشت  دهنش   تو   رو   قرص   و   کرد   باز   زور   به   رو  چشمهاش   الی 

 نداره  تب   که   کردم   خداروشکر

 بخوابه  کردم   کمک   و  گرفتم   دستش  از  رو  لیوان

 عزیزم   بخواب  -

 کنه   مخالفتی که  بود  اون  از   تر  حال   بی

 .شد  منظم   نفسهاش   میکردم   رو  فکرش  که   اونی  از  زودتر شد،  بسته  که   چشمهاش

 .خوابیدم و  گرفتم   اغوشش   در  ازپشت

 کنم   بازشون  نمیتونستم  و   بود  شده   سنگین   هامپلک  خوابیدم   آتیش   کنار  میکردم   حس ...بود  گرمم

 ....پریدم  جا   از   کسی  جیغ  صدای با  که

 خودش  بازم  چشمهای  دیدن  با  و  شد  بیدار  خواب  از  خودش  کشید  که  ایخفه  جیغ  با  که  بود  مریم

 خاطر   به   داشتم  خواب  تو   که   حسی   اون   پس  سوخت،  می   تب   تو  تنش  تمام   .انداخت  بغلم  تو   رو

 هذیون  لب  زیر  و  شد  بسته  تبدارش   های   چشم  که   جداش  خودم   از  خواستم  .بود  مریم  کردن  بغل

 . میگفت

 ... کن  باز  چشماتو  عزیزم  مریم...مریم  -

 

 و  حوله   دوتا   آشپزخونه   از   و  کردم   جداش   خودم  از   بود،  فایده  بی  اما   میزدم  صورتش  به   دستم  با

 حوله   از   یکی   و   درآوردم  تنش  از   رو   بود  پوشیده  که   گرمی  لباسهای  .گرفتم  آب  از  پر   تشت   یک

 پایین   بدنش  دمای  تا  میکردم  خیس  رو  تنش  هم   حوله  یکی  اون  با  گذاشتم  پیشونیش  روی  هارو،

 .بیاد

 تو   بردمش   و  کردم  بغلش  نمیاد   پایین  تبش   دیدم   وقتی  میگفت،   نامفهمومی  چیزهای  لب   زیر

 اروم  و   کردم   باز   رو   سرد   آب   دوش   نشوندم،   پاهام  روی   هم  رو   مریم   و   نشستم   سکو   روی   حموم، 

 چسبید   بهم  بیشتر  و   لرزید  خودش به  سرما از  کرد   باز  رو   تبدارش  چشمای .بردمش  دوش  زیر

 بیرون  میریم  االن  عزیزم،   پایین   بیاد  بدنت   دمای  یکم  بذار  -
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حوله بستم.  رو  دوش  اومده  پایین  کمی  بدنش  دمای  دیدم  وقتی  و  زدم  خیسش  موهای  به  بوسهای 

عوض رو  لباسهاش  تا  بود  پایین  که  اتاقی  به  بردمش  و  پیچیدم  دورش  رو  بود  در  پشت  که  ای 

گفت نداشت  جون  که  صدایی  با  میشد  رنگ  به  رنگ  نزدیکی  این  از  و  بود  شده  هشیار  کنم. 

میکنم عوض  لباسمو  سپهر...خودم  میتونم  گفتم-  گوشش  زیر  و  بوسیدم  رو  گرفتش  رنگ  لپای 

نرفته!؟ یادت  که  دلم...پریشب  عزیز  شوهرتم  من  من!؟  از  میکشی؟  خجالت  چی  از   -

بوسیدم.. رو  چشمهاش  و  شدم  خم  که  دزدید  نگاه 

سپهر  -

سپهر جون   -

میکنه درد  خیلی  گلوم   -

بردارم. آمپول  و  سِرُم  کیفم  از  برم  منم  بخواب  سرجات  بریم  عزیزم...بیا  میشه  خوب   -

گرفتم. دستم  تو  رو  دستهاش  و  نشستم  کنارش  بکشه  دراز  کردم  کمکش  داد.  سرتکون  حال  بی 

پایین که  تبش  صبح  نزدیکهای  کردم.  تزریق  سرمش  تو  آمپولم  دوتا  کردم،  وصل  بهش  رو  سرُم 

بذارم. هم  روی  پلک  تونستم  تازه  اومد 

ساعت به  نگاهی  میومد،  خوابم  هنوز  کردم  باز  رو  چشمهام  میومد  آشپزخونه  از  که  سروصدایی  با 

دستی بود.  برده  خوابم  که  نمیشد  هم  دوساعت  جمع  سر  میداد.  نشون  رو   ۸ که  انداختم  دیوار  رو 

خوردن برای  دیگه  ساعت  یک  باید  اما  نداشت  تب  گذاشتم،  بود  خواب  غرق  که  مریم  پیشونیِ  روی 

میشد. بیدار  هاش  قرص 

اونقدر بخوابم.  دوباره  کردم  سعی  میبینه  مارو  بیبی  اینکه  به  توجه  بی  و  کردم  بغلش  پشت  از 

رفتم. فرو  خبری  بی  عالم  به  میکردم  رو  فکرش  که  چیزی  از  زودتر  که  بودم  خسته 

سپهر..... شو،  بیدار  سپهر  عزیزم،  سپهر   -

کنم باز  رو  چشمهام  نبودم  حاضر  کُشت.  خودشو  گوشیت  ظهره...   1۲ ساعت  پاشو 
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میزنم زنگ  بعدا  بگو  مادرته-  که  نمیشه   -

الو کردم.  لمس  رو  سبز  ایکون  و  کشیدم  دستش  از  رو  نشستم،گوشی  سرجام  مادرم  اسم  باشنیدن 

پریده سرم  از  خواب  دادم،  فاصله  گوشم  از  رو  موبایلم  مادرم...  فریاد  صدای  با  شد  همزمان  گفتنم 

گفتم   خوابالودی  صدای  با  اما  بود 

شده؟ چی  باز  تو؟-  کجایی  هست  معلوم  هیچ  خواب،  سلم...ساعت  علیک  سلم-  ببخشید   -

سپهر؟ کجایی   -

داد: ادامه  خودش  و  نداد  فرصت  که  بیمارستانم  بگم  دروغ  به  که  اومد  زبونم  نوک 

استراحت. رفتی  روزی  چند  میگن  ببینمت،  بیمارستان  اومدم  های-  رفتار  داد.  انجام  درست   

سپردم بهش  که  رو  کاری  سینا  خداروشکر  کشیدم،  آسودهای  نفس 

صدامو بود.  اومده  بیمارستان  تا  که  بود  افتاده  اتفاقی  چه  بود،  شده  عجیب  خیلی  روزها  این  مادرم 

کردم: صاف 

بشه، عوض  هوامون  و  حال  یکم  دادیم،  استراحت  خودمون  به  همکارهام  و  ها  دوست  از  چندتا  با   -

هست؟ مشکلی  شهرم،  از  خارج  گفتم  بهتون  که  دیروز 

مَش خدا  بنده  نبردم.  رو  شمال  اسم  نکنه  پیچش  سوال  و  نزنه  زنگ  رحیم  مش  به  اینکه  ترس  از 

بر اینبار  میشدم.  کار  به  دست  خودم  باید  میفتاد  اتفاقی  اگر  و  نمیچرخید  دروغ  به  زبونش  رحیم 

پیچید گوشی  تو  خوشحالش  صدای  قبل  دقیقه  چند  خلف 

باور که  بودی  حوصله  بی  انقدر  مدت  این  اما  بودی  گفته  بگردم...اره  دورِت  مشکلی  چه   -

دختر اون  میاد.  بیرون  افسرده  فاز  اون  از  و  میخوره  سنگ  به  سرش  من  سپهرِ  نکردم...میدونستم 

و خوب  دختر  یه  برات  خودم  برگردی  وقتی  که  کن  استراحت  خوب  نبود،  ما  وصلهی  اولشم  از 

میکنم. پیدا  دار  خانواده 
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مریم طرفی  از  نداشتم  رو  تکراری  های  بحث  حوصلهی  نبود.  بردار  دست  من  مادر  اینکه  مثل  نه 

رو قضیه  ته  و  سر  خواستم  همین  برای  باشه  ما  بحث  شاهد  نداشتم  دوست  و  بود  نشسته  کنارم 

بود. شده  شروع  تازه  ما  ماجرای  بود  پیدا  که  طور  این  باشه  رو  در  رو  اصلی  بحث  تا  بیارم  هم 

گفتن بی  بی  صدای  بندش  پشت  و  ظرفی  شکستن  صدای  لحظه  همون  که  بزنم  حرفی  خواستم 

شد... بلند  گوشم  زیر  درست  مریم 

رسوند... آشپزخونه  به  رو  خودش  سریع  مریم 

نمیدی؟ جواب  چرا  سپهر  الو  باشم-  خونسرد  کردم  سعی 

مامان؟ نداری  کاری  شد،  پرت  حواسم  ببخشید   -

بودین!؟ برده  دخترم  خودتون  با  نگفتی  دیگه؟  بود  کی  دخترونه  ظریف  صدای  اون  کیه؟  بیبی   -

اومدم. همکارهام  و  دوستان  با  گفتم  من  درضمن  باشه،  توضیح  به  الزم  نمیکنم  فکر  جان  مامان   -

ندارم. دادن  توضیح  حوصله  دیگه  واقعا  چون  کنم  قطع  من  ندارین  دیگهای  کاره  اگر 

همکارات که  دختر  اون  صدای  اوکی  بعدم  سپهر...  نیست  درست  مادرت  با  کردن  صحبت  طرز  این   -

نمیارم. در  سر  تو  کارای  از  واقعا  یکی  من  دیگه؟!  کیه  بیبی  کنار  به  بود 

گفتم: کلفهام  بود  معلوم  که  لحنی  با  نمیشناخت،  رو  بیبی  مادرم  که  کردم  خداروشکر  دلم  تو 

گذشته؟ من  کردنِ  جواب  و  سوال  از  نمیکنی  فکر  من  مادر  سرایدار-  بی  بی  که  دادم  ادامه   

نشنوند رو  صدام  بیبی  و  مریم  تا  میشدم  دور  اونجا  از  که  همونطور  و 

با و  شد  ها  بچه  صدای  سدن  بلند  باعث  و  شکست  و  افتاد  دستش  از  ظرف  بیچاره  جاست،  این 

شدم. مکالمه  پایان  خواهان  مادر!؟  بِرم  ندارین  کاری  اگه  گفتن 

تو...خداحافظ دست  از  تنها-  رو  بیبی  که  رفتم  خونه  آشپز  سمت  کردم.  خاموش  رو  گوشیم  و   

گفتم لب  زیر  خداحافظی 

دیدم
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  بی؟   بی   خوبی  -

 . خورد لیز دستم  از  ظرف  ببخشید،   پسرم  خوبم  -

  دادم   رو  جوابش   لبخند   با

 پس؟   کجاست   مریم.  نشد  چیزیتون که  خداروشکر   نداره،  عیب...سرتون  فدای  -

 نیومده   چرا  نمیدونم  ولی   مادر  بیاره  برقی  جارو  رفته   وقته    خیلی   -

 برم  من   نره،  شیشه   پاتون   تو   نکرده   خدایی که نباشین   آشپزخونه   تو   فعل  شما   نکرده  پیدا   حتما   -

 . موند  کجا  بیینم

 پسرم   باشه  -

 کردم  صداش  میرفتم  باال   ها   پله   از   که  همونطور .  بشه  خارج   آشپزخونه   از  کردم  کمکش  احتیاط  با

 خانومم؟   کجایی...مریم  -

 منه   به  پشتش   و کشیده  دراز  تخت   رو   دیدم  که   کنم  عوض   رو  لباسم  تا  رفتم  خوابمون  اتاق   به

 .ندادی  جواب   زدم   صدات  هرچی   چرا!  اینجایی  -

 گفت   ای  گرفته صدای  با  اما   برگردِ  تا  اششونه  روی گذاشتم  رو  دستم  برنمیگردِ،   دیدم  وقتی

 نکن   -

 دلم؟   عزیز  شده  چیزی  -

 توام؟   دل  عزیزِ  من  مطمئنی  -

 کردم   نگاهش   متعجب

 برقی  جارو  دنبال  رفتی گفت  بی  بی .  دلمی  عزیز  تو   معلومه  خب ! حرفیه چه  این  -

 :گفتم  که   زد پوزخندی  .بود  تو منتظر   هم  بیچاره  پیرزن  اون   خوابیدی اینجا  که  تو

 هنوز؟  داری  تب   نکنه   مریم؟   خوبه   حالت   -

 کشید   عقب  رو  خودش  که   بذارم  پیشونیش  روی   رو   دستم  خواستم
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نه؟ یا  داری  تب  ببینم  میخوام  پشیمونی؟-  من  با  ازدواج  از  تو  ندارم..سپهر   -

چیه؟ برای  سواال  این  تویی،  من  دارایی  مریم...همه  منی  زندگیِ  تو  نه،  که  معلومه  حرفیه  چه  این   -

خورد تکون  شونههاش  کردم،  بغلش  و  رفتم  جلوتر  بود،  باریدن  آماده  چشمهاش  و  بود  کرده  بغض 

میکرد گریه  و 

گفت: خودش  که  بزنم  حرفی  خواستم  اومد،  فرود  تنم  رو  هاش  مشت 

منی؟ پیشِ  نمیگی  مامانت  به  چرا  پس  میکنی؟!-  رو  اینکار  چرا  لعنتی  میکنی؟  معرفی  ویلت   

سرایدار منو  داشتنیِ  دوست  بیبیِ  چرا  پس 

میکنی؟ پشیمونی  احساس  من  داشتن  از  انقدر 

گفت: فریاد  با  رو  اخرش  جمله  میزد  حرف  میزد  مشت  بهم  که  طور  همون 

کن ولم  برم  اینجا  از  میخوام   -

برد... ماتم  گفت  که  ای  جمله  با 

میاد بدم  ازت   -

میگه راست  بفهمم  تا  میگشتم  صورتش  تو  چیزی  دنبال  بودم،  خیره  صورتش  به  ای  لحظه  چند 

نمیزدم. رو  حرف  اون  اما  میشدم  الل  لحظه  اون  کاش  اومد،  سَرم  میترسیدم  که  چیزی  از  نه!  یا 

اگر بودم  مطمئن  که  مادری  دادم.  رو  مادرم  جواب  فکر  بدون  لحظه  در  که  بود  این  من  گناه  اما 

شده موفق  االنم  البته  میکرد،  زهر  هردومون  به  رو  سفر  این  نمیدادم،  بهش  ای  کننده  قانع  جواب 

کنه. خراب  رو  میومد  حساب  به  مریم  و  من  عسل  ماه  که  رو  سفری  بود 

میگذشت. مشترکمون  زندگی  شروع  از  روز  سه  فقط  که  حالی  در  اونم  نداشتم  رو  ناراحتیش  طاقت 

داد؟! تنفر  به  رو  جاش  زود  انقدر  علقه  و  عشق  همه  اون  یعنی  بود؟!  شده  متنفر  ازم  واقعا 

ها سوءتفاهم  بدم  توضیح  اگر  شاید  کرد  برداشت  بد  رو  حرفم  فقط  اون  نه  میگفت  درونم  ندایی 

بشه. رفع 

 70



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

                                    

   

                                   

                                       

                 

                                       

                                   

                                     

                                 

          

                                     

                                 

   

              

       

     

            

                                     

                

                      

                               

                                   

                               

   

ویل سرایدار  رو  داشتنی  دوست  و  مهربون  بیبی  من  که  بود  این  غیر  مگه  تفاهمی؟  سوء  چه  اما 

کردم؟! معرفی 

که اندازه  همون  به  بیبی  و  زدم  حرفی  چنین  قائله  ختم  برای  فقط  که  بخورم  قسم  بودم  حاضر 

بی از  مریم  که  بودم  خیال  و  فکر  غرق  انقدر  بود.  منم  برای  بود،  داشتنی  دوست  و  عزیز  مریم  برای 

اومد.   بیرون  بغلم  از  و  کرد  استفاده  من  بودن  حرکت 

بهش رو  خودم  عجله  با  زدم،  کنار  رو  افکارم  و  اومدم  خودم  به  بره  بیرون  اتاق  از  اینکه  از  قبل 

حلقه دورش  رو  دستام  بود  بغلم  تو  پشت  از  که  همونطور  و  گرفتم  رو  بازوش  پشت  از  رسوندم، 

گرفتمش. بغلم  تو  تر  محکم  من  اما  بیاد  بیرون  بغلم  از  که  کرد  تقل  نکنه،  فرار  دوباره  تا  کردم 

گردنش به  داغم  های  نفس  که  حالی  در  و  کردم  خم  رو  سرم  حساسه،  گردنش  به  میدونستم 

زدن   حرف  به  کردم  شروع  میخورد 

نگاه هام  چشم  تو  و  میزنی  رو  علقه  و  عشق  همه  اون  قیدِ  راحتی  همین  به  متنفری؟!  من  از   -

برای عزیزِ  تو  برای  بیبی  که  قدر  همون  دنیامی،  که  خودت  جون  به  متنفری؟  ازم  میگی  میکنی 

هست. منم 

گفت بغض  با  و  داد  فاصله  رو  نخور!گردنش  دروغ  قسم   -

رفت باال  صدام 

گفتم؟ دروغ  بهت  کی  من  لعنتی   -

کن. نگاه  هام  چشم  تو  گفتم  بهش  و  چرخوندمش  خودم  طرف  به  و  کردم  شُل  دورش  از  رو  دستام 

کرد نگاهم  بود  باریدن  ی  آماده  که  چشمایی  با 

هستین. من  داشتنی  دوست  خانواده  بیبی  و  تو  من،  برم  چشمات  قربون  مادرم-  اینکه  برای  ولی 

بود من  از  اشتباه  میدونم  نیاد.  ابروتون  به  خم  ولی  کنم  هرکاری  حاضرم 

مثل رو  بی  بی  من  شد.  بدتر  گویا  که  کنم  خیر  به  ختم  رو  قضیه  خواستم  نشه  ماجرا  پیگیر 

اوردم زبون  به  رو  جمله  اون  فکر  بدون  لحظه  اون  کن  باور  مریم  دارم  دوست  مادربزرگخودم 

خانومم. ببخشید 
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کشید درهم  رو  ابروهاش 

بیبی پیش  برم  میخوام  سپهر...  کن  ولم   -

خورد. ُسر  گونش  از  اشکی  قطر  جمله  این  گفتن  با  زمان  هم  و 

هق بغلم  تو  انداخت  رو  خودش  که  همونطور  و  گرفت  شدت  گریهاش  که  بوسیدم  رو  چشمهاش 

گرفت. اوج  هقش 

شدم حالی  چه  شنیدم  ..زبونت  رو....از  حرف  وقتی....این  نمیدونی....نمیدونی   -

عزیزم ببخش  گریهاش-  وسط  میپچونه.  رو  من  گوش  میاد  میشنوه  رو  گریهات  صدای  بیبی  االن 

دیگه نکن  گریه 

زد. بازوم  به  مشتی  و  کرد  جونی  بی  خنده 

وقتی عادت  طبق  کرد،  نگاهم  بود  شده  قرمز  گریه  از  که  چشمایی  با  و  گرفت  باال  رو  سرش 

دستم از  هنوز  بوسیدمش...  و  شدم  خم  طاقت  بی  که  کرد  غنچه  رو  لباش  کنه  فکر  میخواست 

به خیره  و  گرفتم  فاصله  ازش  بوسیدمش  سیر  دل  یه  وقتی  نمیکرد  همراهی  باهام  که  بود  ناراحت 

زدم: لب  نبود  بارونی  حاال  که  چشماش 

خب؟ نکن  قهر  من  با  دیگه  میدونستی؟-  آسمون  پرویی  خیلی  داره-  دوست  چقدر  آسمون  این   

میدونستی اگه  اخ   -

گفت: میخندید  حاال  که  چشمایی  با 

داری؟ دوست  منو  چقدر  ببینم  بده  نشونم  چقدر؟   -

و گردن  تا  گونش  خندیدم.  گلو  تو  من  و  لرزید  بغلم  تو  که  کردم  خالی  گردنش  تو  رو  گرمم  نفس 

زدم: پچ  گوشش  زیر  بوسیدم.  رو  گوشش 

بدم. نشونت  رو  داشتنم  دوست  بازم  یا  کافیه   -
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همین اما  شد،  پیشقدم  بوسیدنم  برای  خودش  بار  اولین  برای  بود  شده  خمار  که  چشمایی  با  اینبار 

گرفت... قرار  در  چارچوب  تو  بیبی  و  شد  باز  در  گرفت  قرار  هام  لب  روی  شیرینش  های  لب  که 

قایم پشتم  رو  خودش  شد،  قرمز  خجالت  از  صورتش  بیبی  دیدن  با  و  کشید  ترس  از  هینی  مریم 

گفتم: بیبی  به  رو  و  خندیدم  گلو  تو  کرد. 

بی بی  جانم   -

گفت: و  کرد  ای  سرفه  تک  بی  بی 

خبره! چه  ببینم  باال  بیام  گفتم  شنیدم  بیداد  و  داد  صدای  مادر!  بگم  چی  گفتم-  میزد  موج  خنده 

توش که  صدایی  با 

میاد بغل  ویلی  از  صدا  حتما  نبودیم  ما  پس  بودی  پیش  دقیقه  چند  شاهد  که  خودت  بی  بی   -

گفت: بشنوم  من  که  جوری  اروم  و  زد  مشتی  پشت  از  مریم 

نیار. یادش  دوباره  دیگه  تو  نمیگه  هیچی  بیبی  حاال  حیا،  بی   -

خالیش جای  با  که  بگم  چیزی  بی  بی  به  برگشتم  گفت،  کوفتی  لب  زیر  مریم  که  خندیدم  صدا  با 

شدم رو  به  رو 

پایین، رفت  صدامونم  هم  جون  به  افتادیم  بچه  تا  دو  مثل  ما،  به  بگه  چی  موند  بی  بی  بیچاره   -

نمیگی؟ چیزی  چرا  مریم  توام  مریم؟!با  هوم  باشه...  نشده  ناراحت  کنه  خدا 

کردم نوازش  رو  موهاش  و  نشوندم  پاهام  روی  هم  رو  مریم  مینشستم،  تخت  روی  که  جور  همون 

شد... بد  خیلی  سپهر  وای   -

کنم. نگاه  بیبی  چشمای  تو  نمیشه  روم  خجالت  از  که  من 

بوسیدی شوهرتو  دلم  عزیز  که  نکردی  بدی  کار   -

زد کتفم  به  مشتی  دوباره  و  شد  درهم  ابروهاش 

شما میگه  میکنه  نگاه  بی  بی  چشمای  تو  صاف  چیزیه،  خوب  حیام  یکم  کن  نگاهش  توروخدا   -

میکرد.. بوسم  داشت  زنم  که  بودید  شاهد  که 
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گفت: لب  زیر  و  زد  بهم  حرص  از  تری  محکم  مشت  دوباره 

کنم؟ چیکار  این  دست  از  من  خدا  ای  نشوندم-  صورتم  روی  اخمی  الکی 

بودی؟ نگفته  بهم  ازدواج  از  قبل  چرا  مریم  میگم  لحن-  با  و  کرد  جمع  رو  خودش  کمی  اخرشِ   

جمله خاطر  به  صورتم  روی  اخم  میکرد  فکر  که  مریم 

گفت: دلجویانهای 

نگفتم؟ بهت  ازدواج  از  قبل  رو  چی  من  ببینم  کن  صبر  که...  بود  بود...این  این  منظورم  داری؟-   

بزن دست  اینکه   -

پرید باال  ابروهاش 

بشی.. پشیمون  گفتنش  از  که  خان  سپهر  بدم  نشون  بهت  بزنی  دست  یه  گفتم-  و  زدم  گونهاش   

به ای  بوسه 

فسقلی نداره  جونی  هات  مشت  که  تو   -

با که  بدم  جاخالی  خواستم  بزنه،  ضربه  بهم  تا  کرد  مشت  رو  دستش  قدرتش  ی  همه  با  دفعه  این 

خون طعم  و  بودم  گرفته  گاز  رو  زبونم  چونم.  زیر  بزنه  کتفم  جای  به  شد  باعث  خوردم  که  تکونی 

میکردم حس  رو 

شونهات به  بزنم  خدا...میخواستم  به  ببخشید...  سپهر  وای  ای  خون-  کم  خیلی  و  شده  پاره  زبونم 

کنار انداختم،  زبونم  به  نگاهی  اتاق  قدی  آینه  تو  و  شدم  بلند 

بود اومده 

بهش بزن  عسل  یکم  پایین  بریم  که...بیا  اومده  خون  ببینم!  میشه-  خوب  نیست  چیزی  گفت-   

بود زده  حلقه  توش  اشک  که  چشمهایی  با 

ببخشید.. سپهر  شد  من  تقصیر   -
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 !خوردی؟ تکون چرا  تو   اصل

 

 خانوم   فسقل   زیادِها  زورت هم   تو   خودمونیم ولی!  شدیم  بدهکار   چیزم  یه   بیا  -

 کشید   کوتاهی  جیغ خانم فسقل  گفتن   با  -

 فسقل   نگو   من  به  -

 چقدر   من   دربرابر  ببین  من،  بغل  تو   بنداز  خودت  به   نگاه  یه  !دیگه؟  خانومی  فسقل  خب  بگم   چی   -

  .کوچولویی

 دادم   ادامه  که  انداخت   قدی  آینه  تو   خودمون   به   نگاهی   نیم

 انقدر  خونه   خانوم   نیست  خوب   بعدشم  دلم،   عزیز  میکنم   صدات  باشم   داشته  دوست   هرجور   من   -

 میشنوه  بیبی  خب   بی،بی  جلو  باش   داشته  حیا  یکم  زشتِ  میگفتی  نبودی  تو  خودِ  مگه  بکشه  جیغ

 باال؟   بکشونی  دردش  زانو اون  با  رو   بیبی  میاد  خوش رو  خدا  دوباره  باال   میاد

 نیستم  فسقل  من   میگم   بازم   ولی  آسمون،  تو دست  از  -

 خانوم  فسقل  گفتنت  آسمون  اون  قربون  به  من   -

 که   اومدیم  پایین  ها  پله  از  عجله   با  انقدر  کردم،  فرار  دستش  از  که  کرد  صدا  رو  اسمم   گونه  هشدار

 شد   بلند   بیبی  صدای

 ...هم  دنبال  افتادین  گربه  و   موش  مثل بازم  -

 بی بی  دیدن  با  که  بگه   چیزی  خواست  و  رسید  بهم  مریم  که  بدم  رو  بیبی  جواب  که  ایستادم

 شد   پشیمون

 :گفت  بی  بی  به   ارومی   لحن  با  جاش   به

 داریم؟   عسل   بی  بی  -

 مادر؟   میخوای  عسل  براچی   حاال راست  سمت  کابینت   تو مادر  اره  -

 داد  جواب پرت  حواس بگیره  کابینت   باالی  از  رو  عسل   میکرد  تلش که   طور  همون  مریم
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گرفتم گاز  رو  زبونش  بی،  بی  اومد  خون  زبونش  دستش-  رو  زد  بی  بی 

دختر؟! کردی  چیکار   -

گفت: دستپاچگی  با  و  انداخت  گُل  لپاش  خجالت  از  داده  سوتیای  چه  فهمید  تازه  انگار  که  مریم 

گرفت گاز  چیزو  چیز...اونم  دهن  تو  زدم  اها...مشت  شد؟!  چی  میدونی  بیبی  چیزِ...یعنی...  نه   -

میکرد نگاهمون  شده  درشت  چشمهای  با  هم  بیچاره  بیبی  بودم،  شده  قرمز  خنده  از  که  من 

گفتی؟ چی  فهمیدی  خودت  دختر  استغفراهلل  ناراحت-  و  ناراضی  اومده  پیش  وضعیت  از  چقدر   

مریم میدونستم  نخندم  که  کردم  کنترل  رو  خودم 

قضیه و  کنه  نگاه  مادربزرگش  چشمهای  تو  نمیتونست  داشت  که  حیایی  و  شرم  خاطر  به  و  هست 

. کنه  تعریف  درست  رو 

به اومده  پیش  وضعیت  از  شدن  خلص  برای  میزد.  گِره  بهم  دستاشو  اضطراب  از  و  بود  شده  ُل 

گفتم: بیبی  به  رو  نزنه  موج  توش  خنده  میکردم  سعی  که  صدایی  با  و  اومدم  کمکش 

که بزنه  مشت  کتفم  به  میخواست  تلفی  برای  اونم  دراوردم  نداره،حرصشو  تقصیری  مریم  بیبی   -

کرد... شلوغش  مریم  نشده  گرفتم...چیزی  گاز  زبونمو  که  شد  این  چونم،  تو  خورد  دادم  جاخالی  من 

بشه. خوب  زودتر  بزنم  عسل  یکم  زبونم  کنار  گفت 

گفت: مریم  سوتیِ  به  توجه  بدون  که  بود  درک  با  و  مهربون  انقدر  بیبی 

ناهار چون  بشور  دهنتو  برو  فعل  ولی  میشه  خوب  زودتر  بزنی  عسل  یکم  مادر  گفته  درست  مریم   -

نخوردید. که  صبحونم  افتاد،  دهن  از 

رو جاروبرقی  که  کردم  فراموش  حتی  بودم  بُرده  یاد  از  رو  ناهار  که  بود  شده  پرت  حواسم  انقدر 

بیبی انداختم.  میزد  برق  تمیزی  از  حاال  که  آشپزخونه  کف  و  مریم  برهنه  پای  به  نگاهی  بیارم. 

داد: جواب  خودش  که  فهمید  رو  سوالم  نگاهم  از  انگار 
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 . زدم  جارو رو  خونه  آشپز  کف  بود،  پایین   اتاق  همین برقی  جارو  پسرم،   نباش   نگران  -

 دوختم  بی  بی  به   رو  ناراحتم   نگاه

 میزدم   جارو   خودم   پایین  بیام   من   میکردین  صبر  خب.  رفت  یادم  چی  همه   اصل ...بی  بی  شرمنده   -

 کنید   کار   زیاد  نباید  حالتون  این   با  شماهم 

 نباش   من   دارم،نگران  قوّت  هنوز من...پسر  شرمنده  دشمنت   -

. شد  سرد  غذا  که  کنار  بذارین  رو  تعارف:  گفت  میذاشت  میز   رو  برنج  دیس   که  جور   همون  بعد

 نخورده  پلو  عدس   اونم  خونگی   غذای  که   بود  وقت  خیلی   .انداختم  میز   روی  پلوی  عدس  به  نگاهی 

 امتحان  رو  بی  بی  پلویِ  عدس  و  بزنم  آب  رو  دهنم  تا  رفتم  دسشویی  سمت   به  طاقت  بی  .بودم

 نظیر  بی  بی،بی  پخت  دست  .چسبید  خیلی   بیبی  و  مریم کنار  بعد  های  روز   و  روز  اون  ناهار   .کنم

 .بود  نیوفتاده   اتفاق  ما خونه تو  وقت   هیچ  که  چیزی  پخت  می  عشق  با   رو  غذا،  بود

 و    خوندن  درس  مَشغول  مادرم  و  پخت  می  ناهار   اجبار  روی  از  خدمتکار  خونمون  تو  بچگی  از

 که  کمی   .نداشت  پختن  غذا  و   خونه  به  رسیدین  برای  وقت   همین   برای  بود  طرحش  گذروندن

 برای  میکردن  مطب  و  بیمارستان  تو  کارشون  صرف  رو  وقتشون  بیشتر  مادرم  و  پدر  شدم  بزرگتر

 خودم   که   هم   وقتی  از     .نداشتیم  رو  کنارهم   خوردن  غذا  لذت  و  بودن  هم  دور  فرصت   همین

 دست  و   زدم  رو  میخوردم  خونه   خدمتکارهای   لطف  به   که  خونگی  های  غذا  قید   دیگه  شدم  مستقل

 بی، بی  و  مریم   وجود  با   کوتاه  مدتِ   این  تو   اما  .شدم  بیرون   آماده  غذاهای   و  فود   فست  دامن  به

 حضورشون  لطف  به  نکردم  تجربه  بود  وقت  خیلی  که  چیزهایی  و  گرفت  بهتری  بوی  و  رنگ  زندگیم

 بودن  هم  کنار  لحظات  تکِ  تکِ   از  بردن  لذت  و  خانواده  داشتن  حسِ   اونم.  کردم  تجربه  زندگیم  تو

 . بود

 بتونم   تا   تهران  برگردیم  زود   صبح   فردا  بود   قرار   میگذشت،   شمال   به  اومدنمون   از  روز   شش

 .کنم رسیدگی افتادم  عقب   کارهای  به   و  برسونم  بیمارستان  به   رو  خودم   بعدازظهر

 آسمون   -

 انداختم   بود  شده  شکلتی  لبش  گوشه   و  بود  بغلم  تو که  مریم   به  نگاهی 

 آسمون   جانِ   -
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خوردم رو  چاییم  و  کردم  پاک  رو  لبش  گوشه  دستم  با 

گذشت. خوش  بهم  خیلی  روز  شش  این  چی  همه  بابتِ  مرسی  شدم-  جدا  ازش  سریع  و  گرفتم   

لبهاش از  ای  بوسه 

پرید باال  ابروهاش 

بینه می  مارو  بیاد  بیرون  اتاقش  از  بیبی  نشستیم  شومینه  سپهر...کنار  زشته   -

میکشم. خجالت  من 

زدم نمایی  دندون  لبخند 

خوابیده بیبی  بود  حواسم  من  ولی  چشم   -

دوخت.... من  به  رو  نگرانش  نگاه  و  شد  ساکت  آشنایی  فریاد  صدای  با  که  بده  رو  جوابم  خواست 

بحث رحیم  مش  با  داشت  که  کسی  بادیدن  اما  رسوندم،  ورودی  در  به  رو  خودم  چطور  نفهمیدم 

به نشد....انگار  که  نشد  کنم  صدا  رو  مریم  تا  بچرخه  زبونم  کردم  هرکاری  رفتم.  وا  همونجا  میکرد 

بودن... زده  قفل  زبونم 

طعم داشتم  که  زمانی  درست  اما  افتاد  می  زود  یا  دیر  اتفاق  این  بودم  باخته  رو  خودم  چرا  نمیدونم 

افتاد می  نه.....نباید  میچشیدم....  رو  خوشبختی 

من خاطر  به  بیچاره  پیرمرد  بودم...میدونستم  کرده  فراموش  کُل  به  رو  رحیم  مش  شرایط  اون  تو 

رحیم مش  میشدم.  شرمندگی  از  افتادش  پایین  سر  متوجه  جام  همین  شنیده....از  حرف  کلی 

باز رو  زبونم  قفل  باید  شده  که  اونم  خاطر  به  حاال  پس  کردم  اصرار  که  بودم  من  نداشت،  گناهی 

نگرانی که  صدایی  با  نشه  سرزنش  من  اشتباه  تصمیم  خاطر  به  این  از  بیشتر  بیچاره  اون  تا  میکردم 

گفتم: بود  کنارم  که  مریم  به  میزد  موج  توش 

نیا... بیرون  شنیدی  هم  صدایی  کن...هر  قفل  سرت  پشت  هم  َدر  بی...  بی  پیش  اتاق  تو  برو  رو-   

بود در  جلوی  که  هایی  دمپایی  سراسیمه  باشم،  مریم  از  جوابی  شنیدن  منتظر  اینکه  بدون  بعد 

طرف یک  بزنم  حرفی  خواستم  تا  اما  رسوندم  بود  رحیم  مَش  که  جایی  سمت  به  رو  خودم  و  زدم  پا 

که همین  اما  نمیاد  یادم  رو  بودم  خورده  سیلی  مادرم  از  که  باری  آخرین  سوخت.  شدت  به  صورتم 
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 میزدم   حدس  باید  رسیدم  سرم   پشت  به  و  کردم  دنبال  رو  خیرش   نگاهِ  بپرسم،   رو علتش  خواستم

 .  باشه  نداده  گوش  رو  حرفم  مریم  که

 : گفتم  گرفته  صدایی با  و   کردم  نگاه   بود  پایین  سرش  که  رحیم  مَش   به

 میکنم   حلش   خودم   داخل  برو  شما   امشرمنده  من...رحیم  مش  ببخشید  -

  االن  .  رفت  سرایداریش  خونه   سمت  به  و  داد  تکون  سَری  دید  نابسامان  رو  اوضاع  که  بیچاره  پیرمرد

 مادرم   به   نگاهی.میکردم  آروم  رو  مادرم  باید  فعل  نبود  رحیم  مَش  با  زدن  حرف  برای  مناسبی  وقت

 دسترو   بزنم  حرفی   و   کنم   باز   دهن   اینکه  از   قبل  انداختم   بود  کرده   مشت  دستاشو   عصبانیت   از   که

 و   کرد   پاتند  من،  های  زدن  صدا  به  توجه   بی  و   گذاشت  دماغش   روی  و  آورد  باال   سکوت   نشانه  به

 شد  ویل  وارد

 بدم   توضیح برات  من  بذار  وایستا لحظه   یه  اخه   من  مادر  -

 انداختم   نگاه   گفت  لب زیر آرومی  سلم   و  بود  ایستاده  همونجا  که   مریم  به

 رو  پیرزن  یه  گفت  میکردم  صحبت  پیش  روز  چند   سپهر  با  وقتی  !اینجاست؟  کی   ببین  به  به  -

 یادم   اوردن  خونه   تمیزی  برای  رو   ورگلش   ترگل  یه  میبینم   حاال  اما...    ویل   نظافت  برای  اوردن

 .میزنه  برق  ویل  چون  خوبه  کارت  معلومه  بیای،  تهرانم  تو  خونمون  نظافت  برای  بگیرم  شمارتو  باشه

 زدم   صدا  اسمشو  بود  شده  دورگه   عصبانیت  از   که  صدایی  با   خشمگین

 واجب  احترامش   و   منِ  همسر االن  اون...  باش  کردنت صحبت   مراقب....مامان  -

 برگشت  طرفم   به

 به   تا  بگیریم   رو  پَرِت  و   بال  زیر  سال  همه   این  که   !پدرت؟  و   من  های   زحمت  جواب  بود  این  -

 دختر   دست  آخرشم  ...بگی  دروغ  و  کنی  نگاه  چشمامون  تو  صاف  وقت  اون  برسی  جایگاهی  چنین

 چیکار  داری  میفهمی   ! سپهر؟  هست   کَلت   تو   عقل   تو !؟  کنی  عقدش   ما   اجازه  بدون  و   بگیری   مردمو

 ! زندگیت؟  با   میکنی

 مریم   با  من   گرفتم  عمرمو  تمامِ   تصمیم  بهترین  من.  زندگیم  با  کردم  چیکار  میفهمم   اره  -

 بذارید  احترام   تصمیمم   به  لطفا   من   مادرِ   خوشبختم
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فرشته چه  میفهمی  افتاده  سرت  از  عاشقی  و  عشق  که  فردا  پس  نیستی  متوجه  داغی  االن  تو   -

کردی؟! یخ  رو  سنگ  خانوادش  و  دختر  اون  جلوی  منو  کارت  این  با  میدونی  دادی؟  دست  از  رو  ای 

متخصص... بود  تموم  چی  همه  بودم،ددخترِ  کرده  نشون  برات  رو  یزدان  دکتر  دختر  مینا  من 

کنه کامل  حرفشو  نذاشتم 

همسرمو منم  منه،  همسره  مریم  بگیری؟  تصمیم  من  زندگی  برای  میخوای  کی  تا  من  مادرِ  وای   -

دارم. دوست  خیلی 

مادرم دست  و  انداختم  نگاهی  بود  شده  جمع  خودش  تو  مبل  گوشه  که  مریم  به  حرفم  دنبال  به 

کنم. صحبت  باهاش  تنها  و  باال  ببرمش  تا  گرفتم  رو 

مامان! کنیم  صبحت  باال  بریم  بهترِ  نداشت-  گناهی  اونکه  کنه،  خورد  رو  مریم  این  از  بیشتر   

نمیخواستم داد.  تکون  باشه  نشونه  به  سری 

ما فهمید  چطور  که  بود  سوال  برام  کنیم.  عقد  مادرم  و  پدر  اجازه  بدون  که  بود  من  تصمیم  ...این 

شمال! ویلی  اومدیم 

های قرص  که  کردم  شکر  رو  خدا  دلم  تو  رفتم.  باال  ها  پله  از  مادرم  از  جلوتر  و  زدم  کنار  رو  افکارم 

شرمندگی از  من  و  میشد  بیدار  خواب  از  حتما  مادرم  فریادِ  صدای  با  وگرنه  بود  آور  خواب  بیبی 

بگیرم. باال  جلوش  رو  سرم  نمیتونستم 

بشه وارد  مادرم  تا  رفتم  کنار  و  کردم  باز  رو  اتاقمون  در 

حتی ...دیگه  تو  و  میدونم  من  بگی  دروغ  بخوای  دفعه  این  بگم  بزنی  حرف  اینکه  از  قبل  سپهر   -

نمیارم اسمتم 

داد: ادامه  خودش  بده  زدن  حرف  اجازه  من  به  اینکه  بدون  دره!بعد  ته  برم  و  کنم  تصادف  بار  چند 

بود نزدیک  شمال؟  رسوندم  رو  خودم  تا  کشیدم  چی  میدونی   -

آقا گفت  رحیم  مَش  وقتی  باشی.  کرده  حماقتی  چنین  نمیکردم  باور  نمیدیدم  خودم  چشمای  با  تا 

حتما میگفتم  خودم  با  هی  ریختن.  سَرم  رو  سرد  آب  سطل  یه  انگار  ویل  اومدن  خانمشون  با  سپهر 

پیرمَردم این   ، اومدن  خانومش  با  که  دوستش  به  داده  رو  ویل  کلید  سپهر  حتما  شده  اشتباهی 

گرفته.   اشتباه  و  نداره  حسابی  درست  حواس  و  هوش 
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 چی  اما  ...من  سپهرِ  نمیگیره،   زن  مادرش  اجازه  بدون  من  سپهر  نمیگه،  دروغ   مادرش   به  من  سپهرِ

 دیدم؟ 

 بلکه   نداره  ای  حسابی  درست   خانواده  تنها  نه  که   دختری  . شد  دختر  این  خام   من   لوحِ   ساده  پسرِ

 .... نداره  سوادم

 میخوام   رو  صلحت  من   .میخواد  موقعیتت  و  پول   برای  رو  تو  دختر  این  من   پسرِ...من  سپهرِ  اخه

 بره   بده  طلقش   نفهمیده  رو   دختره  این  و   تو  ازدواج  ماجرای  پدرت  تا   بده   بهش   پولی   یه...  پسرم

 ...زندگیش  دنبال

 میگفت؟   چی  نشنیدم،  رو  مادرم   حرفای بقیه  دیگه

 ! بدم؟  طلق

 ! میدادم؟  طلق  رو  بود  زندگیم  آرامش   تمامِ   که   مریمی

 ! بدم؟  دست  از  ساده که  بودم  آورده  بدست  ساده  رو   زندگی  این   من  مگه

 نمیتونستم  .بود  بعید  بود  کرده  تحصیل   که   مادرم  از  اونم  اشتباه  دیدگاه  این   و  حرفا   این  شنیدن

 پسرش   به  رو   ها  حرف  این  بود  همه  زَدِ  زبان  اسمش  که  کسی  رسولی  سیما  دکتر  که  کنم  باور

 دل  تنها   رو،   عروسکش  میخوان انگار  که  داشتم  رو  ی   ای  بچه   میکردم،حس خطر  احساس   .میزنه

 ....نباید  بیوفته  اتفاق   این  میذاشتم  نباید  نه....بگیرن ازش   رو   زندگیش  خوشیِ

 :گفتم  میلرزید   عصبانیت  از   که  صدایی تُن  با  

 و   منِ  همسرِ  مریم  نخوای  چه  بخوای  چه!  کن  تمومش   میکنم   خواهش...  مادرِمن  کن   تمومش  -

 خودتون   از  بار   یه   فقط  بار   یه   خود   بی  های   حدس   این   جای   به   کاش   ای.  میمونه  باقی   هم   همسرم

 منو   اینکه جای   به که  کردم  چیکار   !شد؟ فراری دستم از  پسرم که  کردم چیکار  که  میپرسیدین

 میدونید  !کرد؟  پنهون  ازم  رو  حقیقت   و  شد  متوسل   گفتن  دروغ  به  بدونه  خواستش   و  راز  محرم

 که   مریمی  همین  میدونید  !!داره؟  مهربونی  و  پاک  قلب  چه  نداره  سواد  میگی  که  مریمی  همین

 کنار   به   ها   حرف   این  ی   همه   اصل   نَوَشه؟   پشت  دنیا   ته   تا   که   داره  بیبی  یه   نداره،   خانواده  میگی 

 میکنید   فکر  شما  که  چیزی  برخلف  نداشتم؟  وقته  خیلی  که  دارم  آرامشی  کنارش  من  میدونید

 بدون  نداشت دوست مریم  چون  اشتباهید در  سخت بگم  باید کرده خودش خام   رو من  مریم که
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 من   که  کسی  درمورد  دیگه   لطفا  پس   .بود  من  خودِ  تصمیم  و  اصرار  این  و   کنیم  عقد  شما  اطلع

 . نکنید  قضاوت  زود   دارم  دوسش   عاشقانه

 :گفت  خونسرد  خیلی   و   زد  حرفم  جوابِ در  پوزخندی 

 کن  ازدواج  مینا   با   بده  طلقش  -

 .....شد  خارج  بدنم  از  روح  مریم،  جیغِ  صدای  شنیدن  با  که  میشدم  منفجر  عصبانیت  از  داشتم  دیگه

 میکشه؟   جیغ   چی   برای  دیوانه  دخترِ   دیگه   همینِ   برای  بدی   طلقش   میگم  بیا  -

 با   رو  ها   پله .  بستم  سرم   پشت   محکم   رو   اتاق   درِ   و   زدم   بیرون   اتاق   از  مادرم   حرف   به   توجه   بی

 و  بود   بی.بی  اتاق   تو.  رفتم  اومد   می  مریم  شیون  صدای  که   جایی  سمت   به   و  اومدم   پایین   عجله

 سریع   و  رفتم   جلو.  کنه  باز   رو  چشمهاش   میکرد  التماس  و  بود  گرفته  محکم   بغلش   تو  رو  بیبی

 گرفتم   نبضشو

 :گفت  بود   شد  گرفته   گریه  خاطر  به   که  صدایی  با  مریم

 سپهر .....ِ س   -

 ....بیار  رو  پزشکیم  کیفِ   برو  نترس   _

 گفتم   تری  بلند  صدای   و   تحکم  با  بار   این  انداختم  نگاهی   رفتش   وا  قیافه   به

 مریم   بدو  -

 کردم   صداش  و  گرفتم  دستم  تو   رو  بیبی  سردِ  دستای.  شد  خارج  اتاق  از   دو  با  و   اومد  خودش  به

  .نداشت  علئمی   هیچ  ولی

 هر  از  بعد   دادم  انجام  آر  پی  سی  و  کردم  قفل  هم  به  رو  دستهام  گرفتم،  تماس  اورژانس  با  سریع

 شرایطش   که  همین   .میدادم  دهان  به   دهان  تنفس  میکردم   وارد  قلبش  به  که  فشاری   ثانیه   ۳۰

  پیدا  انتقال بیمارستان ترین نزدیک به شد قرار الزم های بررسی از بعد رسید اورژانسم شد بهتر

 . شدیم  بیمارستان  راهی  مریم  با  شده   خبر   چه   ببینه   نیومد   پایین   حتی   که  مادرم   به   توجه   بی  .کنه

 به   مریم  .بود  نظر   تحت  و   بود  کرده  قلبی   ایست  بیبی  بودیم،  بیمارستان   تو   که   بود   ساعتی  چند 
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 میزد حرف  باخودش  لب   زیر  میزدم شدنش  اروم  برا که  حرفایی   برخلف و  میکرد  تابی  بی  شدت

  . میکرد  گریه  و

 :گفت  ای  گرفته   باصدای

 سِپهر...سِ  -

 جانم   -

 نمیزد   قلبش   -

 نباش   نگران  شد  احیا...خوبه  حالش  االن  اون  مریم  -

 !شد  اینجوری  من  خاطر  به....اون..... اون،  سپهر  نبود   خوب حالش   -

  مسائل  این  بود  کرده  سکته   پیش   وقت   چند  تازه...مریم  داشت  قلبی  مشکلِ  بی  بی     !گفته؟  کی  -

 !میدونی؟  مقصر   رو  خودت  چی برای   تو  بیاد   پیش  ممکنه 

 چرا؟   میدونی   نیومد  بیرون  ولی   شنید   مادرتو  های  حرف   همه   بی   بی  سپهر  -

 های   حرف  از  چیزی  بی  بی  که  بود  این  خوشیم  دل  همه  من  میشنیدم؟  داشتم  چی....  برد  ماتم

  ...حاال  اما   نشنیده  مادرم

 :داد  رو  جوابم خودش  نمیدم   سوالش  جوابی دید  وقتی  مریم

 دکتر   ی خونه  خدمتکار   حد   در   رو   تنش   پاره  که  میشنوه     ...میکنه  تحقیر  رو   من   مادرت   میشنوه   -

 هارو   حرف   این   شنیدن  تحملِ   بیبی  قلب   .عروسشون  نه   میدونن   قلب   جراحِ  بهترین   محمدی   آریا

 ... سپهر  نداشت

 اشک  گذشته  ازدواج  از   هفته  یه   تازه  و  مونده  براش   که   کسی  تنها    چشمای  تو   ببینه  نتونست

 ....قَلبش  همین برای  بیاره  طاقت   نتونست  نشسته،

 گریه  و  میلرزید  بغلم  تو  سرمازده  گنجشک  مثل و    انداخت  بغلم  تو  رو  خودش   و  زد  هق  مریم

 چشماش   .بشه  آروم  تا  بمونه  بغلم  تو  میخواد  که  هرچقدر  گذاشتم  و  کردم  نوازش  رو  موهاش  .میکرد

 بود  پریده  رنگش و   بود  شده  خون کاسه  دو
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 درست   چیزی  کردن  گریه  با  االن...توروخدا  کن  نگاه.  بگیرم  آبمیوه  برات  برم  همینجا   بشین  -

 مریم؟   اخه؟   میشه

 خوشگلِ ....من  عزیزِ  اخه   ! کنم؟  گریه   منم   میشه  درست   چیزی   کردن  گریه  با   اگر  ....بگو  کن   نگاه   منو

 . ندارم  رو  تو   ریختن  اشک  طاقت   من  که  میدونی   من

 .زدم  روش  به  لبخندی  و  کردم   پاک  رو  هاش   اشک  دستم  با

 از  سری   ما  دیدن  با  و  شد  خارج   اتاقش  از  ویژه  های  مراقبت   بخش  دکتر  لحظه  همون  درست

 : گفت  و  داد  تکون   تاسف

 متأسفم   -

 ....... میگم  تسلیت  

******** 

 ...  شد   خراب  سرم   رو  دنیا

 نشنیدم  رو  دکتر   های  حرف   بقیه

 ! میگفت؟  داشت   چی

 گفت؟   تسلیت  من  به  براچی !!!   تسلیت؟

 ..... نداره  امکان  این  نه

 .بزاره  تنها رو  من   مهربونم  بیِبی  نداره  امکان

 .میدیدم  خواب داشتم  حتما 

 ..... طوره همین حتما  اره

 رو   پیشونیم  میکشه،   سرم   رو   نوازش   دست   و   میادد   اش   چروکیده   های  دست  با  بی   بی   االن  

 رو   شیطون   و   بفرست  صلوات   دیدی،   بد  خوابِ  اینجام،  من   دخترم   نباش  نگران  میگه   و   میبوسه

 های   چشم  ...برگشت  سمتم   به   که   دادم  فشار  رو  سپهر   دست  اراده  بی  .قشنگم  دختر  کن   لعنت

 .بود  بارونی  مهربونش
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 با   االن  اما  میکردم   پاک   رو   هاش  اشک  و  میشدم  بلند  پا   نوک   رو  خودم  بود،  ای   دیگه  زمان  اگر

 بپذیرم   رو   واقعیت   این  نمیتونستم   . میشد  یادآوری  بهم  تلخی   حقیقتِ   سپهر،  بارونی   چشمای   دیدن

 بینیم   زیر  مردونش  و  گرم   عطرِ  بخورم،  زمین  اینکه   از  قبل  اما   شد  شُل  زانوهام  و  کرد  یخ   هام  دست

 تَرحم   توش  که   نگاهی  و   گرم  آغوش  این  دیگه  .شد  حلقه   دورم   حمایتگرش   های   دست   و  پیچید

 مادرش  این  و  بود  تقصیر   بی  قضیه   این  تو  سپهر  که  درسته  .نمیخواستم  رو  میزد  موج  نگرانی  و

  سپهرم   از  .....بود  افتاده  کار  از  منطقم   اما  بگیره  قلبش  بی  بی  شد  باعث  هاش  توهین  با  که  بود

 .شدم  تنها   زود   چقدر...چکید  چشمم   از   لجوجانه   اشکی   قطره   .میدونستم  مقصر   اونم  و   بودم   دلخور

 زندگی   امروز  از  بودم  رسیده  خط  تهِ  به  معنا  تمام  به.... نداشتم  بی  بی  بدون  رو   زندگی  این  تحمل

 از   رو طلقم  و   کنن پافشاری   سپهر   مادر  و   پدر  بود  ممکن  لحظه  هر   چون بود  بند   تارمو  یه   به   من

 .بگیرن  سپهر

 نگران  صدای   شنیدم  که   چیزی  اخرین   نمیاد،  باال   نفسم   و  میچرخه   سرم  دور  چی   همه  کردم   حس 

 نکنم   پیدا   نجات  که  کردم   آرزو   دل  ته   از  من  اما.  کنم  باز  رو   هام   چشم  میخواست  ازم   که  بود  سپهر

 . بمونه  بسته هام   چشم   همیشه   برای  و

****** 

 بخشی  آرام   لطف   به  که   بود   ساعتی   چند   .میکردم  نوازش   رو   دستش   پشت  و   بودم   نشسته  کنارش 

 رو  بیمارستان  تخت  روی  اونم  دیدنش   طاقت  .بود  خوابیده  بود  کرده  تزریق   براش   پرستار   که

 بودم رسیده نتیجه  این  به بود  وقت خیلی  من  و میشد  خلصه  مریم  تو  من  زندگی همه  نداشتم،

  .نمیکردم  زندگی  مریم  از   قبل  من   که

 از  شدن   جدا  به   میتونم  چطور ...فهمیدم  رو   زندگی  و   آرامش   و   عشق   معنای  که   بود  مریم   با   تازه   

 ! کنم؟  فکر  مریم

 جای   به   قبل   دفعات  برخلف  مادرم   شماره  دیدن  با   و   زدم   کنار   رو   افکارم   گوشیم   دوباره   ویبره  با

 ازشون   چی  من  مگه  .....میکردن  درکم  یکم  فقط  کاش  .کردم  خاموش  رو  گوشیم  تماس،  رد

 پاهام  جلو  سنگ  انقدر  که  بود   جرم  مگه   معلقه  مورد  دختر  با  آروم   زندگی  یه  خواستن   میخواستم؟

 به   دست  خودم  باید  همین   برای  نداره  رو  خانوادم  جلوی  ایستادن  توان  مریم  میدونستم  .میذاشتن

 .بیوفته  ای   دیگه  اتفاق  اینکه  از   قبل  میشدم   کار
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بعد کمی  که  دوختم  بهش  رو  منتظرم  نگاه  خورد،  تکون  که  بوسیدم  رو  بود  توش  سِرُم  که  دستی 

گفت: ای  گرفته  صدای  با  دوخت.  بهم  رو  نگاهش  زدن  پلک  بار  چند  از  بعد  کرد.  باز  رو  هاش  چشم 

بیرون برو  میخوای؟-  عزیزم؟چیزی  چرا  بیرون-  برو  گفتم  نیستم  تو  عزیز  من  زندگیمی!-  همهی 

تو حرفیه  چه  مریم؟!این   -

گرفتی.... ازم  رو  من  زندگیِ  تو  ولی  میلرزید-  صداش  و  بود  کرده  بغص 

بمیره بیبی  شد...  باعث.....باعث  تو  مادر  نذاشت-  اما  کنم  بغلش  و  برم  جلو  خواستم 

نشو نزدیک  من  به   -

زندست... بیبی  اینکه  نمیدونی...  چیزو  یه  تو  ولی  نمیشم  نزدیک  باشه  اتاق-  تو  اومدن  پرستارا   

که زد  دل  ته  از  جیغی 

دکتر؟! اقای  شده  چی  بغلش-  حرکت  یه  تو  هاش  تقل  به  توجه  بی  و  مریم  طرف  رفتم  بدم  رو   

پرستارها جواب  اینکه  بدون 

زد. بازومهام  به  رو  جونش  بی  های  مشت  که  کردم 

ازم رو  بیبی  که  مادرت  تو...از  ....از  میاد  بدم  همتون  از  گو...  دروغ  لعنتی  کن  کن.....ولم  ولم   -

گرفت.

بدم توضیح  برات  تا  بگیر  مریم....آروم  زندس  بیبی  بخش-  آرام  با  نمیخواستم  کنه،  تزریق  بخش   

آرام بهش  تا  اومد  جلو  پرستاری  که  کشید  جیغ  دوباره 

آروم چرا  پس  میگیره  آرامش  بغلم  تو  گفت  نمی  گوشم  تو  همیشه  خودش  کنم...مگه  آرومش 

نمیشد.
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 میکنن   تزریق  آرامبخش   بهت  وگرنه  عزیزم  بگیر   آروم   مریم  -

 عشق . بیوفتم کردی  درست برام  که تلخی زندگیِ یاد و ببینم رو  تو کمتر تا ... کنن تزریق بذار -

 ...دکتر  آقای  نیومده  من   به  آروم  زندگی  و   عاشقی  و

 از  .گرفت  دلم  هاش  حرف  با  اما...  نیست  خودش دست  هاش   حرف   و  نداره  خوبی حال  میدونستم

 یه   قول  مریم  به  من  .باشم  سختش   های  روز  و   ها درد  برای  تسکینی   نتونستم  که   اومد  بدم  خودم

 روز   به   روز   شدنش   بهتر   برای  دوتامون   هر  بود  قرار  که   ای زندگی  دادم،   رو   عشق   با   و   آروم   زندگی

 . نیست  میجنگید  اوردن  بدست   و  داشتن  برای  که   مریمی   اون  دیگه  مریم  این  اما  بجنگیم

 بدی؟   تحویل بهم  جدید دروغ   میکنی  فکر   داری  نکنه   شدی؟   ساکت  چرا  -

 میکنی   فکر   که   طوری   اون  اصل    بدم   توضیح   برات  من   بده   اجازه  من   به   لحظه   یه   تو....جان  مریم   -

 .... نیست

 نمیذاری   تواصل    ولی  میدن   رو   خودش   از   دفاع  اجازه   قاتلم   یه   به   !گفتم؟  دروغ   تو   به   کی   من   اخه 

 . بزنم  حرف من

 به مادرت    اینکه غیر مگه  شدم؟ پوشسیاه دوباره من اینکه غیر  مگه نیست؟ جوری   چه  دقیقا -

 کرد؟   بدبخت رو  من  و  رسید   خواستش

 هر   میترسید   انگار ...  میزد  حرف   باهام   میکرد   گریه   که   طور   همین   و   نمیداد  بهم   زدن  حرف  فرصت 

 ..... بزنه  حرف   باهاش   که  نداره  رو  کسی  دیگه   و  کنم   ترکش   لحظه 

  اوایل   اون  یعنی  ....نگرفتم  جدی  من  اما  نشم  پسرش  نزدیک  که  بود  داده  هشدار  من  به  مادرت  -

 همسرمت   میکردم  قبول  نباید  ....  پیشت  کرد  رسوا  منُ  ملعنتی  قلب  این   اما  گرفتم  فاصله  ازت

 ...سپهر  میترسم  مادرت   از  من  ....نباید  بشم

 :داد  ادامه  بود  گرفته   که  صدایی با  سرفه   چندتا  بعد

 دادم  دست   از   بابامو  اول  ....ندارم  طاقت   دیگه  من .  نکن  اذیتم  عشقمون  حرمتِ   به   رو   تو   سپهر-

 ...بیبی  حاالم 

 .... تو...بعدشم...بعدش
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 دوخت   بهم  رو  اشکیش   نگاه   و  اورد  باال   رو   سرش  الخرهاب

 خواستم؟   زندگی  از  چی  من  مگه     !باشم؟  داشته  رو  دغدغه  بی  و  آروم  زندگی  یه  نمیتونم  من  چرا  -

 نیشم   مار   بودم  خوشبختی  اوج  تو   وقتی  درست  مارپله   بازی   مثل  ...شدم  همیشه  از  تر  تنها  حاال 

 . بدم  ادامه  تنها  باید   رو  زندگیم  بقیه...  اول  خونه   سر   برگشتم  و  زد

 کن  باور .بزنم حرف  باهات من  باش  آروم  یکم برم  اشکیت چشمای قربون بزنم؟ حرف  میذاری -

 وقتی   تا  من؟  بذاره  تنهات  که  باشه  مرده  آسمونت  مگه  .بدی  ادامه  تو  زندگی  تنهایی  نیست  قرار

 میدم  قول...نمیذارم  تنهات   باشم  زنده

 دیر  .بدیم  ادامه   رو   زندگی  این   نمیتونیم  دیگه   مادرت   وجود   با .  بدی  انجامش   نتونی   که   نده   قولی   -

 ....کنه  عقد   باهاش   رو تو  بگیرِ  دخترو   یه   دست   که  باشم  این  منتظر   باید  زود  یا

 

 ؟ !مریم  -

 .....رو  من

 :گفت  بلندی  صدای  با  و   بدم  ادامه  نذاشت

 من   کردن  اذیت  از  اون.  برمیاد  بکنی  رو  فکرش   کاری  هر   مادرت   اون  از  میگم؟   دروغ   مگه   چیه   -

 حالم....بذار  تنهام   لطفا  حاالم   ....شده  پَر   پَر   من  نازنینِ   بیِبی  که   خوشحالِ  االن   اون  سپهر  میبره  لذت

 . نیست  خوب

 که  واقعا  ؟ !کنم  عقدش   گرفت   لقمه   برام   مادرم  رو   کسی   هر   که   !شناختی؟  اینجوری   رو  من   -

 ... مریم

 بشم   مسلط  خودم به   تا  کشیدم  عمیق  نفس چندتا  کنیم،   صبحت   مورد  این   در  نبود  وقتش   فعل

 جیغ  بده قول  .بگی تو هرچی  بعدش بزنم آخرمو حرف بذار فقط کنی  استراحت تا  میرم باشه -

 . کنی  گوش   رو   هام  حرف   اخر   تا  و  مریم   نکنی  داد  و

 کرد   نگاهم  منتظر  و   داد  تکون  سر

 برو   بعدش  فقط  باشه  -
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 گوش   اخر  تا  حرفم  به  اینکه   برای  ولی  بذارم؟  تنهاش  شرایط  این  تو  نمیتونستم  نمیشد  متوجه  چرا

 بمونم   پیشش   بیشتر  تا  بدم  طولش   انقدر  میخواست  دلم   حاال   بگی  تو  هرچی  بگم   شدم  مجبور  کنه

 بی   .گرفت  اشتباه   دیگه  یکی   بیمار   همراه  با  رو  ما   گفت   رو   بیبی  تسلیت  خبر   ما   به   که  دکتری   -

 ....مراقبته تحتِ  ویژه  های  مراقبت   بخش  تو  االن  فقط  ....مریم  زندست  بی

 ...که  شنیدم..خودم...شنیدم  خودم من  اخه   !....ممکنه؟  چطور  -

 هست   زنده  بی بی  که  باشی  خوشحال باید  االن  تو   اما   دلم  عزیز  شنیدی  چی میدونم  -

 .گرفت  اشتباه  مرحوم   اون  خانواده  با  رو  ما   و  بود  شده   عوض  شیفتش  ویژه  های  مراقب   بخش  دکتر

 بی  تو  اما  کنه  خواهی  عذر  ازت  شخصا  میخواست  حتی  شد  شرمنده  اتفاق   این  بابت   هم  خیلی

 اگر  االنم   حتی   رویا  نه   دروغِ،   نه  زدم   بهت   که  هایی   حرف   مریم  ببین   رو  من   .عزیزم  بودی   هوش 

 مریم؟   بگی  نمیخوای  چیزی  .ببینی  رو  بیبی  شیشه   پشت  از   کنم  صبحت دکتر  با  میتونم  بخوای

 ....سکوت  و  بود   سکوت  سوالم   به  جوابش  هم باز  و

 ها   پرستار   کی   نفهمیدم .  گذاشتم  گوشش   پشت  رو   موهاش   و   کردم   نگاه  ش زده  بُهت   صورت   به

 روی   رو  سرش  آروم  و  نشستم  تختش  کنار  کردم،   استفاده  فرصت  از    بودن  کرده  ترک  رو  اتاق

 . شد  سرازیر  قلبم  به   که  بود  آرامش   گذاشتم،  سینم

 

 هضم  رو   ماجرا   این  تا   داشت   نیاز   بیشتری   فرصت  مریم   اما   داشتیم  نیاز   آرامش   این  به   دوتامون   هر 

 بود  شنیده  رو  زندگیش  فرد   ترین  عزیز  دادن  دست   از  خبر  لحظه  یه  تو  نبود   هم  کمی   مسئله  .کنه

 هامحرف  که  قبل  ساعت  نیم  برخلف  مریم  .میکرد  تصور  زمین  رو  موجود  تنهاترین   رو  خودش   و

 از   برقی  هاش   چشم  ویژه،  های   مراقبت   های  شیشه  پشت   از  بیبی  دیدن  با   میکرد  انکار  رو

 .نمیکرد  اعتراضی  هم  اتاقش   تو  بودنم  از  دیگه  حتی  میکرد  خداروشکر  لب   زیر   و  زد  خوشحالی

 از   وجه  هیچ  به  رو  عروسکشون  نبودن  حاضر   که  بود   شده  لجبازی  و   تخس  های   بچه  دختر   مثل

 ...میشدم متوجه  رفتارش  از  خوبی به  رو   این  من   و   میکرد  خطر  احساس   مریم  .بدن  دست

 از   مادرم   ممکنه   لحظه  هر   اتاق،   از   شدنم  خارج   محض  به  میکرد  حس   داشت  غم   هنوز   هاش   چشم

 هیچ   که  بخونه  نگاهم  از  میتونست  کاش  ....بذاره  دستم  تو  رو  ایدیگه  دختر  دستِ  و  برسه  راه
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 تجربه   کنارش  رو  آرامش  و  بود  شده  همسرم  که  حاال.  بگیره  قلبم  تو  رو  اون  جای  نمیتونه  دختری

 کردم   سعی  زدم   کنار  رو  افکارم   .کنم  تصور   اون  بدون  رو   زندگیم  از   روز  یه  نبودم  حاضر   بودم،  کرده

 بوسیدم رو سرش و  کردم  نوازش رو موهاش انقدر. بکنم رو استفاده نهایت اومده پیش فرصت از

  بهترین براش شرایط این تو  خواب میدونستم .برد خوابش  تا گفتم عاشقانه زمزمه  گوشش  زیر و

 به   و  نشستم  صندلی   روی  تختش  پایین  کنم  صدایی  و  سر  اینکه  بدون  همین  برای  .است  گزینه

 .کردم  نگاه  خوابش   غرق   ی   چهره

 و   نقص  بی   دماغ  بلندش،   مژهای   و   مشکی   ابروهای.  میشد  دیده  زیباتر  خواب   تو   صورتش   چقدر 

 از   که  روزی  به  داشتم  ...برسه  نظر  به  تر  جذاب  بود  شده  باعث  همه  و  همه  گوشتیش  های  لب

 که   پسری  بشه  پسر  مونبچه  میخواست   دلم  عجیب   ...میکردم  فکر   بشم  فرزندی  صاحب   مریم

 ... برسه  داره  که   ای   خواسته هر به  و   نکنه  تجربه رو  تلخ   روزهای   مادرش  و  من   برخلف

 شدم   بیدار   خواب   از   صبح   وقتی   رفتم،   فرو   خبری   بی   عالمِ   به   کی   نفهمیدم   که   بودم   خسته   انقدر

  اینکه   از  .شدم  بود  تنم   رو  که  پتویی  متوجه   که  دادم  تکون  رو  خودم  کمی  ...بود  شده  خشک  گردنم

 منحنیِ   تخت،   روی  خالیش  جای   دیدن  با  که  نشست  لبم   رو   لبخندی  بود،  بهم  حواسش   هنوزم

 فحشی   کشید  تیر   گردنم  که   شدم   بلند   صندلیم  روی   از  عجله   با  .پرکشید  هام   لب   روی  شده  ایجاد

 ...کردم  تند   پا   ویژه  های  مراقبت   بخش  سمت  به  و  دادم  خودم  به  لب   زیر

 که   بود  خانومی   با   صحبت  گرم   نشسته،   بخش  نزدیک  صندلیِ   روی   که  دیدمش   دور   همون  از

 ماتم   میکرد   صحبت   مریم  با  داشت  که   شخصی  دیدن   با  رفتم،   جلوتر   که  کمی   .بود  نشسته   کنارش

 .... برد

 جواب   رو   هاش  تلفن  که  من  !میکرد؟  چیکار   اینجا  اون  ولی  بود  صحبت   گرم   مریم   با   که  بود   مادرم

  مریم  دیدنِ  به  نیتی  چه  با  میدونست  خدا  !کرد؟  پیدا  رو  بیمارستان  آدرس  کجا  از  پس   نمیدادم،

 هرچی   ...نکنه  صحبت  جونم   به   بود   افتاده  خوره  مثل   که   چیزی   مورد   در  بودم   امیدوار  !بود  اومده

 بودن   زده  قفل  پاهام  به  انگار   نمیشد  پیششون  برم  و   بزنم  کنار  رو  افکارم  میکردم  سعی

 جدایی   به   راضی  مریم  و  بده  قرار  تاثیر  تحت  رو  مریم   افکارِ  که   روزی  از  میترسیدم....میترسیدم

 .. بشه
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و بود  پریده  رنگش  که  میدیدم  رو  مریم  چهره  کامل   حاال  برداشتم  قدم  سه  دو  بود  زحمتی  هر  به 

عادی رو  خودش  میکرد  سعی  شد  حضورم  متوجه  مریم  که  رفتم  جلوتر  میرسید.  نظر  به  مضطرب 

بی تا  میکنه  تحمل  داره  رو  فشاری  چه  میدونستم  بودم....  َبر  از  رو  مریم  من  ولی  بده  نشون 

نکنه. احترامی 

مادر سلم  دارم-  احتیاج  چیزی  شاید  نمیگی  نمیدی؟  رو  مادرت  های  تلفن  جواب  نمیکشی   

خجالت سلم!   -

میگیرم؟! تماس  باهات  که  دارم  نیاز  کمکی  یا 

گفت مریم  به  اشاره  با  و  کرد  دستی  پیش  خودش  که  بدم  جوابی  خواستم 

نیست... تو  مثل  دخترِ  این  باقیه  شکرش  جای  باز  بذار  خودت  برای  رو  هات  بهونه  و  _دالیل 

گفت که  کردم  نگاهش  متعجب 

من که  هم  وقتی  کنه  روشن  رو  تلفنت  رسید  عقلش  که  اینه  منظورم  نکن  درشت  رو  چشمات   -

که میرسه  هم  عقلش  به  خونه  تمیزی  بر  علوه  شدم...  امیدوار  بهش  یکم  داد  جواب  گرفتم،  تماس 

گذاشت! جواب  بی  رو  مادر  یه  تماس  نباید 

کرده تحصیل  خانومِ  یه  از  صحبت  طرز  این  واقعا  میکرد  تحقیر  رو  مریم  هاش  حرف  با  داشت  بازم 

تو هنوز  و  کنه  قبول  عروسش  عنوان  به  رو  مریم  نمیتونست  که  بود  این  مادرم  اشتباهِ  بود.  بعید 

بودن پولدار  بر  علوه  که  دختری  میکرد.  تصور  من  کنار  عروس  لباس  تو  رو  یزدان  مینا  تخیلتش 

و شبانه  های  مهمونی  بر  علوه  البته  بود.  اومده  چشم  به  ژل  تزریق  و  زیبایی  های  عمل  لطف  به 

کشور از  خارج  های  دانشگاه  بهترین  تو  تحصیلش  ادامه  کارهای  دنبال  داشت،  که  آزادی  روابطت 

مادرش، و  پدر  بودن  پزشک  از  صرفنظر  من  با  ازدواج  برای  شدنش  کاندید  دالیلِ  از  یکی  بود.  هم 

مهاجرت آمریکا  به  راحتی  به  میتونستم  ازدواجمون،  از  بعد  اینطوری  بود...  آمریکا  اقامتِ  داشتن 

نداشتم دوست  اینکه  از  جدای  نمیخواستم.....  رو  این  من  اما  باشم.  تخصصم  کارهای  دنبال  و  کنم 

دنبالش ها  خیلی  چشم  که  دختری  تحمل  نیست،  حقم  که  برسم  جایگاهی  به  دیگران  از  استفاده  با 

نداشتم.   هم  رو  رفته  آبی  زیر  مادرش  و  پدر  چشم  از  دور  ها  وقت  خیلی  و  بوده 
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 طرف  از  تا   برسم  باالیی  علمی   جایگاه   به  تا   بخونم  درس   و  کنم   تلش  انقدر....  بود  این  آرزوم

 مریم   وجود   با   حاضر   حال   در   اما  بگیرم   تحصیلی  بورسیه   اونجا  هایدانشگاه  بهترین  و   معتبرترین

   .....بود  ممکن   غیر   چیزی  چنین 

 و   کنم   راضی   رو  مریم  بتونم  روز   یه  شاید   تا   میزدم  رو   سالم   چند  و  چندین  آرزوهای   قید   باید  فعل 

  .برم  تخصصم  کارهای  دنبال

 خدمتکار   عنوان  به   مریم   گرفتن   نظر   در   جای   به   و   میشد   عوض   مریم   به   نسبت   مادرم   دید   کاش 

 کنه؟   نگاه  دیگران  به  باال   از  میخواست  کی   تا    میدید   همسرم چشم به  رو   اون  خونه،

******* 

 انقدر  چرا بگو  پس  ...  باشه  داشته  شخصیتی  چنین  نمیخوره  مادرت  به  اصل   سپهر  نمیشه  باورم  -

 که  میبینم  االن  ولی داره  حق مادرت  میکردم  فکر   جا همه  از  خبر   بی  من  !بودی  فراری  مادرت  از

 !متاسفم  ......رفتم  قاضی   به  طرفه   یه

 رو   دردی  که  تأسفی  ابراز  به  توجه  بی   دهنم  گذاشتم  و  برداشتم  میز  روی  پیتزای  از  دیگه   برش  یه

 : گفتم  نمیکرد  دوا

 اگر  شاید،  نداشتم  رو  ماجرا  کردنِ  تعریف  حوصله  و  حال  روزها  اون  من..  سیاوش  نیست  مهم  -

 بعضی  افتاد   نمی   ها   اتفاق   از  خیلی   بودی  کنارم   موقع   اون  اگر   حتی   یا   گفتممی  برات   ترقبل  خیلی

 میکردم   عقد  شوناجازه  بدون  نباید   شاید  بوده  من  از   اشتباه  واقعا  شاید  میگم   خودم   با  ها   وقت

 خصوص   به  اونا  العملعکس  ولی  گرفتم  رو  تصمیم  بهترین  میکردم  حس  شرایط  اون  توی  خودم

 رفت   مرگم  پای  تا   که    بیبی  بیچاره  نبود   خوب اصل   مادرم

 گفت؟   چی  بهش   دید  بیمارستان   تو   رو  مریم  وقتی  مادرت    شد؟  چی  بعدش   خوب   -

 دادم  قُوسی   و  کِش   رو تنم   و   کشیدم  ای  خمیازه

 دیگه وقت   یه   برای  بذار  رو   شبقیه  سیاوش   خستم   فعل  ! بشه؟  میخواستی  چی   -

 ! نه؟  بذاری   خماری   تو   آدمو  داری   عادت   کل  -

 شد   چهارتا  هام  چشم ساعت  دیدن  با  و   انداختم  دیوار  روی  ساعت  به  نگاهی 
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 ....  میکنه  طلوع  خورشید  دیگه  یکم  ! موندی؟  خماری   تو   میگی  وقت  اون  صبحه   ۵  ساعت  لعنتی  -

 دانشگاه   بری  باید  فردا  که  باش  خودت فکر  به  الاقل نیستی  من   فکر

 . بکشه  بیرون  زبونم  زیر   از  رو ماجرا  بقیه  نمیتونه  نخوام  من   تا   میدونست

 لب   زیر   که   بندازه  سطل  تو   بود  شده   خالی   من  حرفیِ   پر   لطفِ   به   که   رو  پیتزایی   جعبه   تا   شد   بلند

 کرد   نثارم  بیراهی  بدو

 باش   مودب   بشنوی  رو بقیش   میخوای  اگر  ....سیاوش  میشنوم   رو  صدات   -

 

 .داریم  کار   کلی  فردا  که   بخواب  بگیر   برو  !لعنتی؟  تیزه  گوشات  هنوز  تو  -

 بخیر  بامدادتون  -

 موشه  اقا  بخیر   توام  بامداد  -

 :داد  ادامه  خودش  که   انداختم  باال  ابرویی

 از   هستی،  داره  گوش  موشم  داره  موش  دیوار  المثلِ  ضرب  هایِ  موش   همون   از  یکی  دقیقا   تو  -

 تیزه   گوشات   بس

 عجب   -

 شکنی  دندون   جواب  بخوام   اگر  میدونستم  گرفتم،  پیش   رو  خوابم  اتاق   راه  حرفش   به   تفاوت   بی

 . شدم  سیاوش   به   دادن  جواب  بیخیال  همین برای  بزنه  حرف صبح  تا   باید  بدم   بهش

 تر راحت  تا   باشم   تنها  میخواستم  که   بود   این   حقیقت.  بگیرم  گرم   آب   دوش   یه   تا   درآوردم   رو   لباسام 

 بستم   رو  هام  چشم دوش  زیر  .بود  سیاوش  از فرار  برای  ایبهونه  خستگی و  بزنم  ورق   رو  خاطراتم 

 پشت  مریم  چهره  هام  چشمام  بستن  محض   به  اما  بره  در  تنم  از  امروز  خستگی  و  بشم  آروم  یکم  تا

 لحظه  سال،   پنج  این  تو  افتاد  پتهتته  به  و  پرید  رخش   از  رنگ  دید   رو  من  وقتی  بست   نقش  چشمم 

 باورش   هنوزم   دانشگاه  جز   بودم   کرده  تجسم  مختلف  های   مکان   تو   بار  هزار   رو   دوبارمون  دیدار

 اتفاقا   ....نه  باشه  نداشته  رو   تواناییش  اینکه  نه  ....شده  پزشکی  رشته  دانشجوی  مریم   که  سخته  برام

 مریم،  فهمیدم  وقتی داشتم  خاصی   حس   یه   دلم  ته  اما  بود   باهوشی  و  استعداد  با   دختر   هم  خیلی
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تهران های  دانشگاه  بهترین  از  یکی  تو  االن  میدید،  خدمتکار  یه  حد  در  رو  اون  مادرم  که  مریمی 

مریم اینکه  از  من  اما  نه  یا  گذاشت  غرور  میشد  رو  احساسم  اسم  نمیدونم  میخونه.  درس  داره 

میکردم.....   غرور  حس  میکرد  پیشرفت  داشت 

فهمیدن با  میدونستم  اما  بزنم  مادرم  صورت  تو  رو  برنده  برگ  این  روز  یه  میخواست  دلم  خیلی 

که نبود  چیزی  این  و  میکنه.....  جهنم  رو  مریم  زندگی  دوباره  و  نمیشینه  ساکت  مادرم  موضوع  این 

چیز هیچ  چرا  نمیدونم  ببرم.  مادرم  جلوی  مریم  از  اسمی  دیگه  حتی  نمیخواستم  میخواستم،  من 

تو همیشه  دیدنم.  موقع  العملش  عکس  نه  دانشگاه....  تو  دیدنش  نه  نرفت....  پیش  تصوراتم  مطابقِ 

عطر و  میکنه  بغلم  سفت  دلتنگی  از  میبینه  رو  من  دوباره  مریم  وقتی  که  میکردم  تصور  تخیلتم 

اما...   میکنه  استشمام  رو  تنم 

کرده جایگزینم  رو  مردی  بود  ممکن  یعنی  کرده؟!  فراموش  رو  من  مریم  که  میکردم  باور  باید  یعنی 

رو مشتم  و  گرفت  رو  هام  چشم  جلو  خون  بگیره،  آغوشش  در  رو  من  جز  کسی  اینکه  فکر  از  باشه؟ 

اون دنبال  هنوز  من  لعنتی  قلب  این  نگفتم.  اخ  انگشتهام  درد  از  کوبیدم....حتی  دیوار  کاشی  به 

کنه.   قبول  اون  جز  رو  ای  دیگه  شخص  نمیتونست  هنوز  بود 

به موضوع  این  از  فرار  برای  و  بودم  نداده  راه  خلوتم  به  رو  دختری  هیچ  سال  پنج  بعد  هنوز  من 

رفت. و  کرد  معتاد  وجودش  آرامش  و  تنش  عطر  به  رو  من  مریم  بودم.  آورده  روی  سیگار  و  مشروب 

بودم. عشقش  پر  و  گرم  آغوش  محتاج  چقدر  که  آخ  گذاشت....  دلم  به  داغی  چه  نفمهید  و  رفت 

از اونم  میبوسیدم.  رو  گرفتش  رنگ  های  گونه  و  فشردمش  می  بغلم  تو  تا  بود  اینجا  االن  کاش 

وقتی کارشم،  این  عاشق  چقدر  که  میدونست  خودش  میکرد.  پنهون  گردنم  تو  رو  سرش  خجالت 

من...   و  میرسوند  جنون  مرز  به  رو  من  میخورد  گردنم  به  داغش  های  نفس 

بودنمون باهم  خاطرات  نباید  میشدم  غرق  ها  گذشته  تو  انقدر  نباید  لرزیدم....  خودم  به  افکار  این  از 

اون صاحب  دیگه  که  درصورتی  میشدم  خودم  کشیدن  عذاب  باعث  فقط  اینطوری  میزدم  ورق  رو 

کرد؟!   فراموشش  میشد  مگه  اما  نبودم  ها  عاشقانه  و  آغوش 

شامپو نبود  قلبم  سوزِشِ  ی  اندازه  به  سوزشش  اما  میسوخت  چشمهام  کشیدم...  ای  کلفه  پوف 

حموم کرده  بخار  آینه  تو  رو  خودم  و  پیچیدم  کمرم  دور  رو  حوله  شستم...  رو  وخودم  برداشتم  رو 

رو خودم  بهتر  حاال  کردم  تمیز  رو  آینه  کمی  دستم  حرکت  با  و  اوردم  باال  رو  دستم  دیدم..... 
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از بعد  و  انداختم  بود  شده  گم  خیسم  موهای  تو  که  سفیدم  موی  تار  چند  به  نگاهی  نیم  میدیدم، 

کردم. اصلح  رو  صورتم  تیغ  برداشتن 

رو  ۶:1۷ که  انداختم  تختم  کنار  ساعت  به  نگاهی  بود  روشن  کامل  اتاقم  بیرون،  زدم  که  حموم  از 

میداد نشون 

کم باید  نداشت.  برام  چیزی  حالی  بی  و  شدن  خوابالو  جز  بودن  حموم  تو  خوردهای  و  ساعت  یک 

حوله همون  با  اون  از  قبل  اما  میرسوندم  داشتم  امروز  که  کلسی  به  رو  خودم  و  میشدم  حاضر  کم 

بزنم... کوتاهی  چُرت  تا  انداختم  تخت  روی  خودمو 

اما..... برسم  صبحم  هشت  کلس  به  تا  کردم  تنظیم  هفت  ساعت  رو  گوشیم  *******ساعت 

نظم درمورد  ساعت  سه  دیروز  خودش  خوبه  حاال  نیومد،  استادِ  این  ولی  شد   ۸:۳۰ ساعت  لعنتی   -

بعد میگذشت  زدنش  حرف  از  روز  یه  میذاشت  حداقل  میکرد  صحبت  دانشجو  اومدن  موقع  به  و 

زیرش. میزد 

گفت: دانشجوها  از  دیگه  یکی 

که خودشون  به  اما  میزنن  دانشجو  اومدن  موقع  به  و  نظم  از  حرف  اول  همشون  بابا  ای  ساده   -

میره یادشون  قوانین  همه  میرسه 

به خشک  چوبِ  این  کلس  سر  تا  زدیم  نازمون  خوابِ  از  صبحی  اول  چیه  ما  تکلیف  خب  عجبا!   -

برسیم... موقع 

نظری و  میگفت  چیزی  یه  هرکسی  شد...  منفجر  بود  داده  سپهر  به  انیس  که  لقبی  از  کلس  کل 

میداد

کنه، رومعرفی  خودش  سپهر  نمیذاشت  و  بود  کرده  گُل  خوشمزگیش  دیروز  که  پسری  سهیل 

سپهر ادای  و  نشست  استاد  میزِ  پشت  کرد.  استفاده  فرصت  از  و  گرفت  خودش  به  مغرورانهای  ژست 

نشسته صندلیم  رو  ساکت  من  اما  بزنن  گاز  رو  زمین  بود  مونده  کم  خنده  از  ها  بچه  میاورد.  در  رو 
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سپهر دوباره  دیدن  از  که  استرسی  و  اضطراب  مینداختم.  نگاهی  نیم  سهیل  به  وقت  چند  هر  و  بودم 

یخ دستام  داد.  نمی  بهم  رو  اونها  جمع  در  بودن  اجازه  که  بود  حدی  به  داشتم  دانشجوش  عنوان  به 

تنم از  روح  مهرورز،  استاد  جای  به  دوبارهش  دیدن  با  دیروز  میلرزید.  نامحسوس  پاهام  و  بود  زده 

زودی به  که  کابوسِ  یه  یا  رویا  یه  دیدنش  میکردم،  فکر  که  بود  باطلی  خیال  چه  بود.  شده  خارج 

میشه.   تموم 

با که  کنم  فکر  این  به  نمیداد  اجازه  و  بود  گوشم  تو  مرگ  ناقوس  مثل  هنوز  زن  اون  هشدارهای 

همون من  برای  هنوزم  اون  آره  داشتم....  وصفی  قابل  غیر  و  شیرین  حسِ  چه  زندگیم  آسمونِ  دیدن 

روزهای کنار  در  اما  کردم  تجربه  رو  زندگی  های  حس  بهترین  باهاش  که  کسی  بود.  زندگیم  آسمونِ 

تلخ کاممون  به  بدجور  رو  ها  روز  اون  شیرینی  که  داشت  وجود  هم  بدی  روزهای  زندگیمون  خوب 

ارزش، با  صندوقچه  یک  مثل  حال  این  با  نبودم.  تکرارشون  به  حاضر  عنوان  هیچ  به  من  و  میکرد 

و بشه  نزدیک  صندوقچه  این  به  کسی  نذاشتم  و  کردم  مراقبت  ها  خاطره  و  ها  حس  اون  تموم  از 

نمیدونم میشدم  خانواده  این  نزدیک  شرایطی  هیچ  تحت  نباید  من  بدونه.....  چیزی  زندگیم  اسرار  از 

این میکردم  فکر  االن  تا  جداییمون  لحظه  از  که  چیزی  تنها  به  من  اما  انتقام؟!  یا  بود  ترس  اسمش 

گوش به  که  بزرگ  انقدر  برسم.....  بزرگی  جایگاه  به  تا  بخونم  درس  و  کنم  تلش  انقدر  که  بود 

تو قبولی  به  اما  کشیدم  زیادی  های  سختی  سال  پنج  این  تو  من  برسه.  هم  محمدی  خانواده 

و   رشته  بهترین 

بفهمن که  بود  محمدی  خانواده  از  انتقام  بزرگترین  خودش  این  میارزید...  دولتی  دانشگاه  بهترین 

با شدن  رو  روبه  توانایی  حاضر  حال  در  من  واقعا  که  سوال  این  اما  دادن....  دست  از  رو  کسی  چه 

بود.   کرده  درگیر  رو  ذهنم  نه  یا  داشتم  هارو  اون 

رو اونا  با  شدن  رو  روبه  آمادگی  هنوز  من  دادم...نه!  رو  سوالم  جواب  خودم  کردن  فکر  کمی  با 

درس روی  رو  تمرکزم  تمام  باید  حاضر  حال  در  میکرد....  نگران  رو  من  که  بود  چیزی  این  و  نداشتم 

باخته رو  خودم  دیروزش  سردِ  برخوردِ  از  بعد  داشتم....  سپهر  با  که  درسی  مخصوصا  میذاشتم،  هام 

و نصفه  لبخند  افکار،  این  با  گذروندم.  اینم  از  تر  سخت  روزهای  من  میشدم.  تسلیم  نباید  اما  بودم 

نشسته کنارم  که  نازنین  نموند.  دور  نازنین  بین  تیز  چشمای  از  که  بست  نقش  لبم  روی  ای  نیمه 

زد   بهم  چشمکی  بود، 

شیطون؟ خبریه   -
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فقط که  هیکلی  خوش  و  جذاب  استادِ  این  میگفتم  میدادم؟!  جوابی  چه  شدم  الل  واقعی  معنای  به 

برخلف من  میگفتم  مثل  یا  بود؟!  زندگیم  آسمونِ  همون  میگذره  دانشگاه  به  اومدنش  از  روز  یک 

با رویارویی  برای  رو  خودم  باید  و  ندارم  زندگیم  داشتنی  دوست  ادم  کردن  مسخره  برای  وقت  شما 

کنم؟   آماده  او 

دستم های  ناخون  به  استرس  از  همیشگیم  عادتِ  طبق  پاشیدم  روشون  به  استرسی  پر  لبخند 

پُرحرف دانشجوهای  از  یکی  طریق  از  که  بود  دانشگاهم  های  دوست  بهترین  از  نازنین  بردم...  پناه 

برانگیز تحسین  داشت  که  تلشی  پُر  و  مستقل  شخصیت  شدم.....  آشنا  باهاش  دانشگاه  سیریش  و 

نمره همیشه  و  میخوند  درس  همسرش  پای  به  پا  داشت  خونه  تو  که  هایی  مسئولیت  وجود  با  بود. 

خواهر نقش  کم،  مدت  همین  تو  که  بود  داشتی  دوست  و  مهربون  انقدر  میکرد.  کسب  باالیی  های 

سختم، روزهای  رفیقِ  انیس،  بر  علوه  که  بودم  خوشحال  چقدر  من  و  میکرد  ایفا  برام  رو  بزرگتر 

دارم. صحبتی  هم 

راحتی به  نمیتونستم  که  بود  ای  گنجینه  آسمون  آسمون،  جز  میکردم  صحبت  نازنین  با  دری  هر  از 

تلخی خاطرات  یادآوری  باعث  اون  درمورد  کردن  فکر  یا  زدن  حرف  بار  هر  بزنم.  حرف  درموردش 

میکردم. فرار  واقعی  معنای  به  مرورش  از  من  که  میشد 

زدم کنار  رو  افکارم  نشست،  دستم  رو  که  دستش 

نازنین جانم  واجب-  احترامِش  و  بود  بزرگتر  من  از  درهرصورت  نزنم  صدایش  نازی  وقت  هیچ  که 

بود خبریه؟!حواسم  میزنی؟نکنه  لبخندی  میکنی!؟  ِسیر  آسمونا  تو  نیست،  حواست  اصل  امروز   

دختر، کجایی  برای-  دلم  که  این  از  مهمتر  خبر  چیه؟!  من  درد  میدونستی  کاش  میدونستی!   

کاش نازنین!  آخ 

هنوز بودم؟!  شده  پروا  بی  انقدر  کِی  من  میکردم  اعتنایی  بی  باید  اما  میکشید  پر  زندگیم  آسمونِ 

یک و  سخت  مریمِ  همون  دوباره  باید  میشدم  سنگ  باید  بود.  بُرده  دوباره  رو  ذهنم  و  قلب  نیومده 

میشدم دنده 

بود؟ چی  اسمش  اره؟!  پسرست؟  این  قضیه  باز  نکنه  خوب؟  دختر  شده  چی  بگی  نمیخوای   -
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کامرا..... اقا  اها 

بشه کامل  حرفش  نذاشتم 

اون جون،  نازنین  نزن  حرف  درموردش  خدا  رو  تو  شده  من  خیالِ  بی  روزیه  چند  شکر  رو  خدا  نه   -

بهش هرچی  من؟!  رو  گذاشته  دست  چرا  دختر  همه  این  موندم  من  هست  اشاره  یه  منتظر  فقط 

اگر درمیونه؟  ای  دیگه  شخص  پای  میگه  نمیشه  متوجه  ندارم  ازدواج  قصد  من  محترم  اقای  میگم 

بکنید   فکراتونو  تا  میمونم  منتظر  بخواین  که  هروقت  تا  من  نیست  درمیون 

خندید

اخه..... خوبی،  این  به  پسر  دختر  تو  دست  از   -

شاخک خورد  گوشش  به  کامران  اسم  تا  انیس  پریدم  حرفش  وسط  دوباره  که  نبود  خودم  دست 

شد فعال  هایش 

چیزیه خوب  خجالتم  اَه  جون....اَه  کامی  خوبه؟  کجاش  گفتن-  جون  کامی  و  من  خوردن  حرص   

به و  بودن  شده  ها  بچه  و  سهیل  بیخیال  نازنین  و  انیس 

میخندیدن هام 

نمیفهمیم ما  نیاد،  ماشین  مدل  یه  با  روز  هر  اگر  حاال  افتاده  فیل  دماغ  از  مغرور....انگار  پسرِیِ   -

پولداره...

از اما  نمیشد  صحبت  هم  هرکسی  با  و  بود  مغرور  نبود،  بدی  پسر  جَم  کامران  که  بود  این  حقیقت 

بودم. کرده  اغراق  اندازه  از  بیش  من  و  نبود  هم  افتاده  فیل  دماغ 

گفت: میکرد  پاک  رو  چشمش  گوشه  اشک  خنده  از  که  درحالی  انیس 

پولداره، خیلی  طرف  ندارم  دوستاش  گفتن  جون  کامی  به  کاری  مریم  میگم  شوخی  بی  ولی   -

میکنه... زندگی  ها  ملکه  مثل  کنم  فکر  میشه،  زنش  که  کسی  خوشبحالِ 
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حرف این  و  نبود  کسی  پول  دنبال  چشمش  وقت  هیچ  میدونستم  میشناختم،  خوبی  به  رو  انیس 

برای زیادی  اصرار  اما  بودنش  مغرور  وجود  با  بود...  عجیبی  پسر  واقعا  کامران  زده  منظور  بی  رو 

داشت   من  با  گذروندن  وقت 

بود، شده  تموم  گرون  براش  موضوع  این  و  بود  شنیده  نه  من  از  انتظارش  برخلف  چون  شاید 

دختر قول  به  و  بود  پولدار  نهایت  بی  کامران  بیاره.  دست  به  رو  من  شده  قیمتی  هر  به  میخواست 

از شاید  ها...  تر  قبل  از  نداشت.  جذابیتی  هیچ  من  برای  اما  برو  دل  تو  و  خوشتیپ  دانشگاه  های 

کامران و  میگرفتم  فاصله  ثروتمند  های  خانواده  از  ای  نانوشته  قانون  طبق  پیش  سال  پنج  همون 

با بودم  شنیده  کنار  گوشه  از  بود،  دربارهش  زیادی  شایعات  نبود...  مستثنی  قانون  این  از  هم  جم 

برام چندانی  اهمیت  ورزشیش  هیکل  و  قیافه  مثل  هم  موضوع  این  اما  اومده  دانشگاه  به  پارتی 

صدای با  در  لحظه  همین  تو  درست  کردم  مقایسه  سپهر  با  رو  هیکلش  که  بود  ناخودآگاه  نداشت. 

..... شد  باز  َدی 

بیرون********** بیمارستان  از  رو  پامون  هنوز  اومدم  پایین  تخت  از  سیاوش  کمک  با   

شد تموم  که  سِرُمم 

شد شروع  زدنش  ُغر  که  بودیم  نذاشته 

ی پنجره  با  اونم  میخوابه  خیس  بدن  و  سر  با  عاقلی  ادم  کدوم  اخه  پسر  نیست  کلت  تو  عقل   -

باز....

گفتم گرفته  باصدای 

رفت سَرم  سیاوش  بسه  طوری-  این  میشی  دیروز  از  تر  اخلق  گند  روز  هر  هست  حواست   

سپهر تو  دست  از  خدا  ای   -

ها میمونی  دستم  رو  اخرش  بری  پیش 

ازدواج های  کِیس  رسولی  دکتر  خونه  بذارم  رو  پام  اینکه  محض  به  نباش  من  تنهاییِ  نگران  تو   -

میکنه ردیف  برام  رو 

دادم ادامه  و  کردم  ای  سرفه 
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میکنم جمع  رو  وسایلم  میام  ...شبم  دانشگاه  برسون  رو  من  مدت،  این  دادم  زحمت  ببخشید   -

میرم

گفت: عصبانی  و  کشید  درهم  رو  ابروهاش 

از نشنونم  دیگه  مزاحمی؟!!  گفتم  کی  من  برداشته؟  تاب  مُخت  کردی  سپهر...تب  شدی  دیونه   -

میگی تو  انوقت  بیام  در  تنهایی  از  پیشم  بیای  خواستم  ازت  خودم  من  ها  بزنی  ها  حرف  این 

که..... واقعا  مزاحمی؟! 

داد: ادامه  باشه  اومده  یادش  چیزی  انگار  بعد 

کن استراحت  خونه  برو  امروز  دانشگاه  بیای  امروز  حالت  این  با  نمیخواد  مهمه-  امروزم  کلس   

دانشگاه برسون  منم  لطفا  خوبم  ولی-  دارم  کار  دانشگاه  خیلی  خودمم  من  بریم  باشه  نمیشم،   

حریفت که  میدونم  تو  دست  از   -

بریم. باهم  کن  صبر  شد  تموم  کلست 

هم دماغم  بودم،  کلفه  شد.  طِی  سکوت  تو  مسیر  بقیه  و  بستم  رو  چشمهام  دادم،  تکون  سری 

کنسل رو  امروز  کلس  نبودم  حاضر  حال  این  با  اما  میکرد  درد  شدت  به  گلوم  و  بود  شده  کیپ 

پارکینگ تو  رو  ماشین  سیاوش  اینکه  محض  به  نداشت.  اهمیتی  بود،  که  هرچی  دلیلش  کنم 

بود گذشته  ازش  دقیقه   ۴۵ که  کلسی  به  رو  خودم  تا  شدم  پیاده  ماشین  از  کرد،  پارک  دانشگاه 

میومد دانشجوهام  همهمه  صدای  کلس  درِ  پشت  برسونم. 

دانشجویی سهیل،  دیدن  و  همانا  در  کردن  باز  کردم،  باز  رو  کلس  درِ  مکث  بدون  و  کردم  تازه  نفسی 

ماتش من  بادیدن  سهیل  و  رفت  فرو  عمیقی  سکوتِ  تو  کلس  همان!  میکرد  پَرونی  مزه  روزقبل  که 

بگه چی  نمیدوست  و  بود  افتاده  پته  تته  به  برد 

استاد من....یعنی...چیز...چیزِ   .... استاد  راستش  راس....  خب...  خب...   -

میشنوم به-  بود،  کرده  خفه  آرایش  با  رو  خودش  که  دختر  دانشجوهای  از  یکی  شد  باعث   

گرفتم صدایِ 

بپرسه ناز  باز  ظریفش  صدای  با  و  بده  جرأت  خودش 
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اوردین تشریف  حالتون  بااین  چرا  استاد....  نده  بد  خدا   -

رسوند صندلیش  به  رو  خودش  و  کرد  استفاده  فرصت  از  سهیل 

نیوفتیم عقب  درس  از  که  کنیم  شروع  کلسو  نیست...  چیزی  داشتم  کسالت  یهکم   -

حرفی تنها  نه  میکرد  بازی  دستش  انگشتای  با  و  بود  پایین  سرش  انداختم،  مریم  به  نگاهی  نیم 

میکردم؟ باور  رو  خونسرد  چهره  این  باید  بندازه.....  چهرهام  به  نگاهی  که  نیاورد  باال  سرشم  حتی  نزد 

بود؟!   نشده  نگرانم  هم  سوزن  نوک  اندازه  یعنی 

دوباره حسرت  هنوزه  که  هنوز  پسرت  که  کردی  بد  پسرت....  زندگی  با  کردی  بد   !... آخ  مامان،  آخ 

درس به  کردم  شروع  و  دادم  بیرون  رو  نفسم  کلفه  مونده.  دلش  به  دختر  این  کشیدن  آغوش  به 

کدومشون هیچ  اما  میکردم  سوال  ها  دانشجو  بقیه  و  مریم  از  گهگداری  دادنم  توضیح  وسطای  دادن 

و نکرده  اکتفا  من  دادن  درس  به  مریم  که  اینکه  حدس  نمیداد  توضیح  کامل  تسلط  با  مریم  مثل 

میکردم، افتخار  بهش  دلم  تو  نبود....  سخت  داشته  مطالعه  و  پیشخوانی  من  از  جلوتر  خودش 

انگشت مریم  دادن  جواب  طرز  از  بود  اینجا  مادرم  اگر  بودم  مطمئن  من....  داشتنی  دوست  دختر 

میشد.   دهن  به 

برام ها  دانشجو  از  یکی  که  ولرمی  آب  از  کمی  میسوخت،  شدت  به  گلوم  شد.  تموم  کلس  باالخره 

کلس میشدن....  خارج  کلس  از  و  برمیداشتن  رو  وسایلشون  هام  دانشجو  نوشیدم  بود،  آورده 

دختر همون  صدای  که  میکردم  جمع  رو  وسایلهام  داشتم  بود  پایین  سرم  بود.  شده  خلوت  تقریبا 

شد.   بلند  گوشم  کنار  از  عشوه  و  ناز  با 

کردم بلند  رو  سرم  تعجب  با 

کریمی؟ خانوم  داشتین  ...امری  بله   -

تو درست  داد  نشونم  رو  امروز  بحث  از  قسمتی  بلندش  ناخونهای  با  و  بود  شده  خم  میزم  روی 

پاهای و  رفت  باال  جذبش  مانتوی  شدنش  خم  با  افتاد  پام  زیر  و  خورد  سُر  خودکارش  لحظه  همون 

از شد  بلند  و  گذاشت  پاهام  روی  رو  گرمش  های  دست  بشه  بلند  اینکه  از  قبل  شد  نمایان  توپُرش 

مریم با  سرم  شدن  بلند  با  و  کشیدم  درهم  رو  ابروهام  خوردم...  جا  وقاحتش  و  نزدیکی  همه  این 
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 از  شد  گرم دلم ته  ش،نشسته خون  به  چشمای  دیدن  با انتظارم  برخلف .....شدم چشم   تو  چشم

 دستم  رو نشست  دخترِ   دستِ   اینبار.  باشه  داشته  احساس  بهم  کمی  هنوز  شاید  اینکه

 بدین؟   توضیح  دوباره   میشه  نشدم   متوجه  دادین  توضیح   که  رو  قسمت  این  من   استاد  -

 دختری   کریمی  به  . شد  خارج  کلس  از  دونفر  همراه  و  برداشت  رو  کیفش  شد   بلند  حرص  با  مریم  

 باصدایی  کردم   نگاه   میکنه   سوال  لوندی   با   و   میکنه  نزدیک  من  به   رو   خودش  چی   برای   میزد   داد  که

 گفتم   بلندی   و  گرفته

 دادم  توضیح  بار  سه  رو  مسئله  این  من  اینکه  دوم ...  کنید  رعایت  رو  فاصله  اول  لطفا   محترم  خانم  -

 ! بود؟  کجا  حواستون

. رفت  بیرون  کلس   از  ببخشیدی   با  و   ندید  مناسب  رو   اوضاع  خورد   جا   تندم  لحن   از  که   دخترِ   

 حالم   اینکه  با  نداشتم  رو  سیاوش  یحوصله.  بیرون   زدم  کلس  از  و  دادم  بیرون  رو  امکلفه  نفس

 قدری  به   و   بودم   گذشته  هوای   و   حال  تو .  بزنم  قدم   پاییزی   هوای   تو   میخواست  دلم   اما   نبود   خوب 

 گرفتم   باال  سرمو.  رسیدم  دانشگاه  نزدیکی  پارک  به  کی  نفهمیدم  اصل  که  بودم  شده  گم  افکارم  تو

 .....شد  خارج  تنم  از   روح  و   برد  ماتم   بود  مریم  کنار   که  پسری  دیدن  با

******** 

 زیادی   شایعات  که  دختری   برد،   ماتم  دختر   این  ی زننده  برخورد   از  خورد  تکون   دلم   تو   چیزی 

 برام   باورش  حاال  .....میزد  تِیک  دانشگاه  پولدار  و  خوشتیپ  پسرهای  بیشتر  با  و   بود  سرش  پشت

 انیس   بقول  و  سخت  و  سفت  معنا  تمام   به  که  استادی  باشه   سپهر  اینبارش  هدف  که  بود  سخت

 موضوع   این  به  من  و  دید  نخواهد  و  ندیده  من  جز   هیچکس  رو  سپهر  لبخند  .بود  خشک  چوب

 باورم !  من  خدایِ   وایستاد،  قلبم   سپهر  پای   روی  کریمی  ندا  دست  دیدن  با   اما  .داشتم  اطمینان

 گلوم  تو   چیزی  انگار  و  بود  افتاده  شماره   به  نفسهام  نمیشنیدم   رو   انیس  و  نازنین   های   حرف  نمیشد

 .بود  کرده  گیر

  و  مجرده  االن  سپهر  کنی،   بیرون  ذهنت  از  رو  اشتباه  آدمِ  این  باید  تو  نیست  وقتش  االن  مریم  نه

 و   شرمانه  بی   خیلی  نظرم   از   دانشجوش  با  استاد  رابطه   اما   بده  راه  زندگیش  تو  رو   هرکسی  میتونه

 و  ندا  به  نشسته  خون  به  چشمای   با   و  کردم  مشت   عصبانیت  از  رو  دستام  .....بود  هضم   قابل  غیر

 ..... شدم  چشم تو چشم  سپهر  با  که   میکردم  نگاه  سپهر
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 کیفم.  بشم  خیره  سپهر  به  و  بریزم  چشمام  تو  رو  پلستکی  دخترِ  اون  از  عصبانیتم  تمام  کردم  سعی

 کلس   از   باهم   و   افتادن  راه  دنبالم   متعجب   نازنین  و   انیس   که   برداشتم  صندلی   رو   از   عجله   با   رو

 بشم   خارج  دانشگاه  از  تا  کردم  تند پا  نازنین  و  انیس   های  زدن  صدا به  توجه   بی  .شدیم  خارج 

 ! یهو؟  شد   چت  وایستا  لحظه  یه   اخه  مریم  -

 از   دارم   االن  نمیدونست  .نمیدونست  من   زندگیِ  آسمونِ  از  چیزی   که   اون  .....  نازنین   داشت  حق 

 .دختر  اون  خاطر  به   میگیرم  آتیش   درون

 . دنبالم  اومده  همسرم....عزیزم  برم  باید  من  وایستا  جان مریم  -

 نلرزه   صدام  کردم  سعی

 میبینمت   باش   خودت  مراقب...  عزیزم   باشه  -

 باش   خودت  مراقب  هم  تو  -

 ! چشم  -

 ها  بچه  خداحافظ ...عزیزم  بل  بی  -

 .شدم قدم  هم انیس  با   و  گفتم لب   زیر   آرومی  خداحافظ

 چیه؟   نظرت !هوم؟ بزنیم؟   قدم  یکم  دانشگاه  نزدیک  پارک  تو   داری  دوست   مریم  میگم   -

 . میشه  عوض   هواتم و  حال  یکم  اینطوری

 رو   شرایطم  هرکسی  از  بهتر   که  خودت    خونه  برگردم   زودتر   باید   من  ولی   انیس   بریم  باشه   -

 .میدونی

 بعدش   شدی   اروم   یکم  خونه،   بفرستم   تنها   شرایط  این   با   رو   تو   نمیاد   دلم  ولی  دلم   عزیز   میدونم   -

 .... برو

 شده   اونم  خاطر  به  گرفتم  تصمیم   همین  برای  نمیره  نبینه  رو  من  خوب  حالِ  تا  انیس  میدونستم

 چشمام   بستن  هربار   با   اما  کشیدم   عمیق   نفس  چندتا   و   بستم  رو  چشمام   .بشم  مسلط  خودم   به

 .بست  می   نقش چشمم  پشت   سپهر  پاهای   رو  ندا  های   دست   تصویر
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میپرسه سوال  چقدر  لعنتی  گذشت.  خیر  خشک....به  چوب  امروزِ  کلس  از  اینم  شکر  رو  خدا  خب   -

بدی. رو  جوابش  نمیتونی  نباشه  درس  به  حواست  لحظه  یه  تو  یعنی  درس،  وسط 

اهوم کامل-  تسلط  و  دقت  با  رو  هاش  سوال  همه  جواب  کاشتی  گُل  همیشه  مثل  ....تو  خودمونیما 

ولی  -

میدادی.

تو مقالهم  چندتا  کردم  مطالعه  جلوتر  همین  برای  بودم  ترسیده  ازش  یکم  دیروز  برخورد  سر   -

خوندم اینترنت 

این از  تر  زرنگ  دیدم  من  که  استادی  این  انیس.  نکن  اکتفا  کتاب  خوندن  به  فقط  هم  تو  نظرم  به 

تا ندیدی  رو  سوالش  جواب  تا  بهونست  یه  منتظر  نمیده.  نمره  کسی  به  راحتی  همین  به  حرفاست 

بیاد. در  خجالتت  از  جوری  یه 

چوبِ این  جلو  میده  سوتی  همش  بیچاره  بیوفته!  در  افخمی  سهیل  با  کِی  میدونه  خدا  موافقم  اره   -

خشک.

شد.... پیدا  کامران  کله  و  سر  دوباره  که  بدم  جوابی  خواستم 

انیس!؟ شد  پیداش  باز  چرا  این  امروز  داشتم  کم  رو  یکی  خدایا...همین   -

دادم: ادامه  انیس  گوش  دم  پچ  پچ  با  و  اوردم  پایین  رو  صدام  تُن  بعد 

دماغ از  که  تو  لعنتی  بگی  بهش  نیست  یکی  اخه  بعیده.  ازش  ها  بازی  سیریش  این  بفهمه  کاش   -

تو مهر  میگه  شیطونه  اونا!  دنبال  نمیری  چرا  کَفِتن  تو  دانشگاه  دخترای  نصفه  و  افتادی  فیل 

کارش. رَدِ  بره  بدم  نشون  بهش  رو  شناسنامم 

بزنیم؟ حرف  هست  امکانش  سنایی  خانم   -

نیست. مناسب  شرایطم  اصل   االن  ولی  میخوام  معذرت  واقعا  جم  آقای   -

کنم؟! دعوت  قهوه  یه  به  رو  شما  دوستتون  همراه  چطوره  اصل  نگیرم  رو  وقتتون  زیاد  میدم  قول   -

میشنوین. منم  های  حرف  اینطوری 
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نزده حرفی  انیس  هنوز  برسم.  کارهام  به  تا  خونه  بریم  زودتر  و  نکنه  قبول  انیس  میکردم  خدا  خدا 

دلم عجیب  من  و  بود  رفته  وا  خیابون  ی  گوشه  واقعی  معنای  به  افتاد،  سپهر  به  چشمم  که  بود 

مقصر سپهر  میدونستم  دلم  ته  اینکه  با  کنم  تلفی  رو  ندا  کار  میخواستم  میخواست....  شیطنت 

لحظه یه  کنه.....  تجربه  رو  داشتم  پیش  دقیقه  چند  که  حسی  همون  سپهرم  میخواستم  اما  نیست 

کرده؟!   تعقیبم  نکنه  میکرد؟  چیکار  اینجا  اون  پرسیدم  خودم  از 

پیشنهاد باشم  انیس  جواب  منتظر  اینکه  بدون  و  بودم  خوشحال  بود  اینجا  که  دلیلی  هر  به  اما 

نگام مبهوت  و  مات  انیس  دیدم  کامران  چشمهای  تو  رو  خوشحالی  برق  کردم......  قبول  رو  کامران 

میکرد

بریم؟ من  ماشین  با  باشید  مایل  اگر  پس  خب  بسیار  بریم-  کامران  ماشین  با  اگر  میدونستم   

گرفتم. بود،  ایستاده  خیابون  گوشه  که  سپهری  از  رو  نگاهم 

نباید اما  میگرفتم.  نشونه  رو  سپهر  قلب  اینکارم  با  طرفی  از  میشدم  دانشگاه  های  بچه  سوژه  فردا  از 

درس باید  دانشگاه  این  تو  حاالها  حاال  و  بودم  پزشکی  دو  ترم  تازه  من  میگرفتم  تصمیم  احساسی 

میکردم. عمل  تر  عاقلنه  یکم  باید  پس  میخوندم 

پر رو  دهنم  آب  استرس  از  من  و  کرد  اعلم  رو  موافقتش  انیس  بزنم  حرفی  خواستم  که  همین 

دادم قورت  صدا 

کسی ببینم  تا  چرخوندم  و  سرم  کرد  باز  برام  رو  جلو  در  شدیم  ماشینش  نزدیک  اینکه  محض  به 

کردن خالی  و  کردن  عصبی  برای  بود  جالب  شدم  رو  به  رو  سپهر  خالی  باجای  اما  نباشه  اطراف  این 

که شدم  مواجه  کسی  خالی  جای  با  حاال  و  کردم  قبول  رو  احمقانه  پیشنهادِ  این  سپهر  سر  حرصم 

داره....   دوستم  هم  هنوز  میکردم  فکر 

اون چرا  بگه  یا  مدت؟!  همه  این  بودی  کجا  بگه  جلو  بیاد  یا  نرو!  بگه  و  جلو  بیاد  داشتم  انتظار  چرا 

رسولی سیما  دکتر  پسرِ  از  بیهودهای  انتظار  چه  داشتی؟  دوسم  وقتی  گرفتی  رو  احمقانه  تصمیم 

خودشه.   پروده  دست  باشه  هرچی  اون  داشتم... 

بزنم سینهش  به  رد  دست  کرده  باز  برام  رو  جلو  درِ  وقتی  بود  ادبی  بی  زدم  کنار  رو  بیهودهم  افکارِ 

تشکری نشد.  میخواستم  که  اونی  وقتی  باد  بادا  هرچی  گفتم  خودم  دلِ  تو  نبود  ما  ی  راننده  که  اون 

میدونستم نشست  عقب  صندلی  درهم  چهره  با  هم  انیس  نشستم،  جلو  صندلی  و  کردم  لب  زیر 
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فنجون یه  پیشنهادِ  امروز  میزدم  کامران  سینه  به  رد  دست  دیروز  تا  که  منی  ناراحته!  چی  از 

کامران هنوز  بود؟!  شده  چم  من  بشینم  هاش  صحبت  پای  بار  اولین  برای  تا  کردم  قبول  رو  شه  قهو 

دراومد صدا  به  انیس  گوشی  که  بود  نزده  استارت 

گرفته؟ صدات  چرا  شده؟!!...  چی  خوبی؟  مامان...سلم  جانم  برای-  اتفاقی  چه  ببینه  تا  بود  شده 

گوش تماما   انگار  هم  کامران  برگشتم  انیس  سمت  به  نگران 

افتاده انیس 

انیس؟ شده  چی  زدم  لب 

افتاده؟ اتفاقی  شده  تموم  کلسم  اره  مامان؟  نمیگی  من  به  شده  چیزی  زد-  پاش  روی  گفت   

تلفن پشت  مادرش  که  حرفی  شنیدن  با  اینبار 

میرسونم... رو  بفرست....خودم  برام  رو  ادرس  اومدم....اومدم.  نمیگی؟!  من  به  چرا  خوب  وای  ای   -

خدافظ میکنم  صبر  نمیشه..باشه  خب 

انیس؟ شده  چی   -

گفت: بغض  با 

نیست پدرم.....خوب  حال  ببخشید  برم  باید   -

بریم. باهم  بری  میخوای  هرجا  کن  صبر  باشه   -

گفت: حرفم  دنبال  به  کامرانم 

میرسونمتون کنید  صبر  بله  به-  شما  بیمارستان  میریم  هم  با  دنبالم  میاد  برادرم  بیای  نمیخواد   

عزیزم  ! مریم   ..... ممنون  نه   -

نزنید. بهم  رو  تون  برنامه  من  خاطر 

میکردم.... درکش  شد  پیاده  ماشین  از  باشه  من  از  حرفی  منتظر  اینکه  بدون  حرفش  دنبال  به 

لجوجانه اشکی  قطره  و  کردم  بغض  نداشتم،  دیگه  که  ای  وخانواده  افتادم  خودم  پدر  یاد  ناخودآگاه 
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 تنها  باهاش  نداشتم  دوست   عنوان  هیچ   به   که  کامرانی  با  بودم   مونده   من  حاال   ...چکید  چشمم   از

 گرفت   صورتم  جلوی  دستمالی  ...باشم

 !.... سنایی؟  خانوم  شده  چیزی  لطفا   کنید   پاک  اشکاتونو_

 باید   من  راستش....بگم؟   جوری  چه....  جم  اقای  ببخشید  ..نیست  مهمی  چیز...راستش  یعنی  نه،  -

 ..دیگه  وقت  یه  برای  بذاریم  رو هامون  صحبت   بهتره  برم

 خاطر   به  یا  افتادین؟  اتفاقی  یادِ  !یدفعه؟  شد  چی  اخه   بدید  من  به  فرصت  یه  میکنم  خواهش  -

 دوستتونه؟

    بشم  مسلط  خودم به   کردم  سعی  کشیدم  عمیقی  نفس

 

 .نگیرم  رو  وقتتون  زیاد   میدم  قول  گفتم،  قبل  که   طور   همون  -

 .بدم  انجام  باید  که دارم  مهمی   کار  ندارم،   زیادی  زمان  من  اما  باشه     -

 متوجهم  بله  -

 جلو  سپهر  داشتم  دوست  دلم  ته   ولی  بود  خودی  بی  انتظار  شاید  شدم  خیره   خیابون  به  پنجره  از

 رو   من   وقتی   تنش  عطر   دلتنگ  بودم،  مهرش  پر  آغوش  دلتنگِ  ....میشد  من  رفتن  مانع  و  میومد

 پاک   ....کنه  حل  خودش  تو  رو   من  کردن،  بغل  با   میخواست  انگار  و  چسبوند  می  خودش   به  محکم

  نشونده   و   بودم   گرفته  رو  قلبم  دست   سال   پنج  این   تمام  تو   که   منی   بودم  داده  دست   از  رو   عقلم

 کردم  رشته  هرچی   دوبارش   دیدنِ   با  حاال   نخوره  سُر  آسمون   طرفِ   به   دیگه   تا   سرجاش  بودمش

  .شد  پنبه

 شاپِ   کافی   به  و  شدم  پیاده  ماشین  از  رسیدیم  کی  نفهمیدم  که  شدم  خیال   و   فکر  غرق  انقدر

 این   به  وقت   هیچ   داشت  دانشگاه  با  که   زیادی  ی فاصله  خاطر   به  شدم   خیره   روم   به   رو  کلسیکِ

 میز  یه بود کردن صحبت و قهوه فنجون یه خوردن  برای مناسبی جای   .بودم نیومده شاپ کافی

 نشستیم  و  کردیم  انتخاب

 دارین؟   میل  چی   -
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انتخاب چیزی  اگر  بود  احترامی  بی  اما  نداشتم  چیزی  خوردن  به  میل  انداختم،  مِنو  به  نگاهی  نیم 

نمیکردم

الته گارسون-  شدن  دور  محض  به  داد  سفارش  شکلتی  کیک  با  الته  فنجون  دو  و  کرد  صدا  رو   

گارسون

گفتم کامران  به  رو 

بفرمایید خب   -

دستم********* از  کردن  نگاه  جز  کاری  هیچ  من  و  میخورد  دو  خونم  خون  میگرفتم  آتیش 

درون از  داشتم 

برنمیومد.

کردم نثارش  لب  زیر  بیراهی  و  بد  پسرِیِ.....  کنم  جدا  تنش  از  رو  سرش  میخواست  دلم 

درد اندازه  به  دستم  درد  زدم،  کنارم  درخت  تنهی  به  و  کردم  مُشت  زیاد  عصبانیت  از  رو  دستم 

نبود. قلبم 

امروز صحنه  دیدن  با  قلبم  داشت......  فرق  امروز  اما  داشتم  غصه  و  غم  نبودش  سال  پنج  اندازه  به 

میکشید تیر 

با مدام  کردم  تعقیبشون  رو  شاپ  کافی  تا  دانشگاه  پارک  جلوی  همون  از  اما  چطوری  نفهمیدم 

به توجه  بی  نمیرسیدم  نتیجهای  به  اما  میزدم  خط  رو  ذهنم  های  فرضیه  و  میزدم  حرف  خودم 

ساعت نیم  برم  دنبالشون  اومدن  بیرون  شاپ  کافی  از  اگر  تا  شدم  تاکسی  سوار  دوباره  دستم  درد 

فرصت بهترین  نشد  چلغوز  پسرِیِ  اون  ماشینِ  سوار  مریم  اما  اومدن  بیرون  شاپ  کافی  از  باهم  بعد 

صحبت باهاش  تنهایی  بتونم  تا  بشه  دور  اونجا  از  کامران  کردم  صبر  بود.  مریم  با  زدن  حرف  برای 

شد.   دور  اونجا  از  سرعت  با  زد  مریم  برای  بوقی  تک  اینکه  محض  به  کنم 

دستش حرکت  یه  تو  برسم.  بهش  تا  کردم  تند  پا  رو  پیاده  سمت  به  و  کردم  حساب  رو  تاکسی  پول 

بوی از  حجمی  و  بغلم  تو  شد  پرت  نداشت  رو  حرکت  این  انتظار  چون  کشیدم،  خودم  طرف  به  رو 

با اول  شد،  خیره  چشمهام  تو  و  کشید  ترس  از  هینی  پیچید.  بینیم  زیر  همیشگیش  عطر  خوش 
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از رو  دستش  و  اومد  خودش  به  من  از  زودتر  صورتم.  اعضای  تک  به  تک  بد  و  چشمهام  تو  دقت 

کشید بیرون  دستم 

میکشید؟ دستمو  و  میکنید  تعقیب  منو  چی  واسه  ؟  میکنید  چیکار  میفهمید  هیچ  بود-  خودش   

خودِ کردنش.  لجبازی  و  بودن  ُغد  همین  دلتنگِ  صداش،  دلتنگ  بودم  دلتنگش  چقدر 

شد دود  دیدنش  با  قبلم  دقیقه  چند  عصبانیت  تمام  بود.  نکرده  تغییر  هیچی  سال  پنج  این  تو  انگار 

هوا رفت 

استاد؟ ندادید  رو  سوالم  جواب   -

گفتم: طعنه  با  و  کشیدم  هم  تو  رو  اخمهام  کرد  کلفم  زدنش  حرف  موقع  بستن  جمع  این 

سنایی! خانم  بزنیم  حرف  باید   -

استاد؟ بیاین  من  دنبالِ  شما  شده  باعث  که  بزنیم  حرف  باید  مهمی  چیز  چه  به  راجع  کنی؟-   

صدام دیگهای  اسم  به  نمیتونی  استاد  جز  که  شدم  غریبه  برات  انقدر  یعنی  استاد!!؟   -

دارم...ببخشید. خونه  تو  مهمی  کار  من  بزنید،  دانشگاه  تو  دارید  هرحرفی  لطفا   اونم-  دوبارهش   

دیدن با  قلبم  دادم،  فشار  و  گرفتم  دستم  تو  رو  بازوش  دوباره  که  نبود  خودم  دست 

که بود  قلبم  فقط  و  نمیکرد  کار  فکرم  نبود،  خودم  دست  رفتارم  و  بود  شده  هوایی  نزدیک  انقدر 

ترکم پیش  سال  پنج  مثل  تا  داره  نگهش  فقط  شده  قیمتی  هر  به  میخواست  انگار  میداد.  دستور 

نکنه.

لُط.... بردارید  رو  دستون   -

بده ادامه  نذاشتم 

بودی؟ زنم  تو  بفهمن  بقیه  نمیترسی  بزنیم؟  حرف  دانشگاه  تو  داری  دوست  مطمئنی  بیاره-  زبون 

به رو  اسمم  ناخوداگاه  شد  باعث  دستش  دستمو!درد  کن  ول  سپهر  دستم...  آخ   -
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 تا   بود  کلمه  یه  همین منتظر  انگار  لعنتی  قلب  این  گفت  رو  اسمم  سال  پنج   از  بعد  باالخره...  گفت

 بکشم   عقب   رو دستم  من

 شدین؟   ناپدید  بگم   بهتره  یا  شدی؟   ناپدید  یدفعه  چرا   رفتی؟   چرا  -

 افتاد  پته  تته   به....  پرید  رنگش

 چی؟  یعنی  شدین  ناپدید  میگین؟   دارین  چی...چ...  چ   هست  معلوم..م..  م     -

 ! که؟  کردی   شروع  باز     -

 اومدین   دانشگاه  از   خارج   ساعت   این  میگین؟   چی   هست   معلوم   استاد؟   کردم   شروع  رو   چی     -

 پنج   تنها   و   تک   من  ! محمدی  استاد  نیست   گذشته  تو   هیچی   !!بزنید؟  شُخم   رو   گذشته   تا  دنبالم

 . همین  رفتم   خونه   از  پیش   سال

 دادم  بیرون  صدا پر  رو  نفسم

 رفتی؟   تنها   و  تک   مطمئنی   دلیلش؟   و  -

 ......توضیح  به   نیازی  -

 سرم   بلیی  چه   رفتنت  بعد  میدونی  لعنتی  رفتی؟  چرا  بدونم  باید  !دارم  الزم  توضیح  من!....هست  -

 بی بی  با   نمیاد  یادت  حتی  که  کردی  فراموش  رو  خونمون  از  رفتنت   راحت  انقدر  یعنی  !اوردی؟

 رفتی؟ 

 ....ازش  خوامنمی....خوامنمی  تلخه، برام  میزنید  حرف ازش   که  روزی  اون  -

 میکرد   نگاهم   فقط  و  نمیگفت   هیچی چکید  چشمش   از   اشکی  قطره

 پسرِیِ   این   با  داری   !مریم؟  اره  !میکنی؟  صحبت  طوری  این   من  با  که   خبریه  نکنه  ببینم  کن   صبر   -

 میکنی؟   ازدواج  چلغوز

 شد   جلب  ما  سمت  به  نفری  چند  توجه  .گفتم  بلندی  صدای  با  اخرو  جمله  که  نبود  خودم  دست

 کرد   پاک  دستش  با  رو   هاش اشک  . رفتن  خداروشکر  که
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استاد نیستم  زندگیم  دادنِ  توضیح  به  مجبور  من  بعدشم  نمیشم!  هاتون  حرف  متوجه  اصل  من   -

خونه برم  باید  من  کنار  برید  لطفا  محمدی! 

بزنیم.... حرف  باید  مریم!   -

لطفا همین،  برای  بره  بار  زیر  نداره  امکان  من  گفتن  باید  با  و  حرفهاست  این  از  لجبازتر  میدونستم 

عوض زدنش  حرف  لحن  که  بود  شده  کلفه  یا  بود  گفتنم  لطفا  تاثیر  نمیدونم  کردم.  زمزمه  آرومی 

شد  

نداریم دیگهای  نسبت  دانشجو  و  استاد  جز  به  فقط  غریبهایم  دوتا  االن  تو  و  من  نمونده....  حرفی   -

سپهر. زندگیت....  دنبال  برو  لطفا 

نمیکرد نگاه  چشمام  تو  که  بود  سخت  براش  انقدر  اسمم  گفتن 

گذشته دنبال  دیگه  داره،  اهمیت  برات  هنوز  من  حرف  اگر  میبینم  رو  آرامش  رنگ  دارم  تازه  من   -

گرفت.... ازم  رو  بیبی  که  گذشتهای  نباش. 

دور مبهوتم  چشمهای  جلوی  از  و  کرد  تند  پا  بده  من  به  رو  دیگهای  حرف  اجازه  اینکه  بدون  بعد 

از لحظهم  یه  بیبی،  داشتنیِ  دوست  چهره  گذشته....  اتفاقهای  درگیر  بود  درگیر  ذهنم  شد.... 

نمیرفت کنار  چشمام  جلوی 

دادن دست  از  غم  مریم،  از  دوری  درد  بر  علوه  حاال  رفتم.  سیاوش  خونهی  تا  پیاده  رو  مسیر  تموم 

مادرم های  بیداد  و  داد  خاطر  به  شمال  تو  که  ماجرایی  از  بعد  شد.  اضافه  بهش  مهربونم  پیرزن  اون 

کرده بغض  قبل.  از  بیشتر  حتی  داشتیم  رو  بیبی  هوای  خیلی  مریم  هم  من  هم  بود  اومده  پیش 

به دفعه  این  دادم  قول  خودم  به  بود....  منم  بزرگ  مادر  نبود  مریم  بزرگ  مادر  فقط  بیبی  بودم 

برم. سرخاکش  حتما  و  بپرسم  بیبی  مورد  در  مریم  دیدن  محض 

خیابونها تو  چقدر  نمیدونم  بود.  شده  داغ  کوره  مثل  تنم  و  میکرد  درد  گلوم  نبود،  خوب  حالم 

بود نمونده  تنم  تو  جونی  دیگه  رسیدم  خونه  به  وقتی  اما  رفتم  راه  و  گشتم 

حرفش به  توجه  بی  نمیدی؟  جواب  رو  تلفنت  چرا  پسر؟!  کجایی  تو  هست  معلوم  خدا....هیچ  ای   -

گرفتم. پیش  رو  خوابم  اتاق  راه 
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توام؟! با  سپهر   -

گفت آرومی  وای  پیشونیم  رو  نشست  که  دستش 

بعد بخوری  بیارم  رو  شربتت  و  قرص  بذار  نیستی؟  خودت  مراقب  چرا  باز!  کردی  تب  که  تو   -

کن. استراحت 

هر با  رو  بیرونم  های  لباس  بدم.  رو  سیاوش  جواب  که  نبود  تنم  تو  جونی  دیگه  نمیگفتم  هیچی 

جون به  رو  سیاوش  غرغرهای  خزیدم.  پتو  زیر  شلوارک  یه  و  برهنه  تن  با  و  کندم  تنم  از  زحمتی 

داروها اثر  یا  بود  رفتنم  راه  خستگی  از  نمیدونم  بستم.  رو  چشمهام  داروهام  خوردن  از  بعد  و  خریدم 

برد. خوابم  میکردم  رو  فکرش  که  چیزی  از  زودتر  که 

*********

گفت: و  زد  چشمکی 

جون کامی  از  خبر  چه  ببینم  کن  تعریف  خب   -

انیس. کردی  شروع  باز  هیس....   -

برام رو  ماجرا  پیاز  تا  سیر  حاال  نبودم.  که  منم  میگذره  قرارتون  از  هفته  یه  کنم  چیکار  خب   -

کنی. تعریف  دوبار  نشی  مجبور  که  بیاد  نازنینم  کن  صبر  نه  کن،  تعریف 

گفتم: حوصله  بی 

برات. میگم  بعدا  بریم...  رو  تایم  این  کلس  فعل  بذار  تو-  یا  کلسش  بعد  همیشه  نمیکنی.   

تعریف چیزی  خشک  چوب  کلسِ  از  بعد  میدونم  که  من   -

میشه! بلند  دود  کَلَت  از  یا  ناراحتی  و  خودتی 

بود. دنیا  کار  ترین  سخت  اون  از  احساسم  کردن  پنهون  و  میشناخت  هرکسی  از  بهتر  رو  من  انیس 

خیلی خب  ولی  خشکه  چوب  مثل  و  گیره  سخت  درست  حاال  بقیه،  مثل  استاده  یه  اینم  نظرم  به   -

داره، خاصی  جذبه  یه  میکنه!  هیپنوتیزم  رو  ادم  میده  درس  داره  وقتی  اصل  میده،  درس  مسلط 

کردی؟! دقت 
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 :گفتم  حرص   با   و  زدم   پوزخندی 

 قورت   درستِ  هفته   اون  بود  مونده  کم   !کرد؟  خودش  مجذوب  جوری   چه  رو  جون  ندا  ندیدی  اره  -

 .سپهرو  بده

 ....  مُحَم  استاد  که   دیروز  تا   گرفتی   یاد  رو اسمش  زود چه !سپهر؟  -

 انیس  حرف  وسط و  اومدن وجد  به سپهر اسم شنیدن با بودن کناریمون میز که  دخترا از چندتا 

   .پریدن

 .بشر  این  جذابه  چقدر  حالتون  به   خوش !دارین؟  کلس   محمدی  استاد  با  شماهم   وای  -

 : گفت  دیگشون  یکی

 .برداره  دیگم  های درس  بشه  کاش   . داریم  ۳ آنوتومی  باهاش   ما عاشقشم،  که   من   وای  -

 !خدا  وای...  خوشتیپ و  جذاب  هم آمریکاست  کرده  تحصیل  هم     خونده درس  امریکا   شنیدم  -

 :گفتم   و   کردم  ای قروچه  دندون  حرص با  نداشتم،  رو حرفاشون   شنیدن   تحمل

 ... میرین صدقش  قربون  انقدر  چرا شما  خانومش مبارک  -

 رسید   نجاتم   فرشته  لحظه   همین   درست

 . میشه  شروع  کلسمون  االن  بریم  پاشین    !نشستین؟  جا  این  چرا   سلم...انیس...  مریم  -

 اخر   لحظه   اما  .شدیم  قدم   هم  تایی  سه  و  برداشتم  رو  کیفم  دادم  خوشرویی  با   رو  سلمش  جواب

 : میگفت  دوستش  به  که شنیدم   رو   یکیشون  حرف

 بیاد   خودش  میکنم   کاری   یه...دریا  میگن  من   به   ولی  نکرده،   ازدواج  پس  نیست،  دستش   حلقه   -

 .بده  ازدواج  پیشنهادِ  بهم

 نوازشش   و  بکشه   آغوش  به   من   جز   رو   کسی  سپهر   اینکه  تصور   شد  مور  مور   یکباره  به   تنم   تمام 

 آغوشی   هم  لذت   .بودم  کرده  تجربه   سپهر  با  رو  هاماولین  ی  همه  من  .بود  دردناک   خیلی   برام  کنه

 تو   عاشقانش   های زمزمه  هنوز  میکرد،   ستایش  رو  من  سپهر   .بودم  چشیده  رو  شدنش  بوسیده  و

 ....من  و  بود  گوشم
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میخواست که  دختری  اون  صورت  به  و  برگردم  میخواست  دلم  خیلی  بود،  کرده  یخ  پاهام  و  دست 

زدم پیروزی  لبخند  و  اومدم  خودم  به  لحظه  یه  اما  بزنم  سیلی  کنه،  غالب  سپهر  به  رو  خودش 

اما بده.....  پا  بهت  عمرا   سپهر  میشناسم  هرکسی  از  بهتر  رو  سپهر  من  خانم  دریا  بچرخیم  تا  بچرخ 

حتما زود  یا  دیر  و  مجرده  مرد  یه  سپهر  شد  خشک  لبم  رو  پیروزیم  لبخند  که  نکشید  طولی 

میکنه.... زندگیش  وارد  رو  شخصی 

گفت: نازنین  که  کشیدم  خودم  درموندگی  از  آهی 

میگم؟ چیه  نظرت  میکنی!  ِسیر  آسمونا  تو  که  باز  دختر؟!...  کجایی   -

چی؟ درمورد  ها؟!....  بوی-  چه  پیچید.....  بینیم  زیر  اشنایی  عطر  بوی  و  خوردم  لیز  ها  پله  از   

لحظه همون  تو  درست 

ازش رو  عطرش  اسم  زندگیمون  اوایل  همون  بود...  شده  تنگ  بو  این  برای  دلم  چقدر  میداد  خوبی 

به خریدنش  وسوسه  فروشی  عطر  پشت  از  ها  وقت  خیلی  جداییمون  از  بعد  حتی  بودم  پرسیده 

بشه. هوایی  قلبم  ترسیدم...ترسیدم  اما  کنم  بوش  و  بگیرم  خودم  برای  رو  عطر  این  تا  افتاد  جونم 

بشه ریاستارت  مغزم  تا  کشید  طول  بود،  پیچیده  بینیم  زیر  عطر  این  سال  پنج  از  بعد  درست  حاال 

افتضاحی چه  استادم  بغل  تو  بودم  افتاده  دانشگاه  راهروی  تو  درست  من  کنم.  درک  رو  موقعیتم  و 

های قسمت  ترین  خلوت  جزو  راهرو  این  که  بود  یار  حدودی  تا  باهام  شانس  البته  این؟!  از  بدتر 

و بودن....  قفل  تعمیرات  خاطر  به  کلسها  بقیه  کلس  تا  دو  از  غیر  به  و  میومد  حساب  به  دانشگاه 

هاشون کلس  برای  داشتن  عجله  که  نفر  سه  دو  جز  بودم.  خوشحال  موضوع  این  از  چقدر  من 

به و  بگیرن  دهن  به  زبون  بودم  امیدوارم  دلم  ته  از  من  و  نشد  جلب  بهمون  دیگهای  شخص  توجه 

یا دیر  و  مونه  نمی  دور  دانشگاه  حراست  چشم  از  اتفاق  این  بودم  مطمئن  اما  نگن...  چیزی  کسی 

میکنن. خواست  باز  رو  سپهر  و  من  زود 

بیفته... لرزه  به  قلبم  شد  باعث  گوشم  زیر  درست  جذابش  صدای 

سنایی! خانم  خوبه  حالتون  رو-  پام  درد  که  شدم  آغوشش  غرق  انقدر  بود  سخت  برام  بودن  دور   

همه اون  بعد  نزدیکی  همه  این 

بود رفته  یادم 
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رو دستام  سریع  انیس  و  نازنین  گفتم  دردی  پر  اخ  که  کشیدم  عقب  دفعه  یک  و  اومدم  خودم  به 

من سپهر  اگر  نبود  معلوم  و  میکشید  تیر  بدجور  راستم  پای  بشینیم.  پله  رو  کردن  کمکم  و  گرفتن 

افتاد. می  برام  دیگهای  اتفاق  چه  نمیگرفت  رو 

کنم. معاینه  رو  پاتون  بدید  اجازه  شایعه-  حوصله  بره  اونجا  از  زودتر  داشتم  دوست  اما  بودم   

گرفته اغوشش  از  خوبی  حس  که  این  با 

نداشتم. رو  بقیه  های  پچ  پچ  و 

م..... استاد  لطفتون  از  ممنون  اما-  کنه  معاینش  که  پاهام  جلوی  شد  خم  و  کرد  ریجکت  موند.   

نصفه تلفنش  زنگ  با  حرفم  ادامه 

گرفت تماس  دوباره  که  داشت  مهمی  کار  تلفن  پشت  فرد  انگار 

بفرمایید بله  گفت-  بمش  صدای  با  و  دوخت  من  به  رو  نگاهش 

مامان... نمیتونم  دانشگاهم  دارم  کلس   -

بدبختیهای تمام  عامل  زن  این  بود  کرده  یخ  استرس  از  پاهام  و  دست  نمیزنه....  قلبم  کردم  حس 

ترس از  آخرش  روز  حرفهای  یادآوری  با  که  بود  ناخودآگاه  عاملِ.....  من،  تنهایی  عامل  بود  من 

به کلفه  کنه.....  صحبت  مادرش  با  راحت  تا  بود  گرفته  فاصله  ما  از  کمی  سپهر  افتاد.  تنم  به  لرزه 

جلو که  دستی  با  کنه.  پرواز  سمتم  به  و  کنه  قطع  رو  تلفن  میخواست  لحظه  هر  انگار  میرسید،  نظر 

شد.   قطع  چشمیمون  ارتباط  گرفت  قرار  صورتم 

مریم؟ میکنه  درد  خیلی  پات  بهتری؟!   -

نباش. خوبم..نگران   -

گفت: وار  پچ  پچ 

استادشون! بغل  تو  پریدی  چطوری  تو  ببینن  که  خالی  ها  بچه  جای  نیستم...  نگران  که  معلومه   -

خانم مریم  کنی  خودت  آن  از  رو  پرش  بهترین  بلورین  سمیرغ  داشت  جا 

میدن؟ جایزه  بلورین  پرش...سمیرغ  بهترین  برای  مطمئنی   -
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نبود. خندیدن  جای  میخورد.....اینجا  خونمو  خون  بشه.  بلند  خندش  صدای  تا  بود  کافی  من  حرف 

انیس!  -

موج توش  خنده  اثرات  هنوز  که  باصدایی  پیچید.  پام  ساق  تو  بدی  درد  که  شدم  بلند  عصبانیت  از 

گفت: میزد 

دختر. میبینه  آسیب  بیشتر  پات  وایسا  میری؟  کجا  مریم   -

من. کردن  مسخره  جای  به  کلس  سر  بریم  بهتره  نکن  شلوغش   -

مریم؟! شدی  ناراحت  نگفته-  بدی  چیز  انیس  واقع  در  کردم.  پرواز  تقریبا  کلس  سمت  به   

کمکشون با  که  نگفتم  چیزی 

این مگه  حاال  بود.  داده  دستم  کار  بودنم  هوا  به  سر  که  بودم  ناراحت  خودم  دست  از  فقط  من  بود 

میگرفت؟!.... آروم  قرار  بی  دلِ 

که البته  کنم.  تمرکز  روز  اون  درس  رو  نمیذاشت  پام  درد  نشدم  متوجه  هیچی  روز  اون  کلس  از 

هم سپهر  نکنم.  فکر  کردم،  تجربش  دوباره  سالها  بعد  که  گرمی  آغوش  به  تا  بود  بهونهای  پام  درد 

مطالعه قبل  از  اگر  نبود  معلوم  و  میپرسید  سوال  ازم  تند  تند  که  بود  شده  پرتیم  حواس  متوجه  انگار 

راحتی نفسِ  سپهر  گفتن  نباشید  خسته  با  میدادم.  سختش  سواالت  به  باید  جوابی  چه  نداشتم، 

میخواست.   رو  خونم  بعد  و  آزاد  هوای  دلم  نداشتم  دیگه  رو  صندلی  رو  نشستن  تحملِ  کشیدم، 

مریم؟ بهتره  پات  هوم....اره-   -

هستی؟ هم  دیگه  کلس  دوتا  یا  خونه  میری  با-  خونه  برم  وقتم  هر  نشکسته  اوضاع  این  تو   

خداروشکر بشه.  چی  که  خونه  عزیزم...برم  نه   -

نباش. بندمش...نگران  می  باندکشی 

گشنمه خیلی  من  که  بخوریم  چیزی  یه  سلف  بریم  عزیزم..پس  باشه  رفت؟!-  کجا  نازنین  ولی   

باشه  -
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 بده  جواب رو  تلفنش  رفت  -

 . پس  بریم  اها   -

 زدیم  کلس  از  انیس  با  بهش  توجه  بی  ولی  میکردم  حس  خودم   روی  رو  نگرانش  نگاه  اخر  لحظه  تا

 و   کردم  خداحافظی ها   بچه   از  ..شد  تموم   بود  که   بختی  بد   هر   با   هم  روز اون  های  کلس  ....بیرون

 . رسوندم  دانشگاه  نزدیک  اتوبوس  ایستگاه  به  رو   خودم  لنگان  لنگان

 منتظر   ساعت  این  کسی  کمتر   و  بود   خلوت  خیلی  قسمت   این   ولی   بود  شب   هشت   ساعت  اینکه  با

 و   بد  لب  زیر  .میومد  دیر  به  دیر  ساعت  این  تو  هم  اتوبوس  و  بود  شده  دیرم  .موند  می  اتوبوس

 به  سر   هم   ماه  این   های  هزینه  .بود  داشته   نگه  ساعت   این  تا   رو   ما   که   گفتم  برزگر   استاد  به   بیراهی

 خونه   به  آژانس   با  رو  خودم   و  کنم   ولخرجی  یکم  شب  وقت   این  نمیومد   بدم  وگرنه  بود  کشیده  فلک

 هم   امدم  و  رفت  خرج  اما  داشت  خوبی  حقوق  باالشهر،  های  عروس  مزون  تو  کردن  کار  .برسونم

 . داشتم  رو  شرایط  این  با   کردن  کار   جز  ای  چاره مگه  ولی   نبود،  کم

 نشستم   ایستگاه  صندلی  رو   . گفتم  لب  زیر  اخی  که  کشید   تیر   پام   باشه   نرفته  سارا  میکردم   خدا  خدا

 کشیدم   پایین  رو  جورابم  ماشین   بوق  به  اعتنا  بی   زد  بوق   ماشینی  که  ببینم  رو  پام  تا  شدم   خم  و

 مگه   بگم   تا  اوردم  باال  رو   سرم  .نمیشد  زدن  بوق  خیال  بی  طرف  اما  بدم  ماساژ  کمی  رو  پام  مچ  تا

 قیمتی   گرون  ماشین  دیدن  با  اما  !رفت  سرمون  برنمیداری،  بوق  از  رو  دستت   که  میبری   عروس

 به   و   برد  ماتم   میکردن،  برانداز  رو  من   مشتاق   چشمای   با  پسر   تا  چهار  و  بود   پایین  هاش  شیشه  که

 بود   کرده  یخ   پاهام  و  دست  .شدم  الل   واقعی  معنای

 برده   ماتت چرا....خوشگله شد  چی   -

 مَمد  کرده  قایم  زیر  اون  هلوهایی  چه  جووون  -

 دادم   تکون رو   امشده  خشک زبونِ  و  کردم   جمع   رو   قدرتم  تمام 

 کارتون  ردِ  برید...شید  خفه   -

 اومدن   طرفم به  و  شدن پیاده  ماشین   از  دوتاشون

 ! چموشیم و  دراز  زبون های  دختر   عاشق  تا   چهار ما   ....کوچولو  هستی   م چموشی دختر  چه   اوو  -
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 شد  سیخ   تنم   به   مو  و   افتادم  شمس   امیر  یادِ  حرفاشون با  که   نبود  خودم   دست

 کن   راضی   مارو فقط  تو میدیم  بهت  خوبیم چیه؟پول نظرت  هوم   -

  تو   !......کنه؟  کمکم  میخواست  کی  میزدم  جیغ  اگه  پسر  تا   چهار   با  تاریک  و  خلوت  خیابون  یه  توی

 که پسرااز یکی  دست . کنم فرار  دستتون از  میتونستم و  بود ندیده  ضرب پا  این کاش  نالیدم  دلم

 کشیدم  بیرون  دستش  از  رو  دستم!  شد  وصل  بهم   ولتی  دویست  برق  جریان  انگار   نشست  دستم  رو

 کثافت  نزن  دست   من  به  -

 .نکن  ناز  بریم   بیا  خوشگلم، کنم  چیکار   نزنم  دست   بهت   خب....اوخی  -

 میزنم  جیغ  وگرنه  برید...نمیام  جا هیچ  شما  با  من   -

 دیگه   چیزای  برای   دار  نگه   حنجرتو   اون  که   نظرم  به   نمیشنوه  صداتو  کسی  ما   جز   اینجا   بزن  جیغ   -

 .بریم  کن   بغلش   ممد  باشیم،  داشته  رویایی  شب   یه  قراره  که   کن  جیغ جیغ

 زانوهام   و  رفت   تنم  از   جون انگار  شمس  امیر  خاطرات یاداوری  با  زد  یخ حرفش  از  بدنم  کل  اینبار

 از   فقط  لب   زیر  .کرد  بغلم   حرکت  یه   تو   و   انداخت  پاهام   زیر   دست   خواسته  خدا  از   اونم  شد  خم 

  بخوره   بهم  دستشون  ندارم   رو   عفتی  بی  این  تحمل  من  خدایا  بده  نجاتم  که   میخواستم  کمک  خدا

 راه   از  نجاتم   فرشته  شده،  تموم   چیز   همه  میکردم  فکر   که   لحظه   همون  تو   درست   .....  رو  خودم 

 رسید

 . نداری  ناموس   خودت  مگه....ناموس  بی  کن   ولش   -

 پر   و   گرم  آغوش  ها  مدت  از  بعد  امروز  که  مردی  .بود  خودش   خودِ  صدایِ  این  نمیکردم  اشتباه

 پسره   یه   که  خورد   می  بهم  خودم  از  حالم   وضعیت  این  تو   حاال   اما  بودم  کرده  تجربه   رو  اطمینانش 

 ببینمش  تر   واضح   تا  چرخوندم  صداش  طرف  به   رو   گردنم  .بود  برگرفته  در   منو  ساده   چه  غریبه

 قفل   با  بود،   آشنا  برام  خیلی   اش چهره  که   دیگه  نفر  یه   همراه  و   بود  شده  قرمز   عصبانیت   از  صورتش 

 برای  حرفی   دوسش  و   سپهر   ورزشی  هیکل   برابر  در  اونا   .بودن  شده  درگیر  نفر   سه  اون  با  فرمون

  .خوردن  کتک  بدجور   و   نشدن  تسلیم  حال  این  با   نداشتن  گفتن

 و   کرد  قرض   پا  تا  دو  و   گذاشت  زمین  رو   منو  افتادن  گیر   ای  مخمصه   بد  تو  دوستاش   دید   که  پسرِ

 ... داد  ترجیح   قرار  به   رو  فرار
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و بود  افتاده  ترس  از  فشارم  میشد.  مور  مور  تنم  رو  پسرِ  اون  دستای  نبود...جای  خوب  حالم 

میومد. سرم  بلیی  چه  بودن  نرسیده  دوستش  و  سپهر  اگر  نمیدونم  افتاد،  می  روهم  چشمهام 

میگفت: که  میشنیدم  و  دوستش  صدای 

سپهر.... شو  بیخیال  بعد-  کمی  و  شد  نزدیک  هاش  قدم  صدای  نداشتم  چشمام  داشتن  نگه  باز 

برای قدرتی  دیگه  اما 

پیچید بینیم  زیر  عطرش 

رو... خونِشون  اوردن  شانس  خدا  به  سیاوش.  دنبالشون  برم  نذاشتی  کثافتا...چرا  شد-  بدم  حال   

متوجه تازه  انگار 

مریم کن  باز  مریم...چشماتو  چیز-  همه  و  بوسید  رو  سرم  که  نمیکردم  اشتباه  کرد،  چک  رو   

نبضم و  گرفت  آغوشش  تو  رو  سرم 

نیم کردم،  پیدا  ناشناسی  اتاق  تو  رو  خودم  کردم  باز  که  رو  چشمهام  شد....  سیاه  چشمام  پشت 

شد بلند  صداش  که  شدم  خیز 

دستته. تو  سرم  نخور  تکون  گفتم-  ای  گرفته  صدای  کجام؟!با  من  سیاوش-  خونه  میکنم؟!-   

چیکار اینجا   -

جم کامران  با  روز  یه  میکردی  روزتم  این  فکر  باید  اونی  و  این  با  زدن  تیک  دنبال  که  موقع  اون   -

نمیشناسمت میکنم  حس  میکنی؟  چیکار  زندگیت  با  هست  معلوم  هرزه!  مشت  یه  بغل  روزم  یه 

شدی! عوض  خیلی  مریم 

رفت: باال  صدام  تُن  که  نبود  خودم  دست 
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گرچه میکنید،  قضاوت  رو  ادما  راحت  انقدر  که  متاسفم  براتون  نشدم  عوضی  ولی  شدم  عوض   -

نمیرفت. انتظار  ازتون  این  از  غیر  مادرین  همون  پسر  شما 

کن صحبت  درست  مادرم  درمورد   -

زدم محمدی!پوزخندی  استاد  باشه  همین  نظرتون  بازم  مسائل  سری  یه  فهمیدن  بعد  امیدوارم   -

چیه؟ منظورت   -

شده. دیرم  برم  باید  من  ندارم  منظوری  مریم-  بزن  کامل  حرفتو  مسائل؟  سری  یه  فهمیدن  بعد   

چی یعنی  بیبنم،  کن  صبر   -

شده. دیرم  برم  باید  ندارم  منظوری  من  استاد  که  گفتم   -

شدم. بلند  تخت  رو  از  دستم  خونِ  به  توجه  بی  و  دراوردم  دستم  از  رو  سرم  سوزن 

میکنی؟ چیکار  داری  نشده  تموم  سرمت  لجباز  دختر   -

اجازه با  استاد  کمکتون  از  ممنون  تو-  و  من  رفته  یادت  انگار  استادم،  تودانشگاه  من  نرو.  راه  من   

مغز رو  کن،  استاد  استاد  کم  مریم   -

گذش..... چه 

گفتم: غره  چشم  با  و  پریدم  حرفش  وسط 

استادین. من  برای  دانشگاه  داخل  چه  دانشگاه  بیرون  چه  شما  ولی  ببخشیدا  که-  سیاوشی  اون   

پس برد،  ماتم  سیاوش  دیدن  با  زدم  بیرون  که  اتاق  از  بزنه  حرفی  دیگه  تا  نموندم 

بود دانشکدمون  رییس  میزد  حرف  ازش  سپهر 

ازتون برم...ممنون  باید  من  ببخشید   -

میکنم. خواهش   -
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 توجهش   همه  این  از  چشمام...بود  بسته  برام  سپهر  که  شدم  باندی  متوجه  تازه  کفش  پوشیدن  موقع

 تاکسی  ایستگاه  سمت   به   .زدم  بیرون  لعنتی   ساختمون  اون   از  و   اومدم   خودم  به     . شد  بارون  ستاره

 .بود  کرده  لونه   دلم  تو   ترس   امشب  اتفاق   از  بعد  . گرفتم  ماشین  و  رفتم

 با   و   درآوردم   کیفم  تو   از   رو  گوشیم  باشه   نرفته  هنوز   سارا  کنه   خدا   بود  شده  دیر   چقد  من   خدای 

 گرفتم   تماس   سارا

 دقیقه   ۲۰  تا  بود  اومده  پیش  واسم  مشکلی  یه  من    ای؟  خونه  هنوز  ببخشید    جان  سارا  سلم  الو  -

 .عزیزم  ببخشید  میرسونم،   خودمو   دیگه

 

******** 

 گذشته   یه  باهم   ما  انگار   نه   انگار.  دیوار  تو  بکوبونم  کلمو   دستش   از  دارم  دوست  یعنی  سیاوش   -

 ! میبینه منو  اولشه  بار  انگار   که   میکنه  رفتار جوری  یه !  نمیشناسه  منو  انگار  اصل  داشتیم،  ای

 بفهمی  میخوای  اگر  نکرد،  اذیتش  کم  هم   تو  مادر  ولی  میگم  اینو  ببخشید  بده،  حق   بهش  سپهر  -

 ازت   و  بترسه   که   بهش   بده   حق  کنه   اعتماد   بهت  تا   باشی   صبور   باید  افتاده  اتفاقی   چه   گذشته   تو

 . کنه  دوری

 .... خدا  به   توش  موندم   خودمم   موندم،   -

 گذاشت   نصفه  رو  حرفم   گوشیم   زنگ  صدای

 !...... مامانمه  !داشتم  کم رو  یکی   همین خدا ای  -

* 

 !قهوه؟  یا   چای  -

 دادم   رو  فکرجوابش   بدون

 !قهوه  -
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 گرفتی   نمی  ازم  سراغی  که  کردی   فراموش   منو.  میدی  ترجیح   چایی  به  رو  قهوه  قدیم   مثل   هنوزم  -

 ! مدت؟  این

 . پیشم  نمیومدی  حاالها  حاال  نبود  مدتم  این   های  تماس   و  اصرار  اگر  میکردم  فکر  داشتم

 بودم   کلسام   درگیر  -

 خیلی   امریکا،  از  بگو،  خودت  از  بگذریم   .کنه  دور   من  از  رو  تو   تا   میشه  پیدا  چیزی   یه   همیشه  -

 .بودم  تنگت   دل

 تون دیرینه  آرزوی   به   شما   و   شد   تموم   شکر   رو   خدا   بودم   دکترام   گرفتن  درگیر   اونجا  که   من   -

 ... رسیدید

 از   جاش  به   من  اما  کنه،   افتخار  بودنت   به  و  ببینه   رو  روز   این   تا   نیست  زنده   پدرت  که   حیف   -

 که  بود  اتفاقی بهترین استنفورد دانشگاه از  مدرک گرفتن  سپهر،  میکنم افتخار بهت  قلبم صمیم 

 .بودی  آمریکا   دانشگاه  بهترین  از  مدرکی   چنین گرفتن   شایسته  تو   و  افتاد  برات  سال   چند این  تو

 شد  تند   لحنم   که   نبود  خودم  دست   و  زدم   پوزخندی 

 ! من؟  مادرِ نمیکردی   افتخار  بهم  نمیگرفتم  کوفتی  دانشگاه  این  از  رو مدرک  این  اگر  -

 تلش  همه  این  بود  پدرت   و  من  همیشگی  آرزوی  تو   موفقیت  پسرمی،  تو  !سپهر  حرفیه  چه  این  -

 .برسی  اینجا  به  تو   تا  کردیم

 ...... من  بپاشه،  ازهم  زندگیم   شد   باعث  استنفورد  دانشگاه  آزمون  تو  قبولی  باشماست   حق  بله  -

 پرید   حرفم  وسط

 کار (  MCAT)  آزمون  قبولی  میدونی  هرکسی  از  بهتر  خودت  نکنیم،  رو  گذشته  بحث  بهتره  -

 زحماتی   مزد  سال  پنج  از  بعد  االنم  بودی  کشیده  زحمت  خیلی  پذیرش  این  برای  تو  نبود  هرکسی

 نداشت  رو   تو   لیاقت   اولم   از   دختر   اون  .نخور  رو  پاشیدت   هم   از   زندگی   غصه  گرفتی   رو   کشیدی   که

 نه   میشد  خونم  خدمتکار  باید  اون  مثل  دختری  نیست  ما  خانواده  سطح در  اون  گفتم  بهت  سپهر

 نمیاد   یادت  مگه   .بود  پیرزن   اون   و  تو   خاطر  به  فقط  و   فقط   کردم   قبولش   سالم   یه   اون  اگر  .عروسم
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 گوشِ  زیر  چی  دخترِ اون نبود معلوم  سوخت،  دلم منم  بیمارستان  تخت  رو بود افتاده جوری   چه

 . اوردم  پیرزن  سر  رو  بل   اون  من  میکردی فکر   تو   که   کرد  پچ   پچ   تو

 مامان   اگر  میکردم  فکر   خودم  با  داشتم  میشد،  بلند  دود  هامگوش  از  عصبانیت   از  بودم  مطمئن

 چی  پزشکیه  دانشجوهای  بهترین  جز  االن  بود  خونش  خدمتکاری   الیق که  دختری  اون  میفهمید

 !میگفت؟

 میزنید   شخم   رو   گذشته  دارین  خودتون   اونوقت  نکن،   رو  گذشته   بحث  میگید   خودتون   جالبه   -

 ! خبرم؟  بی   ازش  من   خبریه  نکنه  ببینم

 شد   مسلط  خودش به  اما  پرید   رنگش  کردم   حس 

 من  از  سراغشم  دیگه  بلکه  کردی   فراموشش  تنها   نه  افتاده  که   اتفاقی  اون  با  میکردم   فکر  -

 . خبرم  بی   ازش  سال  پنج   این  تو   که   من  حال درهر   !عجیبه....نمیگیری

 برای   شدی  کسی  تخته  به   زنم  به   سالته،   ۳۸  گذشته  ازت  سنی   دیگه  تو  سپهر   گذشته  ها   گذشته  -

 .بمونه  مجرد  تو   مثل   پسری  نیست   حیف بدی،  خانواده تشکیل  باید   دیگه  خودت

 کشیدم   کلفگی   از  پوفی

 . برم  پاشم کنی  باز   رو  بحثا   این  سر  میخوای   باز  اگه  همیشگی بحث  همون..شد  شروع  -

 چرا  .ببینم  دامادی   لباس   تو   پسرمو   میخواد   دلم  من     ؟ !نیستی  من   فکر  به   چرا   کن،   بس   سپهر   -

 هم  از شکر رو خدا نمیخورد  تو درد به دختر اون میکنی؟  بدبخت خودت  دستای با خودتو داری

 دورت   خوب   موقعیت  با   دختر   همه  این  .باشی  تنها   عمرت   اخر   تا   نمیشه   دلیل  حاال گرفتید  طلق 

 دست   و  سر   واست   چجوری  میبینی   خودت   بدی،  نشون  توجه   و   کنی   باز  یکم   چشاتو   اگر  ریخته،

 .میشکنن

 ...برم  من   بهتره  مامان،   کردی کلفم   نمیفهمیم،  همو   حرفای شما  منو اینکه  مثل_

 شد   بلند  صداش  که  بود   در  دستگیره   رو  دستم
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قهوهات فنجون  به  دست  حتی  بری.  بشینی  ساعت  نیم  مادرت  پیش  اومدی  سال  همه  این  بعد   -

چون بود  خودت  خاطر  به  فقط  کردم  هرکاری  سپهر،  مادرتم  من  باشه.  خوش  دلم  که  نزدی  هم 

میخواستم. رو  صلحت 

داد ادامه  که  کردم  سکوت 

تنهایی، همه  این  از  بعد  منه  حقِ  این  کنم  بغل  رو  هام  نوه  دارم  دوست  چون  بگیر  زن  میگم  اگر   -

برای رو  موقعیت  بهترین  االن  تو  بپیچه.  خونه  تو  هام  نوه  صدای  و  بگیره  سامون  و  سر  پسرم  تنها 

باش مطمئن  کنم  خواستگاری  برات  شهرو  این  دختر  بهترین  تا  کنی  تر  لب  کافیه  داری  ازدواج 

نمیخوام. رو  پسرم  بد  من 

گفتم حرص  با  و  زدم  پوزخندی 

مریم چرا  نفهمم  تا  من  نیست.  سادگی  همین  به  زندگی  تشکیل  من  مادر  ها؟!  نوه  نه  هم  نوه   -

کنم. فکر  زندگی  تشکیل  به  برسه  چه  نمیشم  بیخیال  رفت  و  کرد  ول  رو  زندگی  اون 

کردم حس  رو  صداش  لرزش  وضوح  به 

موندی!؟ گذشته  تو  انقدر  چرا  نمیشی  گذشته  اون  بیخیال  چرا   -

شبه...... یه  میزد  داشتنت  دوست  از  حرف  که  دختری  بفهمی  سخته  مامان؟!  چیه  میدونی  کنم-   

کامل رو  حرفم  نذاشت 

باشه هرجا  نباش  دخترم  اون  نگران  بشه  زده  خونه  تو  این  دختر  اون  از  حرفی  نمیخوام  دیگه   -

داده. خانواده  تشکیل  هم  کرده،  فراموش  راحتی  به  رو  تو  هم  باش  مطمئن 

اما بود  کرده  فراموش  رو  من  مریم  بود  حقیقت  عین  زد  مادرم  که  حرفی  نمیزنه  قلبم  کردم  حس 

هر حاال  نمیداد  محل  پسری  هیچ  به  زمان  اون  که  دختری  میدونستم،  بعید  رو  خانواده  تشکیل 

میشد..... دیده  پسر  یه  با  دفعه 

شده. سرد  دیگه  اون  بیارم،  دیگه  قهوه  فنجون  یه  برات  برم  منم  بشین  بیا   -
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مریم از  چیزی  همچین  که  میکردم  فکر  این  به  و  نشستم  ورودی  درِ  به  صندلی  ترین  نزدیک  روی 

بعیده.

برابر در  راحتی  به  که  بود  شده  تبدیل  محکمی  زنِ  به  مریم  نبود  ها  گذشته  مریم  دیگه  اون 

تو اتفاقی  چه  بودم.  فهمیده  کوتاه  مدت  این  تو  رو  موضوع  این  من  و  نمیکرد  خم  سر  مشکلت 

بودم. نکرده  پیدا  براش  جوابی  هفته  یه  این  تو  که  سوالی  بود؟  فراری  من  از  که  بود  افتاده  گذشته 

خودم پسر  برای  شکر  بدون  قهوه  یه  اینم   -

مرسی که-  اومدی  خبر  بی  انقدر  سپهر  باشی  خودت  نمیشد  باورم  دیدمت  پدرت  خاک  سر  که   

روز اون   -

سرخاکه. که  پدرته  آشناهای  یا  همکارا  از  یکی  حتما  میکردم  فکر  داشتم 

داد: ادامه  خودش  که  نگفتم  چیزی 

تو که  میکردم  مشغول  بیمارستان  و  مطب  کارهای  با  خودمو  شدم،  تنها  خیلی  آریا  فوت  از  بعد   -

که هم  تو  بود،  دردناک  برام  خیلی  پدرت  دادنِ  دست  از  نشم.  غرق  خیاالم  و  فکر  تو  هام  تنهایی 

خیلی مرد  پدرت  سپهر،  بودم  آریا  عاشق  من  گذشت.  تر  سخت  برام  نبودی  کنارم  شرایط  اون  تو 

نیومدم. کنار  فوتش  با  سال  چند  از  بعد  هنوزِ  که  هنوز  بود  خوبی 

که خونهای  کنم  نگاه  دقت  با  رو  خونه  تا  بودم  کرده  پیدا  فرصتی  تازه  من  و  میزد  حرف  مادرم 

ازدواجم... آخر  در  و  رفتنم  دانشگاه  و  جوانی  شاهد  بود  زیادی  شیرین  و  تلخ  اتفاقهای  شاهد 

گفتم: کوتاه  فقط  حرفهاش  درجواب 

کنه. رحمتش  خدا   -

زد لبخندی  ندارم  زدن  حرف  به  علقهای  دید  وقتی  هم  مادرم 

حاضر رو  شام  منم  تا  خستهای،  داشتی  کلس  صبح  از  کن،  استراحت  یکم  اتاقت  تو  برو  پاشو   -

امشب میکنه.  گردگیری  خدمتکار  وقت  چند  هر  فقط  نزدم  اتاقت  به  دست  چندسال  این  تو  کنم... 

بخورم..... شام  پسرم  با  میخوام  ها  مدت  از  بعد 

 125



 مریم خانی   تو  آسمان بی

126 
 

 کشید   پر   ذهنم   .کرد  تلخ   رو  کامم   که   خوردم   رو  قهوم  از   کم   یه  ندید   که  زدم   حرفش   به   پوزخندی 

 که  نبود ایلحظه هفته  یه این تو  شد، درگیر  هرزه پسرهای  اون با مریم که شبی  پیش، هفته  به

 از   فرمون  قفل   با   نرسید،  مغزم   به   خون   دیدمش   اونجوری  وقتی   .باشم  نکرده   فکر   اتفاق   اون  به

 باهاشون  زدنی  بهم  چشم   تو   و   اومد   دنبالم   جا  همه   از   خبر   بی   هم   سیاوش  و   شدم   پیاده  ماشین

 بلند  داد،  دست  بهم  خفگی  احساس  بود  کرده  بغل  رو  مریم  که  پسری  یادآوری  با  .شدیم  درگیر

 چه   . شد  همراه  گذشته  خاطراتِ  هجوم  با   اتاق  در   شدن   باز  رفتم   قدیمم   اتاق  سمت   به   و   شدم

 دلم   مراد  به   تا   وایستادم  مادرم   و   پدر  جلوی  روزهایی  چه   کردم  صبح   اتاق   این  تو   رو   هاییشب

 ! شد؟  تموم   تلخ  انقدر  اخرش   چرا !رسیدم؟  کجا  به   اخرش   برسم،

 نداشتم  رو  خاطراتش  با   خونه این  تحمل  بشه،  عوض   هوام   و   حال یکم  تا   کردم   باز  رو  اتاقم  پنجره

 چندمین  نمیدونم  .بخورم  مشروب   تاصبح  و  بیرون  بزنم  خونه   از  میخواست  دلم  بود  من  به  اگه

 شد   بلند  تلفنم   صدای   که میکردم  روشن   همیشگیم فندک  با   که  بود   سیگاری

 سیاوش   بگو  -

 نمیکنی   ول  اینکه  به   نه....نمیرمت  نمیرم  اون  به  نه   کردی  خلوت   مادرت  با  خوب   که  میبینم  -

 رو  اونجا

 : گفت  که   نزدم   حرفی

 باشم؟   منتظرت  شام!سپهر؟  خوبی  -

 دادم  رو   جوابش حوصله  بی

 ...بذار  کنار   برام  رو خوشگلت  شیشه  اون  از  یکی   پیشت  میام  زود  شام بعد  ولی  اینجام  شام   نه  -

 ذهنیت   ابهاماتِ  که   کنی   صحبت   مادرت   با   بری  گفتم   سپهر  نیستی  حال  سر  ؟ !باز  شده   چی   -

 واقعیت  از  فرار  برای  بدی   مشروب  سفارش  اینکه  نه   بشه  برطرف

 سیاوش  ندارم   نصیحت  حوصله  -

 گویا   بیداریم  صبح  تا   که   بزارم  کنار   مشروبت  برای   مزه یکم  برم   میزنیم  حرف  شب  اخر  بیا   باشه  -

 کردم   خاموشش و  گرفتم  سیگارم   از  عمیقی   پک
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باشه؟ داده  زندگی  تشکیل  شاید  که  کردی  فکر  موضوع  این  به  حاال  تا  سیاوش   -

چی؟ باشه-  داده  زندگی  تشکیل  مریم  کردی  فکر  موضوع  این  به  حاال  تا  میگم  نزن  نفهمی  به  رو   

خودت تشکیل-  راحتیه  همین  به  مگه  داده؟!  شو  و  شست  رو  ذهنت  مادرت  اونجا  رفتی  سپهر   

میگی چی   -

نمیکنه ول  راحتی  همین  به  پسره  یه  عاشق  که  دختری  بود؟  عاشقت  نمیگی  مگه  دادن  زندگی 

اینکه.... مگه  دیگه!  یکی  با  بره 

چی؟ اینکه  مگه   -

زبونش زیر  از  میتونی  ببینی  رفتی  نه؟!  یا  داره  خبر  مریم  از  مادرت  بفهمی  اونجا  رفتی  تو  هیچی   -

تحویلم چیه  وِرا  و  ِشر  این  انوقت  رفته...  کرده  ولت  مریم  یهو  پیش  ساله  پنج  چرا  که  بکشی  حرف 

میدی؟!

چی؟ اینکه  مگه  سیاوش  نکن  عوض  و  بحث   -

من.... که  بوده  عاشقت  گفته  دروغ  اینکه  مگه  لجبازی،  که  بس  از  سپهر  تو  دست  از  خدا  ای  بزنه- 

کامل رو  حرفش  نذاشتم 

به کم  کم  دارم  نمیکنم  تعجب  هم  نبوده  عاشقم  بگی  بهم  اگه  حتی  سیاوش  نمیشناسمش  دیگه   -

نبوده. عاشقم  اصل  دختر  اون  نفهمیدم  که  بود  کرده  کر  و  کور  رو  من  عشق  که  میرسم  مادرم  حرف 

و میزنیم  حرف  رو  در  رو  باهم  خونه  بیا  بگیری  نتیجه  درست  نمیتونی  ناراحتی  االن  تو  سپهر   -

میذاریم..... هم  رو  فکرامونو 

نمیکنه. کار  فکرم  دیگه  که  من   -

کشید کلفگی  از  پوفی 

رفتی بری،  میدادم  اجازه  اگه  عمرا   میشه  بدتر  حالت  اونجا  بری  میدونستم  اگر  خدا  به  سپهر   -

جای من  سپهر،  بری  قاضی  به  طرفه  یه  نباید  بشی.  ریست  خودت  اینکه  نه  کنی  اطلعاتی  تخلیه 
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تیکه که  میگیرم  وقتی  رو  نهایی  تصمیم  ولی  میدم  گوش  فقط  مادرت  و  مریم  حرف  به  باشم  تو 

نخمون سر  تنها  پس  کرده  پیشه  سکوت  مریم  فعل  البته  باشه.....  شده  کامل  پازل  های 

لطفا! باش  منطقی  مادرته....یکم 

شدم خیره  سقف  به  و  کشیدم  دراز  تختم  رو 

بلیی چه  نمیرسیدیم  ما  اگر  که  کذاییه،  شبِ  اون  درگیره  ذهنم  چقدر  پیش  هفته  از  میدونی   -

میاوردن سرش 

ها؟! شدیم!  برنامش  مزاحم  ما  بره  میخواست  خودش  واقعا  شایدم 

داد: جوابمو  بلندی  صدای  با 

جوری چه  ترس  از  ندیدی  بودی  کور  گوشت،  زیر  میزدم  کشیده  یه  بودی  اینجا  اگر  سپهر  خدا  به   -

شدیم؟!! برنامش  مزاحم  میگی  اونوقت  بود  افتاده  ترس  از  فشارش  میلرزید  زده  سرما  گنجشک  مثل 

تو و  بودی  عاشقش  نمیگی  مگه  بزنی؟  حرف  دختر  اون  درمورد  راحت  انقدر  میتونی  جوری  چه 

چیه؟! حرفا  این  پس  نکنی،  فکر  بهش  که  نبوده  روزی  سال  پنج  این 

گفتم: قبلیش  حرفِ  به  ربط  بی  برداشتم  تختم  کنار  قفسه  از  کتابی  و  شدم  خیز  نیم 

خبری بی  این  تو  نمیذاشت  و  میگفت  من  به  رو  حقیقت  بود  زنده  بود....اگه  زنده  بیبی  کاش   -

بمونم.

باش صبور  فقط  تو  سپهر  میشه  درست  چیز  همه   -

شدم. بود  افتاده  کتاب  الی  از  که  نقاشیای  مات  فقط  نمیشنیدم  رو  سیاوش  حرفهای  !دیگه 

رفتی؟ کجا  سپهر!  میشنوی؟  صدامو  الو  سپهر...  الو  و-  کردم  ول  تخت  روی  رو  گوشیم  گفتم   

لب زیر  خداحافظی  و  دادم  تکون  سختی  به  رو  زبونم 

خاطرهای از  موجی  نکردم،  پیداش  و  گشتم  نقاشی  این  دنبال  چقدر  کشیدم...  نقاشی  به  دستی 

برام خودش  که  بود  نقاشی  همین  داد  بهم  مریم  که  کادویی  بهترین  آورد  هجوم  ذهنم  به  قدیمی 

بود. کشیده 
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 یه   تا   کردم  قفل  رو  اتاقم   در   سروصدا  بی  و   شدم  بلند  بودمش،   گذاشته  اینجا  چرا  کردم   فراموش

 تو   رو   نقاشی  این   و  اتاق   تو   بیاد   مامانم  اگر  میدونستم  بزنم  دید   رو  علقم  مورد  نقاشیِ  سیر  دل

  راست  پس  !بود  برده  در  به  سالم  جون  نقاشی  این  االن  تا  که  عجیبه  .میکنه  اشپاره  ببینه  دستم

 .نکرده  رو  و  زیر  رو  اینجا   خودش  میداده  انجام  خدمتکار   که   گیریِ  گرد  جز  به  رفتم  وقتی   از  میگفت

 حروف  با   نقاشی  گوشه  که   اسمی   به   شدم  خیره  اتاقم،   تمیزی  ماجرای  تحلیل   و   تجزیه  خیال   بی

 نقاشی  تو   مریم  توانایی    بود،  ناپذیر   توصیف   نقاشی  کشیدن  تو   مریم  استعداد  .بود  نوشته  انگلیسی

 هیچ  بدون  رو  نقاشی  نکات   دوستانه  و   شد  متعجب  فهمید  مزونشون  طراح  وقتی   که  بود  حدی  در

 ....یادمه  رو  داشت   نقاشی  نکاتِ   یادگیری  بابت  که   ذوقی  هنوز   .داد  یاد  بهش   داشتی  چشم

 : گفتم  بود  بسته  نقش  روش  جفتمون  چهره  که   تصویری  به   خیره

 یادته   .کنم  فراموشت  طوری   همون   منم   بگو  !کردی؟  فراموشم  جوری   چه   معرفتی  بی   خیلی   -

 . خجالت  از  بود  شده   سرخ  بیچاره  بیبی  ! بوسیدمت؟  جوری  چه   دادی  بهم  رو   نقاشی  وقتی

 زدم،   تلخی  لبخند   روز   اون  یادآوری  با

 منم   هست   تو   تقصیر  میگفتی  بهم  .نمیشدی  آفتابی   بیبی  چشمای  جلو   روز  چند   تا   هم  تو  -

 ازت  تا  نمیدی   کادو  بهم   دیگه  میگفتی  تخس   هم   تو   کردم   تشکر   ازت  فقط  من   چه   من  به   میگفتم

 . نکنم  تشکر

 مونده  جا  نقاشی  همون  تو   که   لبخندی   و   نمیکرد  فکر   بهم  دیگه   که   زنی  برای  بودم   کرده  بغض 

 ... بود

** 

 سپهر  پاشو  کن   جمع خودتو پاشو  -

 گفتم   کشداری   هوم

 . بیای  خودت  به   بگیر  سرد  آب   دوش  یه  برو  پاشو....خوردی هرچی   بسه   میگم  پاشو  -

 هوممم   -
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 عمرا   کنی   خفه  مشروب  با  میخوای  اینجوری  خودتو   میدونستم  اگه  ن  سپهر  تو  دست  از  خدا  ای  -

 ! نکشتی  خودتو   تا   بریم  پاشو  بخوری،  میذاشتم  اگه

 دستش  یکی  اون  با  و   کرد   رد  شونش   روی   از  رو   دستم   یه   میخوردم   تلوتلو  و   بودم   منگ   و   گیج

  . گرفت  رو کمرم

 برد  رو   من   و   کرد   باز  رو   سرد   آب   انداخت،   گوشه  یه   رو  هرکدوم   و   درآورد  حموم  جلو رو   هام لباس

 بیرون  دوش   زیر  از  خواستم    .بستم  یخ  معنا   تمام  به  خورد   بدنم  به   که  آب  سرد   قطرات    دوش  زیر

 داشت  نگهم  محکم  که   بیام

 بپره   سرت  از  مستی  وایستا  همینجا    -

 رو  امشب یه  میشد چی  بمونم  خوشم  حال تو  نذاشت که  کردم  سیاوش  نثار بیراهی  و  بد لب  زیر

 طعم   نداشتم،  رو  ایستادن  جا   یه  تحمل   و  میرفت  گیج   سرم   .میکردم  سر  مستی  حالت   همون  تو

 و  بگیرم   فاصله   ازش  خواستم  دوباره   میاد باال  داره  معدم   محتویات   کردم حس   بود  دهنم   تو  تلخی

 گرفت   دو  من  تر   محکم  سیاوش  که  برسونم  روشویی  به   رو خودم

 سپهر  دقیقه  یه   بگیر  آروم  -

 رو  باالآوردنم  با  شد  مصادف   دهنم   کردن   باز  اما   میخوره   بهم  داره  حالم   بگم   تا   کردم   باز   رو   دهنم

 کرد   نثارم  زشتی  فحش   و کرد  نگاهم   مات  .سیاوش

 ....... سپهر  بزنن   گندت  -

 صدای  با  ....مطلق  سیاهی   و   افتاد  هم   رو   هامچشم  نشستم  و   خوردم  سُر   حموم  گوشه  حال   بی

  کردم   باز  رو چشام  سیاوش  غرغرهای 

 همه   اون   چرا میشه بد   حالت  سریع  نداری،   خوردن جنبه  که   تو   بگو   آخه   اَه،   پسر،   بزنن   گندت    -

 ؟ ! میکنی  کوفت

 بشه خوب کوفتی درد  سر این بخورم بیار چی  یه لطفا دهنتو ببند سیاوش رفت، سرم واااااای  -

 ..... شد  دیرم

 . میکنه  غرغر  ریز   یه  من   گوش   زیر  فقط   پیرزنا  مثل

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

            

                            

                                   

 

                       

 

                               

     

                 

                             

                                  

 

                              

                                 

                                   

                               

   

                                       

                             

                           

                                      

               

سمتم کرد  رو  کجی  دهن  با 

کردی. خودت  معطل  منو  صبح  برسم...از  کارام  به  برم  کنم  ولت  همینطوری  میگه  شیطونه   -

چیزی نمیخواد  برمیدارم  میرم  خودم  فقط،  نیوفته  گیر  تو  به  کارش  ادم  باش  مارو  رفیق  هه،   -

بیاری.

خوردم تلوتلو  و  رفت  سیاهی  چشام  دوباره  شدم  بلند  اینکه  محض  به 

دادن درس  موقع  امیدوارم  فقط  من  برات.  میارم  مسکن  میرم  خودم  گندهبک،  سرجات  بشین   -

نخوری. تلو  تلو 

کنی؟! استراحت  خونه  بمونی  کنی  کنسل  رو  کلسات  امروز  میخوای 

امروز میخوام  نرم.  امروز  میشه  حالشون  به  خوش  خیلی  درس،  از  عقبیم  جوریشم  همین  نه   -

درس باید  زدن  مخ  و  لوندی  جای  به  بفهمن  که  ازشون  بگیرم  امتحانی  یه  بِکِنم  رو  پوستشون 

بخونن.

پیشکِش. کندن  پوست  نشه  بد  حالت  اونجا  باش  خودت  مراقب  فعل  تو  بگذرونه  بخیر  خدا   -

برم شدم  حاضر  سیاوش  حرفهای  به  توجه  بی  شد  بهتر  سرم  اینکه  محض  به  ساعت،  یه  بعد 

کلس رو  اول  ساعت  سه  نداشتم.  مریم  دیدن  برای  هم  رو  سابق  هیجان  و  شور  دیگه  حتی  دانشگاه. 

صدای متوجه  که  میشدم  رد  راهرو  از  داشتم  مریم.  کلس  سر  میرفتم  باید  اون  بعد  و  داشتم 

شدم آشنایی 

مطمئن بدید  من  به  فرصت  یه  کنید؟  نمی  گوش  من  حرفای  به  لحظه  یه  چرا  سنایی  خانم  آخه   -

روز اون  که  چی  همه  میشید!  ناراحت  شما  نزدم  بدی  حرف  که  من  آخه  نمیشید،  پشیمون  باشید 

کنید. فکر  من  حرفای  به  بود  قرار  هم  شما  رفت،  پیش  خوب  شاپ  کافی  تو 

به بود  قرار  من  کنین؟!  بس  میشه  نمیشم،  متوجه  رو  اصرار  همه  این  دلیل  واقعا  من  جم  آقای   -

بدید.... زمان  لطفا   پس  کنم  فکر  شما  حرفای 
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کلس به  تا  کردم  تند  پا  بدم  گوش  حرفاشون  بقیه  به  تا  نایستادم  کردم،  مشت  رو  دستام  حرص  از 

باشم. داشته  دادن  درس  برای  تمرکزی  میدونستم  بعید  دیگه  البته  برسم  بعدیم 

زد*********** چشمهام  جلوی  بشکنی 

میکنی؟ سیر  آسمونا  تو  باز  شده  چی   -

گفتم. اهومی  حواس،  بی 

چی بفهمی  ماالها  باال  اون  جای  به  کن  سیر  ما  پیش  زمین  رو  هم  یکمی  میکنه!  تاییدم  چه   -

ما. میگیم 

نخوابیدم. خوب  دیشب  یکم...  خستم  ببخشید  ماشین-  این  با  رو  خشک  چوب  مخ  جوری  چه   

میکنه فکر  این  به  داره  بهونس  خستگی  نظرم  به   -

جون؟ نازنین  چیه  تو  نظر  داره  رنگیم  چه  المصب  بزنه،  المبورگینیش 

در همه  که!  نمیشن  خیالش  بی  دیدن  ماشینشو  وقتی  از  دانشجوها  رنگیه؟!  چه  دیدی  اره  وای   -

میزدن حرف  هیکلش  و  جذابیت  از  دیروز  تا  میزنن.  حرف  محمدی  استاد  ماشین  مدل  و  رنگ  مورد 

کرده. توجه  جلب  ماشینش  حاال 

جون. نازنین  که  نمیان  چشم  به  استادها  بقیه  هست،  دانشگاه  تو  محمدی  استاد  وقتی  تا   -

بهشون که  کشتن  خودشونو   ۳ ترم  های  بچه  از  چندتا  نمیده  محل  هیچکسم  به  میاد  خوشم  ولی   -

کرد؟ چیکار  میکنی  فکر  بده  پا 

شلیک کرد؟  کار  چی  گفتم  اختیار  بی  که  کرد  غلبه  بهم  کنجکاوی  حس  و  شد  فعال  شاخکهام 

شد بلند  خندشون 

حرف درس  درمورد  میکشتیم  رو  خودمون  داشتیم  االن  تا  خشکه،  چوب  فکر  تو  گفتم  دیدی  بیا   -

شد. تیز  گوشاش  شد  محمدی  استاد  بحث  تا  میکرد  سیر  آسمون  تو  میزدیم 
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 :داد  ادامه  که   بدم   جوابی  خواستم

 خونسرد  خیلی   آخرشم  گرفت   ازشون   رو  آنوتومی  آزمون   ترین   سخت   بده  خبر   بهشون  اینکه  بدون   -

 . داره  ترمشون  پایان  امتحان  رو  مستقیم   تاثیر  گفت

 گفت  کردن شکایت  که  هم   دانشجوها

 وظیفه   میکنم   برگزار  آزمون  بدونم  صلح   هروقت  درسم  این   استاد   منم  خوندنه  درس   جای   اینجا  -

 .بخونه  درس   که   اینه  هم  دانشجو

 گفت   خنده با  انیس

 درس   فکر  به  زدن  مخ جای  به  باشن  اونا  تا  رسید  حسابشون به  خوب  خشک  چوب   اومد  خوشم  -

 . باشن  خوندن

 انداخت  باال   ایشونه  نازنین

 نمیتونم   ولی  بشن  محمدی   بیخیال  چیزا  این  با  نکنم  فکر   حرفان،  این  از  پروتر  اونا  نظرم  به  -

 محمدی  خوبه   حاال   دیگه   زندگیتون  دنبال  برین  بخونین  رو  درستون  بیاین  واقعا  کنم  درکشون

 .بود  واویل  که   بود  کرده  اینکارو  اگه  نمیده  نشون  دانشجو  به   خوش روی  یه  اخلقه   گند

 دیده  رو  دانشجوها  با   سپهر  برخورد   چشم   با  خودم   اینکه  با  بود  عروسی  نازنین  حرف  از   دلم  تو

 . بود  ایدیگه  چیز   نازنین   گفتن   اما  بودم

 

 وقت   چند  وگرنه  اومده  تازه  که  اینه  گرفته  قرار  توجه  مورد  خیلی  که  دالیلی   از  یکی  نظرم  به  -

 . میوفته دانشجوها  چشم از  اینم  دیگه

 چپ   دست  تو  حلقه  تا   دیدم   من  که  دانشجوهایی  این  انیس،  نیست  میگی  که  هم  راحتی  این  به  -

 تو   برخورد  این  خب ولی   نداره  کم  چیزی  خدایی .نمیشن  خوشتیپ  این  خیال   بی  نبینن  بشر  این

 .شخصیته  با   خیلی که  محمدی  مثل  استادی  اونم  نظرم   به  نیست   خوب  دانشگاه

 پریدم   حرفش   وسط  که بگه  چیزی خواست  انیس

 ! میزنید؟  حرف اون  از  همش  که  نکردید  پیدا  تری   جالب   بحث  !رو  محمدی  این   کنید  ول  -
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 : گفت  بامهربونی  انیس

 داره،  اشکالی چه دیگه،  میکردیم  صحبت   هم  با داشتیم  !برم؟ قربونت میشی عصبانی  چرا  حاال -

 .کرده  گیر   بدجور  پیشش   گلوت   اخه  بچسونیم  بهش   رو   تو  ماهم   داغه  محمدی تنور  تا   گفتیم

 نباختم   رو خودم

 سوراخ  آسمون   انگار  !! بود؟  قحط  آدم   کرده؟   گیر  راضی   خود   از   اون  پیش   گلوم   من   گفته   کی     -

 . زمین  افتاده  سپهر  شده

 کرد  نگاهم  موشکافانه   انیس

 دستی   و  سر   چه   دوستان  نمیبینی   مگه  !زمین  افتاده  جون   سپهر  شده  سوراخ   آسمون  خب  اره  -

 . براش  میشکنن

 میشه،   نصیبش  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی  کاپ  بیاره  دست  به  رو  محمدی  سپهر  زودتر  هرکی

 ! نیستا  چیزی  کم

 گرفت   خندم  حرفش  از

 محمدی   . کن  معاف  منم   جونم،   انیس   شو   مسابقات  از   دوره   این  خیال   بی   هم   تو    حاال   خب   -

 . باشه  خوش  دلشون  بذار  ها  دانشجو  همین  ارزونی

 گفت   خنده با  نازنین

 ! دانشجوهاش  ارزونی   محمدی  میگفتم  داشتم  رو  جم   کامران مثل یکی  منم   خب   اره  -

  زد نازنین   به  چشمکی   انیس

 کرده   فراموش  رو  جم  کامران  این  کل  که  من  هست،  چی  همه  به  حواست  جون  نازنین  افرین  -

 بهش   چی   کافه   تو   روز  اون  نگفته   هنوز   شده  بل  خیلی  نمیده  پس   نم   برم  قربونش   که   مریمم   بودم

 ...که  گفته

 شد   درهم   صورتم
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شروع تازه  نگو  بشه  تموم  قضیه  که  کافه  رفتم  باهاش  من  ندیدم  کامران  از  سیریشتر  عمرم  تو   -

میگه میشه  سبز  راهم  سر  مختلف  بهونههای  به  به  روز  هر  نمیشه  من  خیال  بی  روز  اون  از  شد. 

کردید؟ فکراتونو  سنایی  خانم  شد  چی 

گفت مهربونی  با  نازنین 

برو دل  تو  و  زده...خوشتیپ  غرورشو  قید  که  عزیزه  براش  خاطرت  چقدر  ببین  داره؟!  اشکالی  چه   -

خبریم؟! بی  ازش  ما  که  هست  مشکلی  نکنه  بببینم  داره؟  کم  چی  دیگه  هست  که  هم 

ندارم.. ازدواج  قصد  بخواین  رو  راستش  مشکلی؟!  چه  نه  مشکل؟!  االن-  میمونی!  ورگل  ترگل  و   

خوشگل قدر  همین  عمرت  اخر  تا  نکن  فکر  خوب؟!  دختر  چرا   -

نشون کامرانم  کنی؟!  زندگی  تنهایی  میخوای  کی  تا  بعدشم  میاد،  برات  زیاد  خواستگار  جوونی 

هرجور باز  حاال  کن...  فکر  بهش  نظرم  به  خوبیه  پسر  سرشه  پشت  که  هایی  حرف  برخلف  داده 

آیندت برای  رو  تصمیم  بهترین  مطمئنم  هستی،  بالغی  و  عاقل  دختر  تو  میدونی  صلح  خودت 

میگیری.

خورد چاییش  با  و  برداشت  رو  کیکش  از  برش  یه  انیس 

خدا شوهر  اون  میگم  بهش  هرچی  شنوا  گوش  کو  ولی  جون  نازنین  میگم  همینو  بهش  منم   -

فکر..... به  حداقل  شد  فوت  که  بیامرزت 

جمع حواسش  که  رفتم  بهش  غرهای  چشم  پریدم...  حرفش  وسط  کنه  کامل  رو  حرفش  نذاشتم 

چیزی و  انداخت  پایین  رو  سرش  و  کرد  زمزمه  لب  زیر  ببخشیدی  داده  سوتی  چه  فهمید  و  شد 

نازنین نداشت.  رو  موضوع  این  انتظار  میدونستم  میکرد  نگاهم  ناباور  چشمای  با  نازنین  نگفت. 

به نسبت  دیدش  نمیخواستم  چون  نبود  مطلع  زندگیم  حقایق  از  خیلی  از  اما  بود  دوستم  بهترین 

بشه.   عوض  من 

شده؟!   فوت  همسرت  تو  مریم  میگه  چی  انیس   -

میاوردم زبون  به  رو  حقایق  از  بخشی  باید  باالخره  نبود  چارهای 
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نداشتم دوست   ..... سخته  خیلی  برام  مورد  این  در  زدن  حرف  بخوای  رو  راستش  نازنین  خب   -

البته انیس،  حتی  نگفتم  کسی  به  گذشتهام  از  چیزی  همین  برای  بشه  عوض  من  به  نسبت  دیدتون 

بشه.   موضوع  این  درگیر  این  از  بیشتر  نخواستم  ولی  میدونه  رو  ماجرا  از  بخشی  انیس 

دادم ادامه  خودم  که  نزد  حرفی 

جز چیزی  گذشته  اون  کنید  درک  شرایطمو  لطفا  ولی  میزنم  حرف  موردش  در  دیر  دارم  میدونم   -

بیشتر بگیرم  فاصله  گذشته  اون  از  میخوام  بیشتر  هرچی  نذاشته....  برام  چیزی  سخت  و  تلخ  روزای 

میشه...... یادآوری  بهم 

فشار و  گرفت  دستش  تو  رو  دستهام  نازنین  چکید  گونم  رو  اشکی  قطره  روزها  اون  یادآوری  با 

داد آرومی 

باید چرا  شناختی؟!!  اینجوری  مدت  این  تو  رو  ما  کردی؟  فکری  همچین  برم....چرا  قربونت  آخه   -

افتاده برات  اتفاقی  چه  گذشته  تو  نمیدونیم  ما  که  درسته  بشه؟!  عوض  تو  به  نسبت  ذهنیتمون 

خاطر به  خودتو  پس  گرفتی  آیندت  برای  رو  تصمیم  بهترین  مطمئنا   داریم  ازت  که  شناختی  با  ولی 

و خوبی  به  دوستی  عمرم  تو  من  میگم...  جدی  اینو  دارم  دلم  عزیز  مریم  نکن.  سرزنش  گذشته 

نبینم دیگه  قشنگم،  کنی  حساب  ما  کمک  رو  میتونی  بیوفته  اتفاقی  هر  دختر،  ندیدم  تو  مهربونی 

ها؟!   بکنی  خودت  پیش  فکرها  این  از 

که وقت  هر  تا  داد  زمان  بهم  و  کرد  درکم  که  بودم  ممنون  نازنین  از  پاشیدم،  روش  به  لبخندی 

شک بدون  نمیرفت،  انتظار  نازنین  از  این  از  غیر  رفتاری  کنم....  تعریف  براشون  رو  ماجرا  خواستم 

راحتتر تا  میشد  باز  زبونم  قفل  کاش  بود.  بزرگی  نعمت  برام  روزها  این  تو  انیس  و  نازنین  وجود 

راه شما  جلوی  که  سپهریه  همین  من  گذشته  بگم  مثل  بزنم،  حرف  گذشتهها  مورد  در  باهاشون 

جدا شوهرم  مهر  پر  اغوش  از  منو  و  کرد  خراب  سرم  روی  رو  زندگیم  مادرش  که  سپهری  میره... 

بودم.   شده  خیره  بهشون  اشکیم  چشمای  با  و  کرده  بغض  معمول  طبق  اما  کرد، 

کرد عوض  رو  بحث  انیس 

کردی؟ پیدا  پولتو  کیف  مریم  راستی  دادم-  رو  جوابش  گرفته  باصدایی 
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نکردم پیداش  ولی  گشتم  رو  جا  همه  ....راستش  نه  نشدی!-  متوجه  افتاده  جایی  تاکسیای  تو   

شاید بود؟  دستت  کِی  بار  اخرین  نمیاد  یادت  بابا!  ای   -

گمش کجا  کرده  درگیر  منو  ذهن  االن  هفتس  یه  خورده  اعصابم  خیلی  خودمم  انیس  نمیدونم   -

کنم. پیداش  زودتر  کاش  کردم 

افتادی؟!********** ما  یادِ  شده  چی  سپهر،  اقا  سلم  علیک  سیاوش؟-  کجایی  نریز  مزه   -

بچم. و  زن  برای  نون  لقمه  یه  دنبال  باشم  میخواستی  کجا   -

ندارم حوصله  توروخدا  باش  جدی  یکم  سیاوش  عجب،   -

میزنی. غر  ساله   ۷۰ پیرمردهای  مثل  حسابی،  مرد  اخه  داری  حوصله  کی  تو  شده؟!  چی  باز   -

اخه؟! شدن  تو  چیه  عاشق  نمیدونم  من  میکشن؟  چی  تو  دست  از  دانشجوهات  بیچاره 

بی ولی  کنه  عوض  رو  هوام  و  حال  تا  میکنه  شوخی  روزهام  این  شرایط  خاطر  به  میدونستم 

کنم. توجه  هاش  بازی  مسخره  به  بخوام  که  بودم  اونی  از  حوصلهتر 

گفتم پوفی  کلفه 

غرغرو؟ پیرمرد  شد  تموم   -

داد بدی  بنال!فحش   -

دنبالم؟ میای  بفرستم  کرده...لوکیشن  تموم  بنزین  ماشینم  میموندی-  ایران،  بیای  گفتم  گرفتم،   

بلیت برات  کردم  غلطی  چه  سپهر!  دردسری  فقط  تو  خدا  ای   -

بود. تر  راحت  هم  ما  خیال  آمریکا  همون 

منتظرتم. فرستادم  برات  لوکیشنو   -
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رفت فکرم  نشستم.  جدول  گوشه  و  کردم  قطع  رو  تماس  باشم  دیگهای  حرف  منتظر  اینکه  بدون 

همه از  و  بود  سرش  پشت  زیادی  حرفهای  که  دانشجویی  جم،  کامران  روز  اون  حرفهای  به 

حرفهاش به  جدی  میخواست  مریم  از  که  خواستگاری  بود.  مریم  قرص  پا  و  پر  خواستگار  مهمتر 

ماشینی بوق  صدای  با  که  کردم  پایین  باال  ذهنم  تو  رو  روز  اون  قضیه  چقدر  نمیدونم  کنه....  فکر 

شدم..... بلند  جام  از  و  اومدم  خودم  ببری!به  عروس  میخوای  مگه  میزنی  بوق  چقدر  خبرته،  چه   -

قیافه خوش  و  خوشتیپ  نشم؟  داماد  که  دارم  کمتر  پسرا  بقیه  از  چی  من  مگه  دیدی  چه  رو  خدا   -

هستم، که 

این میگذره،  ازم  سنی  داره  دیدم  هستم.  که  هم  کرده  تحصیل  خوبه  خداروشکر  که  مالیمم  وضع 

االن نمیزدی  زنگ  بهم  اگه  افتادم؟!  فکر  به  مگه  بده  زدم....  باال  آستین  خودم  برای  خودم  که  شد 

خروس میزنی  زنگ  موقع  بد  همیشه  که  کنم  چیکار  ولی  بودم..  گرفته  هم  رو  بله  خانم،  عروس  از 

محل! بی 

بخیل که  من  بعدم  خبر!  بی  چه  ایشاهلل  مبارکه  به  به  نظرم،  به  بگیر  نفس  یه  سلم...  علیک   -

سیاوش اقا  نیستم 

اگه بودی.  برادرم  مثل  همیشه  تو  بگیری  سامون  و  سر  میشم  منه...خوشحال  آرزوی  تو  خوشبختی 

خواهی عذر  آیندتون  همسر  از  میام  حضوری  خودم  که  بود  من  موقعِ  بد  تماس  مشکل 

میکنم...خوبه؟!

کرد حرکت  و  انداخت  باال  ابرویی  و  گرفت  خودش  به  مغرورانهای  ژست 

خب. بزنم  حرف  باهاش  بگیر  شمارشو  االن  همین  میشه  دیر  میکنی  فکر  اگه  بزنم-  زنگ  تا   

برداشتم داشتبرد  از  رو  گوشیش  خودم  که  نگفت  چیزی 

بدی فکر  تا  بدم  توضیح  براش  بزنم  زنگ  سیاوش؟!  آقا  کردی  سیو  چی  خوشبختو  دختر  این  حاال   -

خورد! رو  تو  نمیشه  عسلم  من  یه  با  برام  گرفتی  قیافه  جوری  یه  نکنه.  داماد  درمورد 

بخوره. باید  عروس  بخوری  عسل  با  منو  نباید  که  تو   -
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 کردم   نگاهش   چپ  چپ  شد   بلند  خندش  صدای  که  کردم  نثارش   بیشعوری

 رو   قضیه  این  بزنم  زنگ  بهش   چیه اسمش  بزنی؟  حرف   تا  میخوای  لفظی  زیر  سیاوش  دیگه  بگو  -

 .کنم  تموم 

 گوشی  اون   بکش  عمیق  نفس   چندتا   یه   سپهر  اقا   شدی   اعصاب   بی  چقدر     میاره  جوش  زودم  چه  -

 .بزنی  زنگ  نمیخواد  کنار  بذار  هم

  تو  سربار  ایران  برمیگشتم  نباید  بود  تو  با  حق  .خورد  بهم  مهمت  قرار  من   خاطر  به  ببخشید  -

 همسرتو   دست  زوتر  هم   تو   برم  پیشت  از  و  کنم  پیدا  خونه  یه  فرصت  اولین   تو  میدم  قول...شدم

 . زندگیش  خونه سر  بیاریش   و   بگیری

 سربار   !میدی؟  تحویلم  اراجیف  کرد  اتصالی   بهم  میمات  سیم  باز  میزنه  حرف  قلمم  لفظ  چه  اووو  -

 رو   موندن  اونجا  تحمل  دیگه   میدونستم  کسی  هر   از   بهتر  چون   ایران  برگردی  گفتم   اگه   من  !چیه؟

 . نداشتی

 :داد  ادامه  خودش که  نگفتم   چیزی  و  زدم  بهش  جونی  کم   لبخند

 حاال  حاال   گرنه   و  بشه  عوض  هوامون  حالو   میکردم  شوخی   داشتم  خوشه،  دلت  بابا  بود   کجا  زن  -

 . بری  جایی  نداری  حقم خودمی  ریش   بیخ

  انداخت   باال  ایی  شونه  که  کردم   نگاش   کهوش

 برات   آرزمو   منم   ببری  عروس   میخوای   مگه  میزنی  بوق   گفتی     دهنم   تو  انداختی  حرف  خودت   -

 گفتم

 گفت   اخی   که  زدم اش  شونه   به  مشتی

 میرسیدم  حسابت  به  وگرنه  سپهر فرمونم   پشت   که  حیف   -

 وجدان  عذاب   خاطرت   به   بگو   منو   کردی   ایسگا  منو   ساعته   سه   سیاوش   خدا  به   داری   رویی   عجب   -

 گرفتم
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 سروسامون   منم   شاید  کن   معرفی   بهم  داری  مناسبی   کیس   اگه   ولی   بابا  نگیر   وجدان   عذاب   -

 کردم   پیدا  نجات  بیرون   غذای  از  گرفتمو

 تو   نمیشی آدم  -

 نمیشن آدم  وقت   هیچ  ها  فرشته نمیشم   آدم   که   معلومه  -

 کجا   نمیدونم  ندیدی؟   ماشینمو   بنزین   کارت  سیاوش   راستی....  اسفایده  بی   تو   با   کردن  بحث   -

 گذاشتمش 

 رفتی   گرفتی   گازشو  بدم   بهت   که   دنبالت   اومدم   صبح   گذاشتی   جا   خونه   تو   پرت   حواس   اقای   چرا  -

 دار   برش   ماشینم،  داشبورد  تو  گذاشتم

 کنم   خالی باکش  تو   بیارم  بگیریم  بنزین  لیتر چند  زین نب  پمپ  یه  بریم  نکنه  درد  دستت     -

 پرید   باال   ابروهام   زنونه  پول   کیف  دیدن  با  که   کردم   باز  رو  داشبورد

 سیاوش؟   اقا  نیست  خبری  گفتی   که   تو  -

 .اینجاست  که   خانم  عروس   پول  کیف

 ...شدیم  درگیر  پسر  تا   سه   اون  با  که   بود  شبی  اون  بگم  بهت  بود  رفته  یادم  گفتی   شد   خوب   -

 شد   درهم  ابروهام  شب   اون  یادآوری  با

 ! خب؟  -

 !نقطت  بی   جمال  به   خب   -

 اونا   مال  میدونم  بعید  پسرن   اونام   که   شدن   ماشین  سوار   دوستام   از   دوتا یکی   تو   جز  شب   اون  بعد

 چیزی   ببین  کن  بازش  بود  افتاده  عقب   صندلی   زیر.  باشه  مریم   پول  کیف  که   اینه  حدسم   من   باشه

 نه؟   یا   مریمه  مال  بفهمی  که   میکنی   پیدا  توش

 نقد  پول   جز   به   کردم  روش   و   زیر   و   کردم   باز   رو  پول   کیف   کنجکاو   زد   که  زشتی   حرف   به   توجه   بی

 ازدواجش   از  قبل   مریم  ....خورد  ذهنم   تو   ایجرقه  نگرفت  رو   چشمم  ایدیگه  چیز   مزون   کارت   یه   و

 و  اسم  به  نگاهی  !کنه؟  کار  مزون  تو  االنم  داشت  امکان  یعنی  بود  کار  به  مشغول  مزون  تو  من  با

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

                             

                               

                                     

      

 

                                 

 

                        

                                   

           

              

                                   

               

                         

                                     

                                 

                               

                                   

                             

                                   

                                 

                               

                                 

       

و شماره  روی  از  آصف...  خیابان  زعفرانیه  آدرس  دیبا،  عروس  لباس  مزون  انداختم  مزون  آدرس 

زیپ متوجه  برگردونم  جاش  سر  رو  کارت  خواستم  که  همین  گرفتم  عکس  گوشیم  با  کارت  آدرس 

رسیدم یقین  به  مریم  فامیل  و  اسم  به  بانک  عابر  کارت  یه  دیدن  با  شدم.  پول  کیف  کنار  مخفی 

هست.   مریم  پول  کیف 

سه میکنی  چیکار  بگیری  انگشتم  اثر  پول  کیف  از  مونده  کم  رسیدی؟  کجا  به  پوآرو  هرکول   -

ساعت؟!

میدم بهش  خودم  هست،  مریم  اسم  به  بانکش  عابر  مریمه...کارت  مال  چیزی-  فروشگاه  کارت  و   

نقد پول  جز  گشتم  که  من  واال  پوآرویی  هرکول  همون  که  الحق  افرین،   -

حاال میگرفتی  عکس  چی  از  نکردم  پیدا 

ندی. کشتنمون  به  جلو  بده  حواستو  هیچی  عکس-  دیدن  با  و  شدم  خیره  بود،  افتاده  پام  روی   

بانک عابر  برداشتن  موقع  که  کوچکی  عکس  به 

برد...... ماتم  آشنا  چشمهایی  با  بچه  دختر  یه 

رنگش صورتی  لپای  که  سفیدی  بچه  دختر  مینداخت.  مریم  یاد  منو  رنگش  قهوهای  چشمهای 

بود تنش  که  رنگی  یاسی  تاپ  با  سفید  لباس  بگیره.  لپاش  از  آبدار  بوس  یه  تا  میکرد  وسوسه  آدمو 

انداختم تنش  توی  گلی  گلی  دامن  به  نگاهی  میومد.  بهش  عجیب  سرش  روی  بنفش  پاپیون  اون  با 

االن کوچولو  دختر  این  میخواست  دلم  عجیب  بود  پوشیده  بنفش  و  یاسی  گلهای  با  سفیدی  دامن 

این از  یکی  ماهم  االن  نمیرفت  پیش  سال  پنج  مریم  اگه  میگرفتمش...  بغلم  تو  سفت  و  بود  اینجا 

موند.   رویا  یه  درحد  فقط  و  داشتم  پیش  سالها  که  رویایی  داشتیم.....  رو  کوچولوها  فرشته 

باشه هرجا  نباش  دختر  اون  "نگران  بست  نقش  ذهنم  تو  مادرم  حرف  و  خورد  تکون  دلم  تو  چیزی 

ازدواج مریم  واقعا  نکنه  داده"  خانواده  تشکیل  هم  کرده،  فراموش  راحتی  به  رو  تو  هم  باش  مطمئن 

اون ازدواج  پیشنهاد  به  که  داشت  همسری  اگه  دادم  رو  سوالم  جواب  خودم  بلفاصله  بود؟  کرده 

نبود.   مریمم  به  شباهت  بی  که  دختری  بود؟!  کی  بچه  دختر  این  اما  نمیکرد  فکر  چلغوز  پسر 

میشنوی؟ صدامو  الوووو   -
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گفتم اخی  دردش  از  که  زد  بازوم  به  محکمی  مشت  حرفش  دنبال 

فرمون؟ پشت  میزنی  جفتک  چرا  وحشی  چته  صدات-  ساعت  سه  کجایی  کردی!  سکته  کردم   

فکر دادی،  جوابی  یه  باالخره  شکر  رو  خدا  خب   -

نمیدی. نشون  خودت  از  حیاتی  علئم  میکنم 

ندی کشتنمون  به  رانندگیت  به  بده  حواستو  تو  خوبه  حالم  نترس  تلفنه؟!!!  مگه  میگی؟  چیه  الو   -

وقت. یه 

زد: غر  حرفم  به  توجه  بی 

تو رفتی  شدی...  ها  زده  ماتم  مثل  ها  بکنی  پول  کیف  به  نگاهی  یه  گفتم  کردم  غلطی  عجب   -

قشنگ هپروت 

دستت؟! چیه  اون 

نیستی ماجرا  کن  ول  ندی  کشتنمون  به  تا  امشب  اینکه  مثل  کن  نگاه  جلوتو  تو  سیاوش  هیچی   -

چه؟! تو  به  اخه  بگه  من  به  نیست  یکی   .... نگرانتم  بگو  منو   -

انقدر نمیشه  ماشین  تو  اینجا  میزنیم  حرف  هم  با  فرصت  سر  خونه  بریم  سیاوش  نشو  ناراحت   -

نمیکشه. ذهنم  دیگه  کردم  پایین  باال  ذهنم  تو 

اکتشافاتی چه  به  بگو  حداقل  فضولی  از  نمیکنم...میمیرم  تحمل  خونه  تا  من  میدونی  که  تو  خب   -

پوآرو؟! هرکول  رسیدی 

کردم. پیدا  بچه  دختر  یه  عکس  با  خودش  اسم  به  بانکی  کارت  یه  پولش  کیف  مخفی  زیپ  تو   -

حرفش وسط  پریدم  که  بگه  چیزی  خواست 

میزنیم..... حرف  بعدا   خونه  برسیم  بذار  لطفا  نگو  چیزی  االن  محض-  به  شدم.  خودم  خیال  و  فکر   

غرق و  کردم  استفاده  بینمون  سکوت  از  که  نگفت  چیزی  دیگه 

کردم. کج  حموم  سمت  به  رو  راهم  زدم  توماشین  که  حرفی  به  توجه  بی  رسید،  خونه  به  پام  اینکه 

سروسامون روو  افکارم  و  میکردم  آروم  خودمو  باید  اول  اما  بود  زیاد  سیاوش  با  زدن  حرف  برای  وقت 
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 نمیدونم  انداختم  حموم  تو   رو  خودم   و  درآوردم  اتاق  از   گوشه  یه   رو  لباسام  از  هرکدوم   .میدادم

 . شد  بلند  سیاوش  صدای   باالخره  که   بودم  مونده  دوش   زیر  چقدر 

 غذا   گشنگی،   از  مردم دیگه  بیرون  بیا   باش  زود !ساعته؟  سه  تو  اون  میکنی  چیکار سپهر  بمیری  -

 شد  سرد

 ......اومدم  منم  برو   تو  -

 نشستم  صندلی  روی  و  کردم خشک   حوله  با   رو  موهام 

 اون  تو   ولی  خورد  رو  کوچیکه  روده  بزرگه  روده  شد،  روشن  شما   جمال   به   ما  چشم  عجب  چه   -

 .نکردی  ول  رو  کوفتی   حموم

 کرد   نگاه  چشمام   تو  و  شد   جدی  گذاشتم  دهنم  تو   زمینی   سیب  یدونه

 نسبتی  چون   نداری،  حقی   تو   باشه   کرده  زندگیش   با   کاری   هر   مریم   سپهر  نکن   فرار   واقعیت   از  -

 نداری   باهاش 

 .... نباز  خودتو الکی  پس

 یدفعه   چرا  که  جوابه  بی  سوال  عالم  یه  ذهنم   تو   میکردی؟  چیکار  بودی  تو   من  جای  بذار  خودتو   -

 ..... چرا !داد؟  طلق  دادخواست   چرا رفت؟  و   گرفت  رو  بیبی  دست و   کرد  ول  زندگیشو  مریم

 

 پرید   حرفم  وسط

 خودتو  فقط  سواال  این  به   کردن  فکر  با  ولی  سپهر،   نمیدونم  رو  سواال  این   جواب  تو  مثل  منم  -

 . میکنی  خسته

  اون   و  مریم  بیخیال  .میشه  روشن  روز  مثل  برات  چیز   همه  وقتش  به  باش  مطمئن   زمان  به  بسپر

 شو  عکس 

 اون   بدونی  اینم  باید  ولی  داری   دوسش  هنوز  قلبت  ته   میدونم   نداری،   باهاش  نسبتی   هیچ  دیگه   تو

 فراموش   مریمو   !نداری  دخالت   حق   تو  و  بگیره  زندگیش  برای  تصمیمی   هر   میتونه   که   آزاده  زن  یه

 . میده  ادامه  داره  زندگیش  به  و  کرده  فراموش   رو   تو  اون  که طوری  همون   سپهر  کن
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عکس اون  اما  فامیلی-  شایدم  باشه  خودش  بچگی  عکس  شاید  باشه...  هرکسی  به  متعلق   

ممکنه عکس  اون   -

چیزی

.... که  اینه  احتمالم  چی؟!اخرین  که   -

کرد شلیک  رو  خلص  تیر  و  نکرد  نگاه  چشمهام  تو 

شده. دختر  صاحب  و  باشه  کرده  ازدواج  تو  بعد  اینکه  گفتم-  رفتهای  تحلیل  صدای  با  داد  دستم   

آبی لیوان 

روز اون  خودم  میکنه؟!  فکر  کامران  ازدواج  پیشنهاد  به  چرا  پس  کرده  ازدواج  نداره...اگه  امکان   -

شنیدم صداشونو  دانشگاه  راهرو  تو 

دوباره شاید  ممکنه،  هرچیزی  میگم  میگیرم،  نظر  در  احتماالتو  دارم  فقط  ندارم  غیب  علم  که  من   -

برات نباید  تو  باشه  که  هرچی  اعلم  و  کرده...اهللُ  فوت  شوهرش  شایدم  گرفته،  طلق  و  کرده  ازدواج 

کارای تاثیر  تحت  میخوای  کی  تا  دور  بنداز  بکن  لقو  دندون  این  همیشه  برای  بار  یه  باشه،  مهم 

چی که  کردی  زهر  خودت  به  زندگیو  سال  پنج  این  تو  بنداز  خودت  به  نگاه  یه  بگیری؟!  قرار  مریم 

نکردی اینکارو  دلیلی  هر  به  حاال  بسازی  خودت  برای  آمریکا  تو  رو  زندگی  بهترین  میتونستی  بشه؟! 

بیای! خودت  به  وقتشه  دیگه  االن  ولی 

سالهای بهترین  من  بود.  واقعیت  عین  ولی  بود  تلخ  سیاوش  حرفهای  نداشت  جواب  حق  حرف 

من خیال  بی  چی؟  اون  اما  کردم  محروم  چیز  همه  از  رو  خودم  گذروندم  خیال  و  فکر  تو  رو  عمرم 

نبود خودم  دست  بیارم  زبون  به  رو  کلمه  اون  نمیتونستم  هم  ذهنم  تو  حتی  دنبالِ....  رفت  و  شد 

دادم فشار  زیاد،  عصبانیت  از  رو  دستم  تو  لیوانِ  که 

دیوونه میکنی  چیکار  اندازه-  به  سوزشش  ولی  میسوخت  و  دستم  تو  بود  رفته  خرده  شیشه   

شدم خیره  دستم  خون  به 

نبود. قلبم  سوزش 
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لقمه یه  نذاشتی  آخر  کنن  بخیه  دستتو  درمونگاه  بریم  پاشو  آوردی!  خودت  سر  بلیی  چه  ببین   -

کنیم. کوفت 

کردم نگاش  چپ  چپ 

نکن چپ  برام  چشماتو  کردی،  خطی  خط  اعصابمو  کافی  اندازه  به  سپهر  پاشو  میکنم-  پانسمان   

خودم  -

خطرناکه توش  رفته  خرده  پاشو...شیشه  میگم  کشیدم-  پوفی 

شو. بیخیال  سیاوش  دارم  پانسمان  وسیله   -

اتاق به  رو  خودم  وارفته  قدمهای  با  و  شدم  بلند  صندلی  روی  از  گفت.  لب  زیر  حرص  از  درکی  به 

ریختم زخمم  روی  محلول  از  قطره  چند  حموم،  تو  رفتم  و  برداشتم  رو  ضدعفونی  وسایل  رسوندم 

با رو  دستم  دوباره  و  کردم  خارج  دستم  از  دقت  با  رو  شیشه  شد.  بسته  سوزشش  از  چشمهام  که 

داشت بخیه  به  نیاز  دستم  زخم  اینکه  به  توجه  بی  دادم.  شستشو  مقطر  آب  و  ضدعفونی  محلول 

گرسنگی از  شکمم  امشب  بود  شده  شبی  عجب  شدم.  ولو  تخت  رو  حال  بی  و  کردم  پانسمان  دستمو 

بود.....   سیاوش  حرفهای  درگیر  ذهنم  و  میرفت  مالش 

میخوابی! چقدر  دیگه  پاشو   -

هوم شد-  دیرت  سپهر  پاشو  دادم-  جوابشو  خوابالودی  باصدای 

اصل نخوابیدم  دیشب  میاد  خوابم  کن  ولم  آب-  با  خوابیدم.  و  کردم  بغل  رو  بالشتم  شده  من   

خیال بی  اینکه  از  ...خوشحال  نیومد  ازش  صدایی 

کردم نثارش  بدوبیراهی  و  شد  بلند  دادم  صدای  شد  ریخته  روم  که  سردی 

میکشمت سیاوش  نیوفتی  گیرم  مگه   -
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 !میخوابی؟  چقدر  دیگه  ظهره  لنگه  داری  کار   امروز  گفتی  خودت  !چه؟ من  به  -

 

 نشون   رو  هشت   عدد  هاش  عقربه  که   ساعت  دیدن  با   انداختم  تختم  کنار  ساعت  به  نگاهی   نیم

 میشه   بلند  سرم از   دود  کردم   حس  میداد

 .سیاوش  بدم  نشونت  ظهری   لنگه   یه  -

 میتونستم کاش  .بست  سرش  پشت  محکم  رو اتاق  در  و  رفت  عجله  با  شدم  بلند  جام از  که  همین

  . بود  پرونده  سرم  از  رو  خواب  بود  کرده  خالی  روم  سیاوش  که  سردی  آب  ولی  بخوابم  بیشتر  یکم

 . زدم  بیرون  اتاق   از  و  کردم  خشک  باحوله  رو   موهام  انداختم،  پایین   تخت  روی  از  رو   خیسم  بالشت

 نشست   میز  پشت   و   زد  سوتی   سیاوش

 . اخلق  بد  آقای   بخیر  شمام   صبح   -

 دادم   تکون  سر

 خبریه؟   نکنه میخونه،  خروس  کبکت   -

 .  میشه  خون خروس  هم  کبکت  بگیری   شُل  رو  زندگی یکم  هم  تو  !نخونه؟  چرا  -

 راهنماییت  از  مرسی   !عجب  -

 . نشه  فراموش  مشاوره  هزینه داری  که   کارتمو  شماره  نداشت  رو   شما  قابل  -

 کشیدم   ایخمیازه

 بری؟   میخوای   کجا  سحر  کله   حاال!...نریز  مزه  -

  شد   این  بخوابی،  تو  بشم  بیدار  من  ساعت  این حیفه  گفتم  نداری  کلس تو  دیدم  دانشگاه،  میرم  -

 .کردم  بیدار   هم رو تو  که

 سیاوش   نیستی   بشو  آدم  -

 گفت   بلندی   نچ  و گرفت   پنیر   نون  لقمه   یه  

 دارم   کار  گفتی  دیشب   !امروز؟  بری میخواستی  کجا  راستی  -
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گفتم!؟ من   -

که گرفتی  آلزایمرم  جلالخالق،   -

بیمارستان. برم  قراره  آوردی  یادم  شد  خوب  وای،   -

پرید باال  ابروهاش 

شد؟ درست  کارات  مگه  بیمارستان؟!   -

ببرم. مدارکمو  بیمارستان  برم  سر  یه  امروز  گفتن  ولی  نمیدونم   -

بدم. بهش  برم  من  میخوای  میکنی؟  چیکار  پولو  کیف  اها  افتادم-  سرفه  به  و  گلوم  تو  پرید  چایی 

پول. کیف  یه  خاطر  به  نکن  خفه  خودتو  بابا!؟  خبرته  چه  کردم-  صاف  گلومو  پشتم  کوبید  !محکم 

لعنتی شکوندی  کمرمو  سیاوش....خوبم  نمیخواد  کرد-  نگام  منتظر  و  انداخت  باال  شونهای 

میشی. شرک  خر  شبیه  سیاوش  نکن  نگام  _اونجوری 

از نشد  ماجرا  پیگیر  اونم  کردم،  عوض  رو  بحث  اینکه  از  خوشحال  کرد  نثارم  بیشعوری  و  خندید 

بزنم. بیرون  خونه  از  زودتر  و  کنم  عوض  لباسامو  تا  شدم  بلند  میز  پشت 

دوباره نزدن.  و  زدن  زنگ  بین  بودم  دل  دو  هنوز  روز  چند  از  بعد  انداختم  دستم  تو  کارت  به  نگاهی 

و انداختم  باال  شونهای  چی؟!  نباشه  اونجا  اگه  دیبا"  لباس  "مزون  شدم  خیره  کارت  روی  اسم  به 

گرفتم. تماس  که  میخواستم  لباس  خیالیم  خواهرِ  یا  نامزد  برای  میگم  فوقش  زدم،  دریا  به  رو  دلم 

صدای که  کنم  قطع  رو  تلفن  خواستم  میشد  بیشتر  قلبم  تپش  و  استرس  میخورد  که  بوقی  هر  با 

پیچید   گوشی  تو  زنونهای 

بفرمایید دیبا  مزون   -

 147



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

        

      

                               

                 

         

          

     

         

              

                                   

                                

             

     

                                   

    

                                 

           

                        

          

                                 

   

          

نباشید خسته  خانوم  سلم   -

جناب... ممنون  سلم   -

محل با  که  شد  این  خاموشه  همراهشون  تلفن  متاسفانه  کنم  صحبت  سنایی  خانوم  با  میخواستم   -

کنم؟! صحبت  ایشون  خود  با  هست  امکانش  گرفتم  تماس  کارشون 

گفت: عشوهای  پر  صدای  با 

گرفته؟ تماس  کسی  چه  بگم  پرید-  باال  ابروهام 

قدیمی آشنای  یه  بگین   -

کنم. صداش  کنید  صبر  لحظه  چند  خب  بسیار   -

قید میشنید  رو  صدام  تا  شک  بدون  بودم  نکرده  رو  اینجاش  فکر  بود  گرفته  لجم  خودم  خنگی  از 

دادم تکیه  صندلیم  به  و  کردم  قطع  رو  تلفن  ناگهانی  تصمیم  یه  تو  میزد.  رو  پولش  کیف 

درهمه! انقدر  قیافت  چرا  سپهر؟!  شده  چی   -

نیست. چیزی  میکنی؟-  بهم  کمکی  یه  ماهان  میگم   - میدیدم  رو  مریم  امروز  باید  بود  هرجوری   

زد، سرم  به  فکری 

خدمتم. در  _جانم 

حرفی هر  میدونستم  داشتم،  اعتماد  بهش  ولی  بودم  شده  آشنا  ماهان  با  تازه  اینکه  با  زدم،  لبخندی 

میمونه. خودمون  بین  بشه  زده  هم 

کنم. صبحت  سنایی  خانم  با  میخوام  بگو  بگیر  تماس  شماره  این  با   -

گفت خوشحالی  با  کارت  دیدن  با 

خسیس انقدر  که  تو  میشی؟!  داماد  داری  نگفتی  بشه  زیاد  شامت  پول  ترسیدی  داداش!  مبارکه   _

سپهر. نبودی 

اوردم پایین  رو  صدام 
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 چی  درمورد   بفهمن   پرستارا  مونده   همین   !کنی؟  دار   خبر   رو  همه   میخوای  ! خبرته  چه   هیس   -

 . میزنیم  حرف

 زد   برق  چشماش

 بودی   نذاشته  پاتو   هنوز  بود،   معلوم   اول  روز   همون  از   گرچه   شیطون؟   بردی  رو  کی   دل  نیومده   -

 .شدن  عاشقت   دل   صد نه  دل   یه  اینجا  دخترای  نصفه  بیمارستان  تو

 بود   گرفته  مهخند

 ! رفتی  پیش   کجاها   تا  تو خبره، چه  بگم   بهت  بگیر   دهن  به   زبون  دقیقه  یه  تو   دست   از  ماهان  -

 خوشبخت؟  عروس  این  کیه  فضولی   از  مردم   بگو     -

 ! خوشه؟ دلت هم تو بود  کجا  عروس   -

 خوابید   بادش   

 چیه؟  کارت   این  پس   -

 کنه؟   عروسی   قراره  دستشه  مزون   کارت  هرکی  مگه   -

  بزنه   حرفی  نذاشتم

 کار   مزون  تو  پول  کیف  صاحب   که   کردم   پیدا  پول   کیف   یه  پیش   وقت  چند   بخوای  رو   راستش-

 . میکنه

 برمیاد؟   دستم  از  کمکی  چه    ! خب  -

 دستش   به  کیفو   تا  بذار  باهاش   قرارم   یه  کردی  پیدا  کیفو   این  تو  بگو  بزن  زنگ  کن لطفی  یه  -

 . برسونی

 زد   شیطونی  چشمک 

 نمیگیری؟   تماس   خودت  چرا  -

 نشون  خودشو   بشنوه  منو   صدای   اگه   بدون  حد   همین  در   فعل   ولی  مفصله  داستانش   راستش   -

 ...نمیده
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******** 

 داری   تلفن   عزیزم   مریم  -

 . شده  حاضر لباسش  بگو بهش   یوسفیه  خانم   اگر  -

 .نبود  یوسفی  خانم  عزیزم   نه  -

 مراسمش   بگیره،  لباسشو  بیاد  بگیری  تماس  یوسفی  خانم  با  باشه  یادت  حتما  پس   وای  ای  -

 .نزدیکه

 . میذارم  کاور   تو   لباسارو  این  من   برو  تو   عزیزم   باشه  -

 کیه؟   نگفت   راستی...  مرسی  -

 شد نمایان   ش شده  لمینت   هایدندون  که   زد   لبخندی

 . دارم  کار   سنایی  خانم با   گفت  بود  آقایی   یه  نکرد،   معرفی   خودشو نه  -

 .جون یاسی  مرسی...اها  -

 رسوندم   میز  پشت   رو خودم عجله  با

 میاد؟   صدا  الو....  الو  بفرمایید   بله  -

 تلفن   صدای  که  برم  خواستم  !بود؟  زده  زنگ  کی  یعنی...کردم  قطع  رو  تلفون  که  نیومد  صدایی

 شد  بلند

 .بفرمایید  دیبا  مزون  -

 سنایی؟ خانوم  بخیر  وقت  سلم  -

 برمیاد؟   دستم  از  کمکی   چه ...هستم خودم  بله  -

 .شد  خشک   میز  روی دستم  زد که  حرفی  با   که  کشیدم می  میز   روی  فرضی  خطوط  دستم  با

 نکردید؟   گم  چیزی  تازگی  به  شما   -
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دادم رو  جوابش  فکر  کردم!بدون  گم  پولمو  کیف   -

بگین. رو  مشخصاتش  میشه  خب  بسیار   -

گفتم صدا  به  توجه  بی  پیچید  گوشم  تو  بیمارستان  بلندگوی  صدای 

درسته؟ توشه  بانکیم  کارت  و  نقد  پول  تومن  هزار  صد  حدود  رنگ،  قرمز  چرمی  پول  کیف  ؟!-   

برسونم شما  به  کیفو  میتونم  چجوری  من  سنایی.....  خانم  درسته   -

ساعت بعد  من  که  کنید  مشخص  رو  جایی  یه  شما  میخواین  شلوغه،  سرم  واقعا  االن  من  خب   -

! ازتون  بگیرم  پولمو  کیف  کاریم 

کنید... یادداشت  رو  تلفنم  شماره  و  آدرس  زحمت  بی  ...پس  نیست  مشکلی  باشه  اینکه-  از  غافل 

کشیدم، راحتی  نفس  برم.  بود  قرار  که  آدرسی  به  شدم  خیره  و  کردم  قطع  رو  تلفن 

بود... انتظارم  در  دیگهای  چیز 

********

شد؟ چی   -

بگیره. تماس  باهام  شد  قرار  دادم  شمارمو   -

ماهان. کردی  لطف  خیلی  مرسی   -

نکردم... کاری  شد-  باز  نیشش  و  زد  چشمکی 

گویا... داری  پیش  در  سختی  راه  داداش  باشی  موفق  اقا-  کاری  کجای  گفتم  دلم  تو  و  زدم   

تلخی پوزخند  نمیده.  بله  ها  سادگی  این  به  خانوم  عروس 

نشستم باهاش  عقدم  سفره  پای  مو  گرفت  بله  ازش  بار  یه  من  ماهان! 
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همین. برسونم  دستش  به  پولشو  کیف  میخواستم  فقط  من   -

یه من  نداری  کاری  اگه  دیگه...  میشه  شروع  دادنا  کیف  همین  از  چیز  همه  میگی!  راست  که  تو   -

بزنم بخش  به  سر 

لطفا. بذار  درجریان  منو  گرفت  تماس  باهات  وقت  هر  ازت...فقط  ممنون  نه  ویزیت-  داشتم  که   

بود مریضی  چندمین  نمیدونم  رفت....  بیرون  اتاقم  از  و  گفت  لب  زیر  باشهای 

شد پیدا  ماهان  ی  سروکله  که  میکردم 

میگردم. دنبالت  دارم  ساعت  سه  تو؟!  کجایی  زده؟-  زنگ  شده؟مریم  چی  بگو  خب  جا  همین   -

شد گرد  چشماش 

سناییه؟ خانوم  همون  منظورت  اها  مریم؟!  اره-   -

کرد عوض  صداشو 

سپهر. کن  سیاه  خودتو  بدم،  پولشو  کیف  میخوام  فقط  من  میگه  بعد  کردم-  اخم  الکی 

ماهان! بگیرین-  قلوه  و  دل  میخواین  که  اونجایی  از  داد  نمیشد  که  بیمارستانو  ادرس  نشو  عصبی   

بابا خب   -

بر دستم  از  که  بود  کاری  تنها  این  دیگه  بیاد،  بیمارستان  نزدیک  کافه  کردم  راضیش  سختی  به 

دعوتما! منم  عروسیتون  نره  یادت  سپهر  آقا  خودت  با  گرفتن  بله  جواب  میومد... 

بزنم باال  آستین  خواستم  روز  یه  اگه  چشم  بود؟  کجا  عروسی  اخه  خجستهای  چقدر  تو  خدا  ای   -

میکنم. دعوت  هم  تو 

میاد. در  گندش  بعدا   ولی  کن  انکار  هی  تو  حاال   -

داشتم. ازت  هم  دیگه  خواهش  یه  ولی  ماهان.  گرم  باشه...دمت   -
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جان کافه؟-  بری  خودت  میشه  کرد-  نگام  مشکوک  و  خورد  جا 

دیگه؟ میکنی  شوخی  بهتون-  حواسم  دور  از  منم  بشین  کافه  تو  برو  تو  هستم،  جدی  کامل   

نمیکنم...اتفاقا شوخی  نه!   -

هست،

قهوه. فنجون  یه  به  کن  دعوتش 

میزنه! مخ  اینجوری  کی  اخه  سپهر؟  شدی  دیونه   -

نکردی. باور  تو  بزنم  طرفو  مخ  نمیخوام  گفتم  که  من  این-  از  تر  سرسخت  زدم  حرف  تلفن  پشت   

باهاش من  که  اونی  نمیارم،  در  سر  کارات  از  که  من   -

خوردن برای  من  دعوت  نظرت  به  حاال  نمیکنه  قبول  رو  توکافه  گذاشتن  قرار  که  دختری  بود.  حرفا 

سپهر. نمیکنم  فکر  میکنه؟!  قبول  رو  قهوه  فنجون  یه 

اون اگه  ببین  برام.  بخری  وقت  یکم  کافیه  فقط  برمیای،  پسش  از  تو  ولی  سخته  میدونم  ماهان   -

کردی راضی  اونو  اینکه  محض  به  میره،  میذاره  و  میشه  پولش  کیف  خیال  بی  ببینه  همه  از  اول  منو 

نباش. نگران  میرسونم،  خودمو  منم  میدی  پیامک  من  به 

ولی میدم  انجام  باشه  میخوای  تو  که  اینکاریه  اگه  بگم.  چی  سپهر...نمیدونم  شدم  گیج  من   -

خودت. با  عواقبش 

دادم سرتکون 

میام. کنم  ویزیت  مریضمو  اخرین  منم  کن  عوض  لباستو  برو  باشه   -

حقم رفت.  بیرون  بخش  از  و  داد  تکون  سری  شده  پنجر  نبود،  ماهان  شیطنتهای  از  خبری  دیگه 

راضی رو  مریم  بتونه  ماهان  بودم  امیدوار  فقط  داشت.  حسو  همین  بود  اون  جای  هرکی  داشت، 

میخواستم کی  تا  بود  سیاوش  با  حق  زندگیم.  دنبال  برم  بعدم  بزنم  بار  اخرین  برای  رو  حرفام  تا  کنه 

رو داروهاش  و  پرسیدم  مریضم  از  سوال  چندتا  نمیکنه.  فکرم  من  به  حتی  که  باشم  کسی  منتظر 
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حرفهایی و  مریم  سمت  میرفت  فکرم  ندم.  سوتی  تا  بودم  کرده  جمع  رو  حواسم  سختی  به  نوشتم 

به رو  نوشتم  که  نسخهای  بود.  تخت  روب  بیمارهای  کنار  جسمم  فقط  اما  بزنم  بهش  بود  قرار  که 

هم پرستار  عشوه  پر  گفتنهای  دکتر  اقای  به  حتی  زدم،  بیرون  بخش  از  عجله  با  و  دادم  پرستار 

کردم.   کج  اتاقم  سمت  به  رو  راهم  و  نکردم  توجهای 

مریم به  و  آوردم  طاقت  چطور  روز  چند  این  نمیدونم  نداشتم،  رو  بیمارستان  تو  موندن  تحمل  دیگه 

چه بچه،  دختر  اون  بفهمم  که  نبود  دلم  تو  دل  ببینمش  قراره  میدونستم  که  االن  اما  نزدم.  زنگ 

سال پنج  این  تو  که  کسی  میتونستم  راحتتر  موضوع  این  فهمیدن  با  شاید  داره؟!  مریم  با  نسبتی 

مشکی کت  و  آوردم  در  تنم  از  رو  رنگم  سفید  روپوش  کنم.  فراموش  رو  کردم  زندگی  خاطراتش  با 

زدم.   بیرون  بیمارستان  از  اتاقم  کتابخونه  از  کتاب  یه  برداشتن  با  پوشیدم،  رو  رنگم 

اینکه محض  به  موندم.  مریم  منتظر  کافه  در  به  خیره  و  نشستم  ماهان  ماشین  تو  کافه  از  بیرون 

چند هنوز  بشینه.  ماهان  میز  پشت  کردم  صبر  و  شدم  پیاده  ماشین  از  آروم  خودشه  شدم  مطمئن 

ماهان که  حرفی  با  که  بره  خواست  و  شد  بلند  میز  پشت  از  که  بود  نگذشته  مریم  رفتن  از  دقیقه 

مریم رسوندم،  بودن  نشسته  که  میزی  به  رو  خودم  و  ندادم  دست  از  رو  فرصت  نشست.  دوباره  زد 

کشیدم رو  کنارش  صندلی  که  همین  اما  میکرد  بازی  دستش  انگشتهای  با  و  بود  پایین  سرش 

برد.....   ماتش  من  دیدن  با  و  اومد  باال  نگاهش 

میکنی؟ چیکار  اینجا  ت...تو...   -

بزنیم. حرف  باهم  باید   -

استاد. ندارم  حرفی  باشما  من  گفتم  هم  قبل   -

اومد: حرف  به  ماهان  میکرد،  نگاهم  اخم  با  و  شد  بلند  صندلی  از  بدی  صدای  با 

بزنید. حرف  بتونید  راحتتر  تا  میذارم  تنها  رو  شما  من  سنایی  خانوم  رفت-  و  نموند  جوابی   

منتظر

کنید. صبر  لطفا  اقا...اقا  میشه؟!  چی  من  پول  کیف  پس   -
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آروم و  گرفتم  دستم  تو  رو  دستش  بود  شده  جلب  ما  به  توجهشون  که  نفری  چند  به  توجه  بی 

گفتم

بری. راحت  خیال  با  میتونی  بعدش  بزنم  حرفامو  منه،  دست  پولت  کیف  بشین  کشید-  بیرون   

دستم از  رو  دستش  حرص  با 

نزن. دست  من  به  دیگه   -

بشین. لطفا  ببخشید..حاال  تو-  دست  من  پول  کیف  ببینم  کن  صبر  بزنم؟  حرفی  باهات  نمیخوام   

دیگه نگفتم  من  مگه  ببینم   -

میدزدی!؟ منو  پول  کیف  که  کشیده  جایی  به  کارت  نکنه  میکنه؟  چیکار 

تهمت اینکه  قبل  میخوره؟  من  درد  به  چه  تو  پول  کیف  اخه  نه؟!  نیومده،  تو  به  خوبی  شد؟!  تموم   -

همون بود...  افتاده  سیاوش  ماشین  تو  پولت  کیف  که  برسونم  اطلعت  به  باید  بزنی  بهم  دیگهای 

بودی. هرزه  پسرای  اون  بغل  تو  که  شبی 

کرد سرفهای  تک 

دارم. عجله  بده  بهم  کیفمو  لطفا  آوردی  که  باشه...ممنون   -

زدم تلخی  هست!پوزخند  تو  مثبته  جواب  منتظر  که  کامران  بیچاره  جدید؟  کیس  یه  دنبالِ  بری   

میخوای بازم  نکنه  کرد-  مشت  رو  دستاش  و  شد  درهم  ابروهاش 

کنی. بارم  اومد  در  دهنت  از  هرچی  نمیدم  اجازه  بهت  سپهر  کن  صحبت  درست   -

بود کرده  فرو  دستش  کف  رو  ناخونهاش  عصبانیت  موقع  داشت  قبل  از  که  عادتی  شد!طبق   

حیف میشدی.  اوکی  ماهانم  با  میکردم  صبر  دیگه  یکم  مطمئنم  میگم؟  دروغ  مگه  چیه   -

میزدم. حرف  مدرک  با  اینطوری  میدادم،  نشون  رو  خودم  دیرتر  یکم  کاش 

نفس و  چسبوند  بهم  رو  دستاش  کف  زد  لبخندی  قبل  دقیقه  چند  خلف  بر  و  پرید  باال  ابروهاش 

کشید عمیقی 
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از قبل  خودت  قول  به  میگم،  بهت  باشه  داری  اصرار  انقدر  که  حاال  ولی  بدونه  کسی  نمیخواستم   -

به قراره  و  دادم  کامران  به  رو  مثبتم  جواب  من  که  بگم  بهت  باید  بزنی  بهم  دیگهای  تهمت  اینکه 

برم.   من  حرفینمونده  دیگه  اگه  کنم،  ازدواج  باهاش  زودی 

دروغ و  راست  تا  شدم  خیره  میزد  برق  حاال  که  چشماش  به  شدم،  مات  و  کیش  واقعی  معنای  به 

که چیزی  از  باالخره  نداشتم.  تمرکز  و  میشد  اکو  ذهنم  تو  اخرش  جمله  اما  بفهمم،  و  حرفش 

و مادرم  بارها  یا  بودم  گرفته  نظر  در  رو  احتماالت  تمام  مدت  این  اینکه  با  اومد  سرم  میترسیدم 

تا که  دردی  داشت.  درد  خیلی  مریم  خود  زبون  از  جمله  این  شنیدن  اما  بودن  گفته  بهم  سیاوش 

گرفت. پام  و  دست  از  رو  حس  و  رفت  استخونم  مغز 

بود، کابوس  یه  همش  نترس  بگه  و  کنه  بیدارم  خواب  از  سرد  اب  لیوان  یه  با  یکی  میخواست  دلم 

اما....

میکردم حس  بود  شده  خشک  عصبانیت  و  استرس  از  دهنم  دادم  قورت  رو  دهنم  آب  سختی  به 

بزنم حرف  درست  نمیذاره  و  گذاشته  گلوم  روی  رو  دستش  یکی 

بِ..شی... خوش...بخت...   -

در سمت  به  و  گذاشتم  میز  رو  پنجاهی  تراول  یه  با  همراه  رو  پول  کیف  و  کردم  جیبم  تو  دست 

بشم.... خارج  منحوس  کافه  اون  از  زودتر  چه  هر  تا  کردم  تند  پا  کافه 

یه********** المصب  اخه  شده؟  چی  بگی  نیستی  حاضر  که  شدم  غریبه  انقدر  من  یعنی 

کن! نگام  مریم   -

شده چی  بگو  شده  چی  ببینم  نمیزنی  که  حرفم  خون!  کاسه  دو  شده  چشمات  بنداز...  آینه  به  نگاه 

کنم. کمکت  بتونم  شاید 

دادم: رو  جوابش  گرفتهای  صدای  با 

نشده چیزی   -
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دیگه! بزنم  حرف  نمیخوام  بگو  من...  به  بگی  دروغ  نمیخواد  خروسیت  صدای  با  زبونم-  اما  بود   

صحبتم هم  و  دوست  بهترین  انیس  لبخند،  جز  بود  هرچی  شکل  لبم  روی  منحنی 

میشد دانشگاهمون  استاد  به  مربوط  سرش  یه  که  زندگیای  بگم...  براش  گذشتهم  از  تا  نمیچرخید 

بشه... عوض  سپهر  به  نسبت  نزدیکم  دوستهای  دید  نمیخواستم  من  و 

تا شبهایی  چه  ندیدن  کرده!  نثارم  عاشقانههایی  چه  سپهر  ندیدن  و  نبودن  ما  زندگی  تو  که  اونا 

که سپهری  اون  برام!  بود  الالیی  بهترین  گوشم  تو  قلبش  ضربان  و  بود  سینهش  روی  سرم  صبح 

میکرد. فرق  دیدن  دانشجوها  که  سپهری  با  درجه   1۸۰ میشناختم  من 

اما زندگیم،  فرد  ترین  غریبه  االن  و  بود  زندگیم  مرد  زمانی  یه  که  مردی  برای  میکشید  پر  دلم 

بودم. کرده  خراب  رو  سرم  پشت  پلهای  همه  من  نبود....  برگشتی  دیگه 

راحت و  خودم  و  بگم  چیزو  همه  میخواست  دلم  نمیرفت  پایین  که  بود  چسبیده  گلوم  به  چیزی  یه 

هیچکس با  موردش  در  و  بودم  داشته  نگه  سینهم  تو  سال  همه  این  که  رازی  از  بودم  خسته  کنم 

نمیزدم... حرف 

بهار ابر  مثل  شد  رها  بود  چسبیده  گلوم  به  ساعت  چند  که  بغضی  کی  نفهمیدم  کرد  بغلم  که  انیس 

میکردم... گریه 

باال رو  دماغم  بشم.  سبک  تا  کنم  گریه  سیر  دل  یه  گذاشت  و  بود  کرده  بغل  رو  من  خواهرانه  انیس 

اومد در  صداش  که  ها!کشیدم  نگیری  دماغ  من  لباس  با  خندیدم-  حال  بی 

ببخشید! انیس  شد  خیس  لباست  فقط  نمیگیرم  دماغ  نترس  دیدی-  منو  تا  یهو  کردی  جمع   

داشتی اشک  هرچی  باالخره  دیدیم  رو  شما  لبخند  ما  عجب  چه   -

گرفته! اشتباه  کاغذی  دستمال  با  منو  خدا  رو  تو  کن  نگاه  لباسم؟!  رو  کردی  خالی 

گفتم بود  زده  حالم  کردن  عوض  برای  که  قبلیش  حرف  به  ربط  بی 

دارم. تو  مثل  دوستی  که  خوشحالم  انیس  مرسی   -
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کنار سختم  روزهای  تو  باید  که....  نیستن  خوش  روزهای  برای  فقط  دوستا  مریم  حرفیه  چه  این   -

میتونی خواستی  هروقت  میکنی،  دل  دل  ولی  بزنی  حرف  یکی  با  میخواد  دلت  میدونم  باشن!  هم 

میدارم.   نگه  راز  یه  مثل  حرفاتو  همیشه  مثل  باش  مطمئن  کنی  اعتماد  بهم 

شد باز  زبونم  قفل  که  بودم  جمله  همین  منتظر  که  انگار 

انیس  -

جانم  -

که.... میترسم  میترسم  ولی  بزنم  حرف  یکی  با  میخواست  دلم  وقته  خیلی  من   -

منو بشه؟!  عوض  بهت  نسبت  دیدمون  خودت  قول  به  میترسی  نه؟  بشی  قضاوت  میترسی   -

وقت هیچ  ما  که  نگفتیم  بهت  دانشگاه  بوفه  تو  نازنین  و  من  اونروز  مگه  مریم؟!  شناختی  اینجوری 

برای تصمیم  عاقلنهترین  مطمئنا   بگیری  زندگیت  برای  تصمیمی  هر  تو  نمیکنیم؟  قضاوت  رو  تو 

زندگیته!

اومد باال  سرم  که  گرفت  دستش  تو  رو  دستام  میکردم،  بازی  دستم  انگشتهای  با  و  بود  پایین  سرم 

میشه؟ اشک  پُرِ  چشمات  بزنی  حرف  موردش  در  میخوای  وقت  هر  که  دلته  تو  چی   -

نمیکنی.... فکرشم  وقت  هیچ  که  چیزی   -

رفت باال  ابروهاش 

کرده؟ اذیتت  نکنه  ببینم  ها؟!  جونه؟  کامی  پسرِ  اون  مورد  در  نکنه  مریم،  میکنی  نگرانم  داری   -

بی رویِ  ُپر  پسرهی  کاسشه  نیم  زیر  کاسهای  یه  میدونستم  اولم  از  برسیم  حسابشو  که  بگو  اره  اگه 

چیز... همه 

دادم تکون  سری 

نیست... کامران  به  ربطم  بی  همچین  ولی  انیس!  نه  بشم-  متوجه  منم  بگو  درست  نمیفهمم  که   

من  -
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 صد   نه  دل  یه  که  بگم  روزی  اون  از  کنم  شروع  کجا  از  نمیدونم  ...سخته  برام  گفتنش   راستش  -

 . نشستم  عقد  سفره   سرِ  که   بگم  روزی  اون  از  یا   شدم  عاشقش   دل

 اون  باش  مطمئن    ! میکنی؟  اذیت  گذشته  خاطر  به  خودتو  چرا  بیامرزه،  همسرتو  خدا  عزیزم  -

 کامران  به  بیامرزت   خدا   همسر  از   چیزی  مریم  راستی  .بمونی  تنها  تو   که  نیست  راضی   خدابیامرزم 

 نداشت؟   موضوع  این   با  مشکلی   گفتی؟

 بهتون   رو  چیزا  سری  یه  من....  راستش....    من  نیست  میکنی   فکر  تو  که  چیزی  اون  اصل  انیس  -

 ...نگفتم

 چی؟   مثل     -

 چیز   همه  میخواستم  قبل  دفعات  برخلف  اینبار  دادم،  ادامه  کلفه  و  صورتم  روی  کشیدم  رو  دستم

 خاطرات   از  شبونه،  وقت   بی  و  وقت   هایدلتنگی  از  کشیدم،  سال  پنج  این  تو  که  دردی  از    .....بگم  رو

 ..... گذشته  پررنگ

 خودمو   تو  ریختم  بس  از   شدم  خسته   !میکنه  خفم  داره  که   جاست  این  چیزی  یه  میدونی  !انیس  -

 نگفتم   چیزی  هیچکس   به

 ! ؟  شده  چی  آخه  میکنی،  نگرانم  داری   مریم  -

 ...اولم  همسر به  میشه  مربوط  من  گذشته  -

 !بگی   تر واضح  میشه...شدم گیج   من   اولت؟   همسر  -

 : کردم  صاف  رو  گلوم

 ... بودیم  هم   عاشق  ...داشتم  دوست  خیلی   اولمو   همسر  کردم،  ازدواج بار   دو  من   راستش   خب   -

 شدم   غرق   گذشتم  تو  انقدر  شدم  مشغول  دستم  های انگشت  با  و  گرفتم  گُر  روزها  اون  یادآوری  با

 .کردم  تعریف  انیس  برای   دو  سپهر  با   مشترکم  زندگی   کی  نفهمیدم   و  رفت  در   دستم  از  ساعت   که

 اومدم خودم به   گرفت  جلوم  انیس  که  کاغذی   دستمال  با
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بود تو  جای  هرکی  مدت،  این  تو  کشیدی  چی  دلت  برای  بمیرم  دلم  عزیز  کن  پاک  اشکاتو   -

نیست دور  خیلی  که  روز  یه  باش  مطمئن  قشنگم.  کردی  صبوری  تو  اما  بود...  زده  جا  اینا  از  زودتر 

میگیری..... صبوریهاتو  این  جواب 

گفت: قبلش  جمله  به  ربط  بی  باشه  اومده  یادش  چیزی  که  انگار  بعد 

بود؟ چی  اولت  همسر  اسم  نگفتی  مریم  راستی   -

بود اسمش  گفتن  ماجرا  قسمت  ترین  سخت 

میشناسیش  -

شد گرد  چشمهاش 

دوتا زندگی  نمیکشه  خجالت  برسم  عفریتشو  مادر  حساب  برم  خودم  بگو  کیه؟  میشناسمش؟!   -

زده. بهم  جونو 

گفتم بریده  بریده  و  دادم  قورت  رو  دهنم  اب 

س..پ...ه..ر سپهر؟-  کدوم  سپهر؟!   -

هست؟!********* حواست  سپهر  میکنی  روی  زیاده  داری  خیلی  دیگه  بسته  من  بده  رو   

شیشه اون  نمیدم-  اهمیتی  اما  میکنه  اذیتم  تلخیش  میکشم  سر  و  میکنم  ُپر  دیگهای  پیک   

حرفش به  توجه  بی 

نشدم... متوسل  زور  به  تا  من  بده  لعنتی   -

میدم دو  جوابش  کشدار 

ششددد تتتموووم  اینجوری-  مریم  خاطر  به  باز  کن!  نگاه  منو  شد؟!  تموم  چی  بگو  درست   

سپهر شد؟  تموم  چی   -

کردی؟ مست 
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رفت باال  صدام  که  نبود  خودم  دست 

نییار اسممشششششو   -

اصل.. بخوابیم  بریم  پاشو  میگیری؟!  منو  یقه  چرا  کن  ول  باشه...دستمو  باشه  گرفت-  رو  بازوم  که   

شد شل  سیاوش  یقه  دور  از  دستم  اومد  پایین  چشمم  از  لجوجانه  اشکی  قطره 

حالت روز  چند  این  که  تو  لعنتی  کنی  فراموشش  ندادی  قول  مگه  سپهر  کن  نگاه  چشمام  تو   -

خودت؟! با  دوباره  کردی  چیکار  بود  خوب 

کردم زمزمه  حال  بی 

میااااد خواب....خوابممم  بخواب-  اتاقت  تو  بریم  پاشو  باشه   -

محکم رو  سیاوش  دست  سرگیجم  به  توجه  بی  بشم  بلند  صندلیم  از  کرد  کمک  و  گرفت  رو  کمرم 

که برداشتم  قدمی  خونه  کف  پارکتای  به  خیره  و  زدم  پلک  بار  چند  کرد  نگام  سوالی  که  گرفتم  تر 

افتاد.... هم  رو  پلکهام  و  رفت  تنم  از  جون 

نداشتم چشمهامرو  کردن  باز  نای  ولی  میزدن  حرف  هم  با  که  میشنیدم  رو  سیاوش  و  ماهان  صدای 

رسوندیش موقع  به  نبود  خوب  اصل  حالش   -

نمیکنه؟! باز  چشماشو  چرا  چطوره  حالش  االن  بد-  براش  خیلی  که  میدونی  نرسه،  کسی  گوش   

به امیدوارم  فقط  نفعشه،  به  بخوابه  بیشتر  هرچی   -

از خیلی  و  میشه  محسوب  بیمارستان  این  پزشکای  سرشناسترین  و  بهترین  جزو  سپهر  میشه، 

کنن. استفاده  خودشون  نفع  به  موضوع  این  از  میتونن  رقیباش 

امشب راستش  گفتم.  بس  از  درآورد  مو  زبونم  که  من  ماهان،  میگفتی  خودش  به  اینارو  کاش   -

افتاد زمین  کف  وقتی  چیزا.  این  خوردن  تو  نمیکرد  زیادهروی  انقدر  وقت  ترسیدم..هیچ  خیلی 

بودم کرده  هل  انقدر  رسوندمش  بیمارستان  تا  جوری  چه  نفمهیدم  اصل  بود  کرده  یخ  پاش  و  دست 

نکرده بو  دستمو  کف  شدم.  آژانس  دامن  به  دست  همین  برای  بشینم  فرمون  پشت  نمیتونستم 

میدادم.   اجازه  اگه  عمرا  وگرنه  اینجا  میارتمون  که  بودم 
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 شیفت   دکتر   بود،  یار  باهات   شانس  .نباش  نگران  دادم  انجام  براش   میومد  بر   دستم  از   کمکی  هر   -

 ....راحت  خیالت   نمیگه  کسی  به  چیزی   اوکیم،  شیفتم  پرستار  با   و  بودم   من

 نه؟   مگه   کرد  ناراحتش  انقدر  چی   میدونی  تو   نیست،  راحت   خیالم  نکنه   باز   چشماشو تا  -

 نمیشه   نخواد  خودش  تا   میشناسی  که  سپهرو  نه  دقیق  ولی   میدونم  چیزایی  یه   راستش  خب   -

 کشید   حرف  ازش

 . شدیم  اشنا  باهم  تازه سپهر  منو   داره  حقم  البته

 کنی   تعریف  برام   میشه  -

 خواست   ازم  بود  پول  کیف  یه   به  مربوط   قضیه   نه،  که   چرا   میکنه   سپهر  حال   این  به  کمکی   اگه  -

 گذاشتیم   قرار  کافه   تو  شده  پیدا   پولتون  کیف  بگم  خانوم   یه   به   و  بگیرم   تماس  عروس   لباس  مزون  با

 .ریخت بهم  بدجور  سپهر  که  گفتن   بهم  چی   نفهمیدم   اما   اومد  تاخیر   با  سپهرم

 بهتری؟   -

 شدم   خیز  نیم  و  دادم   تکون  سر

 . کن  استراحت...بشی  بلند  نمیخواد  -

 ! کجاست؟  سیاوش   -

 . بخوابه  یکم  خونه  بره  گفتم  نذاشت  هم  رو   پلک  صبح  تا  -

 :داد  ادامه  خودش  که   نگفتم چیزی

 اینو  ارزش   هیچی   بدون  اینو  ولی   چیه  موضوع  نمیدونم   اینکه   با  بزنی؟  حرف  نمیخوای  هنوزم  -

 کن  شاد  دشمن   دیشب  بود  مونده  کم  سپهر  بیا   خودت  به  بندازی،  روز  این  به   خودتو  که  نداره

 . بشی

 فهمید؟ !  نفهمید؟  چیزی  که   کسی  -

 کسی   به   چیزی  زدم  حرف  پرستارم  با  بودم،   خودم  شیفت  دکتر   آوردی  شانس   گفتم   سیاوشم  به  -

 .نگه
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خندید: شیطون 

بودن... سرت  باال  همشون  االن  بود؟  آروم  انقدر  اینجا  بودن،  فهمیده  پرستارا  اگه  نظرت  به  زدم-   

پوزخندی

بگو سیاوش  به  لطفا  ماهان،  خونه  برم  میخوام  بود.  همین  اوردم  شانس  بار  یه  اگه  زندگیم  کل  تو   -

بیاره. لباس  برام  خونه  از 

باش خودت  مراقب  بیشتر  ولی  باشه  چی-  همه  بابت  مرسی   -

بدم. انجام  برات  کاری  بتونم  اگه  میشم  خوشحال  نزن  حرفو  این  رفت-  بیرون  اتاق  از  حرفش   

دنبال به 

بیاد سیاوش  تا  میکردم  شماری  لحظه  کشیدم.  باال  تخت  روی  رو  خودم  و  کشیدم  کلفهای  پوف 

بعدش بود....  گرم  آب  دوش  داشتم  نیاز  االن  که  چیزی  تنها  به  بشم.  خلص  اینجا  از  زودتر  و 

نقشی توش  دیگه  مریم  که  آیندهای  بگیرم.  تصمیم  آیندهم  برای  راحت  خیال  با  میتونستم 

*******نداشت......

سپهر؟ کدوم  نگفتی  شدم-  خیره  فرش  به  و  گذاشتم  زمین  روی  رو  کردم  عرق  دستهای 

خشکه... منظورم.....چوب  چیز....یعنی   -

برد محممممدی؟!ماتش  اسستتاد   -

خودشه اره   -
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پسر مطمئنی  شخصیته،  با  انقدر  که  خودش  بود؟  تو  همسر  محمدی  سپهر  یعنی  نمیشه!  باورم   -

گذشته یاد  نگو  میریزه،  بهم  اعصابت  میبنی  اینو  تا  چرا  میگفتم  باخودم  هی  عفریتهس؟!  همون 

میوفتی.

کوبید بهم  رو  دستاش  و  زد  نمایی  دندون  لبخند  باشه  کرده  بزرگی  کشف  انگار  بعد 

عاشقته. هنوز  سپهرم  شدم  مطمئن  کردی  تعریف  که  چیزایی  با  مریم  میگم  چطور؟-  گفتم   

گرفته

روزم اون  تازه  میکنه؟  باز  سرش  از  جوری  چه  دانشگاهو  دخترای  نمیبنی  کن،  باز  یکم  چشماتو   -

بگم؟ بازم  ندیدی!؟  بارونشو  ستاره  چشمای  بغلش  تو  افتادی  خورد  پیج  پات  که 

کرد یخ  دستهام  زدم  سپهر  به  روز  اخرین  که  حرفی  یاداوری  با 

کرده؟ یخ  انقدر  دستات  چرا  مریم  ببینمت  زدم-  گندی  یه  من  راست...راستش  شد-  گرد   

چشمهاش

کردی؟ چیکار  بودم؟!-  کرده  گم  پولمو  کیف  یادته  داد-  سرتکون 

کیف تا  کافه  رفتم  وقتی  کرده  پیدا  پولمو  کیف  که  گرفت  تماس  باهام  یکی  پیش  روز  چند   -

میخواستم فقط  گفتم  چی  بودم...نفهمیدم  عصبانی  دستش  از  انقدر  منم  اومد  سپهر  بگیرم  پولمو 

دربیارم حرصشو 

بهش؟! گفتی  چی  مگه   -

دادم..... مثبت  جواب  کامران  ازدواج  پیشنهاد  به  گفتم  دروغ  به   -

مریم. کن  نگاه  منو  فرشو  پُرزهای  کن  ول  کنی؟  چیکار  زدی  که  گندی  این  با  میخوای  حاال   -

کردم صاف  رو  گلوم 

 164



 مریم خانی   تو  آسمان بی

165 
 

 من  با  ی جور  چه  ین یبب  ینبود  سیان  سپهره،  ر یتقص   همش   کنه،ینم   کار  فکرم  یعنی...دونمینم   -

 شمیبق  اومدم  نجایا  تا   گفتم   حرکته  مهره  به  دست   دمید  منم  زدیم  هیکنا  و  ش ین  ی ه   زد یم  حرف

 ! کردم  ماتش   و  ش یک  حرکت   ه ی  با  باداباد  ی هرچ

 : داد جوابمو   کند یم  پوست   اریخ  داشت  که   یجور   همون 

 خودت   یکن  مات   و  شی ک  طرفو  یخواست  !گهید   شه یم  نی هم   یشیم  مهره  به  دست   فکر   بدون  بله  -

 .یگرفتینم   دست  کنم   چه  کنم   چه  کاسه االن  ی بود  بلد  شطرنج  نیقوان  کم ی  اگه  !یشد   مات

 کنارته؟   نمکدون  یراست  !کنم؟  کار ی چ  ی گیم  -

 کرد  نگام   مشتاقش   یچشما  با  و   زد  ارش ی خ  به   یگاز

 . نیهست یخوب  یلی خ  زوج   نظرم  به   نم،یبب  هم  کنار   رو  تا   دو   شما  خوادی م دلم  ی لیخ میمر  یوا  -

 زد   همبه  رو   دستاش

 خود  از   و   یکیپلست  ی دخترا  اون  تموم   . بشه  ی روز   عجب   خدا   ی وا!  بفهمن  دانشگاه   کل  کن   فکر   -

 .نمیبب  و   رفتشون  وا  ی هاافهیق  خواد یم  دلم  یلیخ !شهیم  غرق   هاشون یکشت  یراض

 گفت  که  کردم  نگاهش   جیگ  

 گم یم  سپهرو  و   تو  -

 ما   گه ید  سپهر  منو  !مرد  ای  بود   زن  ی لیل  یبگ  اخرش  که   نزدم   حرف  برات  همه   نیا!  سیان  یوا  -

 ! وقت  چیه ...میشینم 

 رفت  وا

 ازش  یدار  یوقت  !بنداز  خودت  به  نگاه  هی  م،ی مر  یدار  دوستش  هنوزم  تو  مطمئنم   چرا؟  اخه  -

 !ن؟یشینم   ما  وقت  چی ه  گهید  ی گیم  یچطور   وقت  اون  زنهیم  موج  عشق چشمات تو  یزنیم  حرف

 ... یبزن  گول ی تونینم   منو   ه،یمحمد  سپهر  شهیپ  هنوزم  دلت   تو

 

 دادم  رونیب  صدا پر  رو  نفسم

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

166 
 

 سپهرم  یدانشجو  من  برسه  سپهر  مادر  گوش  به   اگه  باش   مطمئن   .سیان  ستین  علقم   منو  بحث  -

 اون  منم  شده  عوض  زای چ  یلیخ  درسته  .سراغم  اد یم  دوباره  کشمی م  نفس  باهاش  مکان  هی  تو  و

 خودت   !سیان  دمید  آرامشو  رنگ  تازه  من  .ستگهید  زیچ  هی  من  ینگران  یول  ستمین  سابق  میمر

 یتراش دشمن  خودم  یبرا خوام ینم  راهم  اول هنوز   تازه .نیا شد  میزندگ تا   دمیدو چقدر  یدونیم

 . ادیبرم  یبگ  یکار  هر زن  اون  از  کنم

 ! مادرش؟  خاطر  به  ؟ ی کنیم  فرار  سپهر  از  همش  ن یهم   یبرا  -

 :گفت   که   دادم  تکون   یسر

 یاخر   گند   نیا  با  گرچه   !یبد   ادامه  رو  ی باز  گربه  و  موش   نیا  یخوایم  یک   تا   میمر  یکرد  اشتباه  -

 خودت   کاش فهمه،یم  و قت یحق زود ای رید اون ی ول ادیب سراغت حاال  حاال  کنم ینم  فکر  یزد که

 . یگفتی م  بهش   ویچ همه

 !تونمینم   -

 ی بش  کامران  زن  یخوایم  ی شوخ  یشوخ   نکنه  ؟ی کن  کاریچ  یخوایم  و  کامران  حاال....بگم  یچ  -

 !کلک؟

 شدم   مجبور  سپهر  از   بعد  که  دفعه ی  همون  !کار یچ  خوام یم  شوهر  دار  و   ریگ  نیا  تو...سیان  نه  -

 .بسه  پشتم  هفت  یبرا  کنم   غهیص

 . سخته  یلیخ باشه  روت   گه ید  یکی  اسم  ی ول  باشه   دلت  تو یکی  مهر  نکهیا...زمیعز  دونمیم  -

 ؟ ! کنهیم  سَر   مادرش   با  ی چطور  سپهر  که  سواله   برام  ی ول  !ستهیعفر  اون  ری تقص   همش 

 یبرا  یول  بود،  تر  یمنطق   کمی  پدرش  سپهر  مادر  برعکس  باز  بود  خون  دلش  که  هاموقع  اون  -

 .. داشته  باهاشون  ی برخورد  چه  طلقم  از  بعد  که   سواله   خودمم

 

***** 
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 یکشو  از  شلوارکش  با   یمشک  شرت یت  هی.  اومدم  رونیب  حموم  از  و  دمی چیپ  کمرم  دور  رو  حوله 

 شل   رو  حولم   گره  که  ن یهم   شدم   کشوهام   کردن  رو  و   ریز  ال یخ  ی ب  و  دم یکش  رونیب  تختم   کنار

 دم یغر  هامدندون  ی ال از  اتاقم  تو   اومد  زدن  در   بدون  اوشیس بپوشم  ریز  لباس   تا   کردم

 !ستاین  لهیطو خبرته؟ چه   -

 زدم  پچ  شد  جمع  دستش تو یگوش  به  حواسم   تازه

 ه؟ یک

  زد   لب   آروم  اونم

 کنم؟   کاری چ  ! مادرته  -

 گرفتم دستش  از  رو  ی گوش  و  دادم  رونیب  کلفه   رو  نفسم

 بله  -

 : گفت  زد یم  موج   یخوشحال توش  که   ییصدا  با

 ؟ یخوب سپهرم  سلم-

 شده؟   ی زیچ...شما  یخوب به  -

 خودم    گفتم   یریگینم  مادرت  از  یسراغ  دمید  !!بزنم؟  زنگ   پسرم  به   من  تا   بشه  ی زیچ  دیبا  مگه   -

 ه؟ ی چ  نظرت.میبخور  باهم   رو  شام   امشب  یدار  وقت   اگه   نکهیا  هم   بپرسم،  رو   حالت   هم  بزنم  زنگ

 دادم   رو  جوابش  یتفاوت  یب  لحن   با

 ست ین  یمشکل  باشه-

 زم یعز  فعل...ها ینکن  رید  منتظرتم   شب   پس-

 کردم   قطع  رو تلفن  و گفتم   لب  ر یز  یخداحافظ

 !گفت؟ی م  یچ-

 کردم   اخم  اومدنش   ییهوی  یاداوری  با
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 .زنم یم  حرف باهات  منم   یبزن  در   یگرفت  اد ی  هروقت-

 بدم  بهت ویگوش اومدم عجله با منم  خاموشه  تلفنت گفت زد زنگ یوقت خب !سپهر نکن تیاذ-

 .نبود  زدن  در   به   حواسم  گهید

 ! یگیم  راست که  تو-

 ! نه؟  ا ی  گفت  یچ یگیم-

 دمیپوش رو  رم یز  لباس   کنم  باز   کمرم  دور   از  رو  حولم  نکهیا  بدون   و  کردم   بهش  پشتم

 . دیکش  حرف  زبونت  ر یز  از  شه ینم   جوره   چ یه  یبزن  حرف  ینخوا  یعنی-

  کردم باز  کمرم   دور  از   رو  حوله  و   دمیپوش  رو   شرتم یت  ممکن  حالت  نیتر اهسته  با

 منم   اسم  گهید  یموند  گل  تو  خر   نیع  دفعه  نیا...   نگو  باشه  ...سپهر  دمیند  تو  از  تر  حلزون  -

 . یارینم 

 کرد   دعوت  شام   منو فقط  نگفت   ی خاص  ز یچ  -

 : گفت  و   زد  یسوت

 گذشته   از   ی زیچ  هی  د یشا  کن   رفتار   ادم   مثل  ندفعهیا  من   جونِ  سپهر،.  شد  حسنه   روابط  پس   -

 . خورد دردمون  به   و  گفت

 رفت   باال  صدام که  نبود  خودم  دست  

 کنم   رفتار  ادم  مثل  یخوایتوم  حاال  بدم   هدر  خاطرش  به  وقتمو   من  نداره  اقتیل  یحت  ادم  اون  -

 یز یچ بزنه  یحرف  مادرمم   اگر  یحت اوشیس  اقا  رینخ  !بگه؟  یکوفت  گذشته  اون  از  یز یچ  مادرم   تا

 !ینزن  یحرف  گذشته  درمورد   گهید بهتره  ...مرد  من   یبرا  میمر   شه ینم   عوض   من  یبرا

 کرد راست   و  چپ  و  گرفت   دست  تو  رو   سرم  اومد  طرفم به   و  شد   بلند  تخت   رو  از

 !نخورده؟  سرت  به   ی زیچ حموم تو  سپهر  فقط..اومد  خوشم نه  -

 ....گشنمه  یلیخ که   میبخور  ناهار  میبر  بپوشم  بده   و  شلوارکم  یکند  سرمو...وونهید  کن  ولم  -

* 
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 انداخت   بهم  یادارانهیخر  نگاه

 عطر   با  و   یکرد  پی خوشت  ی جور  هی  اخه   مامانت؟  خونه   یبر  یخوایم   یمطمئن  سپهر  گمیم  -

 . یبر  یز یچ یقرار  سر  یخوایم  انگار   یگرفت   دوش  گرونت

 زد   ی چشمک

 !!نه؟  مگه  ستبهونه  مادرت  خونه   ها؟   ی گ  ینم  من به   هیخبر نکنه   طونیش  -

 باز   نگه   مامانم  کنم  پ یخوشت  کم ی  گفتم  خوشه  دلت   بود  کجا  قرار  ر،ینخ  یکرد  وونمید  اوش یس  -

 که   بعدشم  نمیشیم خوب  پسر   هی  مثل   دوساعت  هی  ی اورد  من  یبرا  رو ت یحوصلگ  ی ب  و  ی خستگ

 ! ؟یبعد  سوال  .خونه امیم

 از   یردی گیبرم  دختر هی  با  حتما   برگشت  موقعه  یبر  یبخوا  یشکل  نیا  سپهر  ی ول  ستین  یسوال  -

 حاال  بودن دنبالت دخترا نصف نتیماش اون با یکرد ینم  پیخوشت  شینطوریهم . بود گفتن من

 . ینگفت  ی نگ  بعدا   بود  گفتن  من  از  ....یبپوش  لباستم   نیبهتر  نکه یا  حال به  یوا

 زدم   یینما  دندون  لبخند

 نه یس به رد دست مدت همه نیا نباش نگران یکنیم ارشاد منو یدار ساعته  سه چرا  بگو پس -

 . کنم  سر  ی طور  چه  بلدم  بعدم   به   نیا  از  زدم   دخترا

 کرد   نازک  رو صداش

 یزن یم  دخترا  نه یس  به  دست یندار  ناموس   خودت  تو  مگه   عالم   خاک یوا  یا  -

 دم یخند  دل   ته  از

 خدا  به  یاونهید  -

 شد   ی جد

 شهینم   گرم  ی آب  که   تو   از  ، یدار  بالت   و   دست  تو   خوب   ت یموقع  ه ی  اگه  ی شوخ  ی ب  سپهر   ی ول  -

 برادرم   بگو  بده  نشونشون  منو   عکس   سمتت  اومدن  بزن   باال  من  یبرا  ن ی آست  هی  حداقل  براشون

 . خدمتتونه در  من   از  بهتر
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 : گفتم  زدیم  موج توش  خنده  که   ییصدا  با

 کرد   شهی م  چه.....گهید  یشعوریب  -

 یپرونیم  دو یسف  لباس  با  یبهشت  ی هایحور  اون  یهمه  که   تو  من  برادر  گه ید  گمی م  راست  خب    -

 شم یم  واسطه   ایدن  اون  !داره  ثواب   باش   مطمئن   . کن  ها   ی حور  ن یهم   از   ی کی  بندِ   منو   دست   حداقل

 ..ینر  جهنم خوبت کار  ن یا  خاطر  به

 !ست؟ین  که  بخش  یپرستارا  همون  یبهشت  ی ها  یحور  از  منظورت انا یاح  -

 خودشونن   نیافر  -

  دی کش  دراز  باز   طاق  و  انداخت   تخت  یرو   رو  خودش 

 ی کی  از  ی کی  بخشتون  ی پرستارا  المصب   !کنمی م  شک  بودنت   مرد   به   دارم   کم   کم  سپهر   -

 ی برا  فرداش  که  ییپرستارا  هم  بودن  فتیش  ماهان  با  که  یپرستار  تا  دو  اون  هم   ترنخوشگل

 ! شهیم  قلب  چشماشون ادیم  که   اسمت  که   ی دار  یچ تو  دونمینم   من  اومدم  ت یترخص 

 دراومد   صداش که  شد  بلند  امقهقه

 ونِ یم  روز  هر  اگه  منم     دهیخند  بهت  ایدن  البته...بخنده  بهت  ایدن  که  بخند  یبخند  دمیبا...بله  -

 . خوندیم  خروس کبکم  کردنیم  ضعف و  غش   برام  که  بودم  ی حور همه  نیا

 خوش   ی برا  ضه،یمر  درمانِ   هم  مفهیوظ..پزشکم  هی  من  بگو  پرت   و  چرت  کم  اوش یس  کن   بس  -

 اگه  حاال   یکنیم  دای پ  شدتو  گم  مه ی ن  باالخره...نباش  نگران  هم  تو  مارستانیب  رمینم   که  یگذرون

 .ندارم  مادرمو  کردن   غرغر  حوصله  که  برم  من   ی ندار  یکار

 !یرفت   در   من  یبرا  زدن   باال  ن ی آست  ریز  از  ی چطور  مونهیم  ادم ی  یول  برو  باشه  -

 ی برا  رو  خدا  بود،  انتظارم  در  که  یزی چ  به   توجه  ی ب  کردم  تند   پا  در  سمت  به  و   دمیخند  گلو  تو

 .....کردم  شکر   اوشیس  مثل  یدوست  داشتن

* 

 .یکرد ر ید  چقدر  پسرم   نیبش  -
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 دادم  جواب   اوردم یم در  تنم از  دو  کتم   که  طور   همون 

 بود  کیتراف  -

 .کنم  زونیآو  رو   کتت  من   بده ....نداره  بیع  -

 رفتم   آشپزخونه  طرف  به  رفتیم  مالش  یگشنگ  از  شکمم  بود،  کرده  پر  رو   خونه کل  چهیماه   یبو

 ظرف   از  و  نشستم  مبل  رو  برگشتم  ییرایپذ  به  و  شدم  مونیپش  راه  وسط  اما  بزنم  ناخونک   کمی  تا

 . زدم  گاز   و  برداشتم  ی بیس  روم  به   رو  وهیم

 !اتاقت  تو  یرفت   یکرد  دعوت   مهمون پس؟   ی رفت  کجا  مامان   -

 گفت   دستپاچه

 دادم یم  جواب   داشتم  خورد  زنگ   تلفنم...زمیعز  نه  -

 نشست   کنارم

 ؟ یکنیم کار ی چ  خبرا؟  چه خوب   -

 دانشگاه  پام   ه ی  مارستانهیب  پام  ه ی  ستین  ی خاص  خبر   -

 ی ریبگ  سروسامون  و   یکن  سبک   کارتو  کم ی  وقتشه     !سپهر  یکرد شلوغ  خودتو سر  ی لیخ  -

 برخلف   مادرمم   و   کردم  عوض  دو   بحث  ز یر  یلیخ  ن یهم   ی برا  نداشتم  رو   ی شگیهم   بحث   حوصله 

 کرد   ساعت  به   ی نگاه   .نشد  ماجرا   ریگی پ  قبل  دفعات

 شد   ر ید  که  نمی بچ  شامو  ز یم  برم   پاشم  -

 ی هاسوال  و   بود  یگوش   تو  سرم  دیچیم  ز یم  ی رو  رو   غذاها   اقسام   و  انواع  که  مادرم  به   توجه  یب

 خودمو   و   شدم  بلند  هاسوال  دادن  جواب   از  خسته  . دادمیم  جواب   یآموزش  گروه  تو   رو  دانشجوها

 نوع چند   و  ی ماه  با پلو  ی سبز چه، یماه  با  پلو ی باقال مرغ،  ن ی چ ته  دنی د با  و  رسوندم  غذا ز یم به

 بود   کاسه  مین  ریز  ی اکاسه  و  نبود  نفر  دو  یبرا  غذا  همه  نیا  قطعا  .زد  خشکم   سوپ   و  ژله  ساالد،

 سرعت   با   صدا   دنیشن   با  مادرم   شد   بلند  فونی آ  یصدا  ارم یب  زبون  به  دو  سوالم   خواستم  که  ن ی هم 

 گفت   و   رفت   ی ورود  در   طرف  به
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 .... اومدن  -

 ! یکرد  دعوت  مهمون  یبود  نگفته   -

 انداخت   نهیآ  تو   خودش  به  ی نگاه    

 گذره ی م  خوش  شتری ب  میباش  هم   دورِ   گفتم  -

 گفتم   لب   ریز ی آهان  و  رفت   باال   ابروهام

 دییبفرما...نیاومد  خوش  ی لیخ  -

 دادم   سلم  و  کردم  نگاه  داخل  اومدن  که  ییناآشنا  مرد   و  زن   به  متعجب

 درسته؟   نیباش  سپهر  دیبا  شما  من   ی خدا  -

 :گفت  و   کرد  ی دست  شی پ  مادرم بدم  جواب   خواستم تا

 ی موسو  دکتر   همسرشون  شونمیا  ،یرانیا  الله   دکتر  من   دوست   ن یبهتر  کنمیم  ی معرف  جان  سپهر   -

 . هستن کانادا  دانشگاه  نیبهتر  از  ل یالتحص   فارغ   کبد  و  گوارش   تخصص  فوق

 تون  ییآشنا  از   خوشبختم  -

 سال   و   سن  نیا  به   ی پسر  خوره ینم   بهت   اصل  زم یعز  کن   دود   خودت   یبرا  اسپند  ه ی  جون   مایس  -

 .یباش  داشته

 کرد   تشکر  و   زد  ی لبخند مادرم

 ! ومد؟ین  جان  آرامیراست  -

 ازتون   کرد  یخواه   عذر   بده،  جواب  تا  موند  رونیب  اومد   شی پ  یضرور  تلفن   هی...زمیعز  اومده_

 ..ادیب  جونم   آرام   تا  داخل  دییبفرما  شما   ...سرش  یفدا  -

 ملیر  و   لب   برق   یکم  و  گونه   رژ   به   که  یشی آرا  با  یی بایز  دختر  ببنده،  رو  ی ورود  در   خواست  تا

 :گفت  و  کرد   صاف  رو  صداش  .شگفت  گلش   از  گل   دنشید  با  مادرم   که شد  ظاهر   بود،  شده   ختم

 کردم  رید  دیببخش...سلم  -
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 ی اومد  خوش  یلیخ زمیعز  ماهت   ی رو  به   سلم  -

 ی دورهم   جز   ی زیهرچ  ی موسو  خانواده  کردن  دعوت   از  مادرم   هدف   شک  بدون  زدم،   ی پوزخند

 اومدم   خودم  به   مادرم   ی صدا  با  بود

 شماست  با  جان   آرام   سپهر،  -

 نیاومد  خوش  سلم   دیببخش  -

 ی مانتو  ده،یپوش  یچ  نمیبب  کردم  فرصت  تازه  رفتنش  کنار  با  کرد  تشکر  و  زد   یخجول  لبخند  

 به   بیعج  که   ینیج  شلوار  و  بود   کرده  سر  مانتوش  از  تر  رنگ  پر  یروسر  با   که  ی کمرنگ  یصورت

 ... دادیم  نشون  ی خوب  به   رو  فرمش   رو  کل یه  و  بود  نشسته   تنش

 با   و  آروم  اسمش  مثل  نظرم  از  که   یدختر  برداشتم  آرام  کردن  زیآنال  از  دست  و  اومدم  خودم  به

 . کردیم  رفتار   وقار

 .همونجاست مادرتم  ، یکن  عوض  لباستو  راست  دست   اتاق  تو  ی تونیم  جان آرام  -

 ی اسورمه  دامن   ک  کت   با  آرام  مادرِ   فاصله  نیهم  تو  کرد   تشکر  و   زد  یلبخند  مادرم   حرف  درجواب

 زد   یی نما  دندون  لبخند  مادرم   شد  ظاهر   یرنگ

 نشده  سرد  تا  شام  دییبفرما  یموسو  ی اقا  جان،   الله   خب   -

 یصندل  خودم   ی برا  که   ن ی هم   نن یبش  اونا   اول  شدم   منتظر   و   شدم   بلند   جام  از   همراهشون  ل یم  یب

 قرار  کنارم   ومد یم  بهش   ب یعج  بودن  ده یپوش  ن یع  در   که   ی رنگ   د یسف  زی شوم  با   آرام   دم یکش  عقب

 دییبفرما  و   زدم  یایمصنوع   لبخند   ن یهم   یبرا  شستمیم  ی صندل  رو  خودم  اگه  بود  یادب  یب  .گرفت

  یبرا  .نداشتم  آرام  کنار  نشستن  جز  یاچاره  که  بود  شد   دهیچ  ینحو  به  ها  یصندل   .گفتم  یآروم

 به   چشمم  که  نشستم  می صندل  رو  ه یبق  نگاه  ر یز  و  دم یکش  عقب   رو  آرام   کنار   یصندل   نی هم 

 . کردم  عمل   فکر   ی ب  چقدر   که   کردم   خودم   نثار  ی فحش  دلم   تو   . خورد  مادرم  بارون  ستاره   ی ها چشم

 شدم   خوردن مشغول  و  برداشتم  چهی ماه   و  پلو   یباقال  خودم  یبرا  ه یبق  و  ارام  به   توجه  یب

 . یبرگشت  کا یآمر  از  تازه   دمیشن  مادرت  از  که   نطوریا  چطوره؟   کار  اوضاع...کن   فیتعر  سپهر  اقا   خب  -
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 خوردم  دوغم  از  کمی

 مارستانیب  روزام   هیبق  و دانشگام  اوقات  شتریب...  برگشتم  هست یمدت   بله  -

 

 ؟ ی کار   به  مشغول مارستانی ب  کدوم   یعال   هم   ی لیخ  -

 عرفان   -

 !غربه؟  شهرک  تو   که   یهمون  -

 ختمیر  ساالد   خودم   یبرا

 بله  -

 وقت   هرچند   خودمم   منه     ی م یقد  ی دوستا  از  ی کی  مارستان یب  س ی رئ  هی خوب  ی لیخ  مارستانیب  -

 .اونجا  زنم یم  سر  هی

 گفتم  دادم، یم  جواب   زور   به  که   قبل  قه یدق  چند   برخلف  شد   جالب   برام  ه یقض 

 ن؟ یدیم  انجام  اونجا  هاتونو عمل  یعنی  -

 کرد   صاف  گلوشو

 . دنیم  حی ترج  ی دولت  به   رو  ی خصوص  مارستان ی ب  ضامیمر  شتریب  یبخوا  راستشو...اره  -

 .عترهیسر  یخصوص  مارستانیب  یده  نوبت  نکهیا  خاطر   به  هم  یکی   بهتر  یدگیرس  خاطر  به  یکی

 خودمم   الیخ  .شهیم  انجام   عملشون  از  بعد   تیزیو  هم   و  عمل   هم   ی کم   زمان   مدت   تو   ینطوریا

 .خورنینم   مشکل  به  رانیا از   رفتنم از  بعد  که   راحته

 زدم  ساالدم  تو   اری خ  به   یگاز

 نیکشور از   خارج  متونی تا  شتریب  مشخصه   که   نطوریا  پس   -

 داد   تکون  سر
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 نظر   از  دم، یم  ح یترج  جاها   هیبق  به  رو  کانادا  یبخوا  راستشو  دارم  رو  کشور   چندتا   اقامت  من  -

 وقتا ی گاه  منم  داره، دوست  شتریب رو  رانیا الله  اما  تره  مناسب  کانادا نظرم  به  ل یتحص  و  یزندگ

 . دهیم  ح یترج  رو  رانیا  مادرش   مثل  اونم  اما   کانادا  رمیم  آرام  با

  کردی م  ی باز  غذاش   با   داشت  که  افتاد  آرام   به   نگاهم  تازه

 ..خودش کشور  به   گرده  یبرم  آخرش   بره  که   هرجا   ادم  -

 د یخند

 کنه   یزندگ  خارج  ستین  حاضر  گهید  اما  خونده  درس   کایامر  تو  مثل  اونم  ....یزنیم  و  آرام  حرف  -

 . خودش  کشور  برگرده  د یبا  اخرش  بره  که   یکشور   هر   آدم   گه یم  همش 

 گفتم  پدرش   درجواب  و  کردم  نگاه  یچشم   ر یز  آرام  به

 شونهیا  با   حق خب   -

 با  همزمان   که   بردارم  رو   ژله   ظرف   تا  کردم   دراز   دست   شدن  غذا   خوردن  مشغول  و   زد   ی لبخند

  دنیکش  عقب  اما  برداره  ژله  آرام  اول  تا  دمیکش  عقب  رو  دستم  .نشست  ظرف  رو  هم  آرام  دست  من

 مات   من   و   گفت   یبلند   یوا  مادرم   . شد  زمان  هم   ارام   لباس   رو   نوشابه  وان یل  ختن یر  با   دستم

 ... زدیم  ینارنج  به   حاال  که   بودم  آرام  رنگ   دیسف  زیشوم

 چشماش   که  گفتم  یدیببخش بود  گذاشته ش ینما به  ی بد ی نما و  بود ده یچسب تنش  به  لباسش 

 با  و   گفت   حرفم   درجواب  یکنمی م  خواهش بپوشه  رو  بدنش   دستش   با  کرد یم یسع  دیدزد  ازم   رو

 مادرمم   زهینر  ی صندل  رو   نوشابه   نیا  از   شتریب  تا   کردم  تا  رو   سفره  شد   بلند  ز یم  پشت   از   دیببخش  هی

 گفت  و  شد   بلند  سرش   پشت

 دیببخش...  بدم  لباس  جان ارام  به   برم  -

 کردم   نگاه  مادرش  و  پدر   به   یشرمندگ  با

 اد یم  ش یپ  جان سپهر  ست ین  یمشکل  -

 ..... نبود نوشابه  وانیل  به   حواسم  -

* 
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بود خوشمزه  خیلی  جون  سیما  نکنه  درد  دستت  زد-  زنگ  تلفنم  که  انداختم  یه  نگا  بود   

وایستاده صندلیم  پشت  که  مادرم  به 

بود کسری  و  کم  اگه  جان..ببخشید  نوش   -

شدم بلند  ببخشید  یه  با  حرفهاشون  به  توجه  بی 

بفرمایید؟ بله   -

سپهر...ماهانم...  -

بیمارستانی؟ شده؟!  چیزی  چطوری؟  سلم  بمونی؟-  من  جای  بیای  میتونی  برم  باید  اومده  پیش 

برام مشکلی  بیمارستانم...یه  اره  گفتم-  و  کردم  قبول  ن  یم  ه  برای  بود  کرده  کمکم  خیلی   

ماهان مدت  این  نه  بگم  اومد  یم  ن  دلم 

مادرم حرفخای  برای  رو  خودم  و  برداشتم  اتاقم  تو  از  رو  کتم  میرسونم  دیگه  ربع  یه  تا  و  خودم 

رفت باال  ابروهاش  دیدنم  با  مادرم  کردم  اماده 

میری؟! سپهر؟کجا  شده  چیزی   -

همتون. از  میخوام  عذر  بیمارستان  برم  باید  اومده  پیش  مشکلی  ببخشید   -

گفتم مادرش  و  پدر  به  رو  دوباره  ن  یم  ه  برای  ندیدم  پذیرایی  تو  رو  آرام 

کنید. خواهی  عذر  بازم  خانوم  ارام  از  من  طرف  از   -

نشون و  خط  برام  چشمهاش  با  خم  مادرم  کرد  خداحافظی  و  داد  دست  باهام  گرمی  با  پدرآرام 

سیاوش به  راه  تو  زدم.  بیرون  خونه  از  و  گفتم  لب  زیر  خداحافظی  نداشتم.  چارهای  اما  میکشید 

پیچید گوشی  تو  شادش  صدای  زد  زنگ  بلفاصله  رم..  یم  ن  خونه  شب  که  دادم  پیام 

چقدر نه؟  کردی  فراموش  رو  ما  خود  یار  به  چشمت  سلمتی؟!  به  میری  داری  کجا  سپهر  اقا  به  به   -

گردی. یم  برن  تنها  بری  لباس  این  با  گفتم  بهت 

گرفت خندم  لحنش  از 
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 !خوشه دلت  هم   تو   بود  کجا   اری  اوش،یس  یاونهید  خدا به  -

 بده   ادامه  گفتنش  پرت   و   چرت  به  نذاشتم

 مارستان ی ب  برم  جاش   مجبورم   اومده  شی پ  براش  یکار....زد زنگ  ماهان  -

 ؟ ! پس  یچوندی پ  ی چطور  مادرت   اوووو  -

 نباش   نگران  اد یم  در   خجالتم  از   بعدا  یول  بگه   ی زیچ تونستینم   داشت   مهمون  -

 !باشه؟  ی پسر  مادر   ینفره  دو  شام   ه ی  نبود  قرار  مگه   -

 دورهم   مثل   که  کرد  دعوت  باهمسرش   رو   دوستاش  از  یک ی  زد،  دور  رو  ما   جون  مایس  ی ول  چرا  -

 .میباش

 د یکش  یسوت

 داد   نجاتت  که  بکن  ماهان  جون   به  دعا  برو  سپهر  دهید  یخواب چه   برات   دونهیم خدا  -

 م یزنیم حرف نمتیبیم  فردا...مارستانیب  دمیرس  اوش؟ یس  یندار  ی کار  -

 باشه   من   یبهشت  ی هایحور  به   حواست باشه،  -

 وونهید  خداحافظ  -

 ی پرستار  ستگاهیا  به  رو   خودم  عجله  با  و  گذاشتم  نگیپارک  تو  رو  نمیماش  کردم  قطع  و   دمیخند

 گفت   دستپاچه  و  شد   بلند  جاش   از  دنم ید  با  ماهان  .رسوندم

 .کنمیم  جبران....سپهر  ی اومد  که   یمرس  -

 !اد؟یبرم  دستم  از  ی کمک  شده؟  ی چ ه؟یحرف چه  نیا  -

 .زنمیم  حرف   باهات   بعدا  .دارم  عجله   برم  دیبا  من...ام ی برم  پسش  از  ممنون    -

 شی پ  رو  خودم  اتاق  راه  پرستارها  بارون  ستاره  یهاچشم  به  توجه   یب  رفت،   که   دادم  تکون  سر

 خورد   در   به   یاتقه  که  دادم   لم   م یصندل یرو   و  دمیپوش  رو   روپوشم  گرفتم

 هست؟  اجازه  دکتر   یاقا  -
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 دییبفرما  البته  -

 . دیکن  تیزیو  د یبا  که  هست  ییمارهای ب  گزارش  و  ست یل  نیا  -

 ممنون   -

 به  دلم تو .رفت رونی ب اتاقم از خرامان خرامان  و گذاشت شینما به رو شدش  نتیلم  یهادندون

 مشغول  و  برداشتم  رو   خودکارم   .دمیخند  یبهشت  یحور   گفت یم  پرستارها   به   که  اوشیس  حرف

 شدم   مارهای ب  تیوضع  کردن  چک

********* 

 شد   ظاهر  جلوم دست  به  فیک  سارا   که  کردم   خشک رو  هام دست

  ؟ی ندار  یکار   رم،ی م  گه ید  من  جون میمر  -

 . اوردمیم  ک یک  با  ییچا  داشتم  ن یبش  دختر!  کجا    -

   مونده  دانشگاهم  یکارا  برم گه ید  نکنه  درد  دستت   -  

 ی ببر  ظرف تو  بذارم   یپخت  که   یکیک از  کم ی  کن  صبر شهیم  بد یلیخ که   ینطوریا  اخه   -

 جون   م یمر  یمرس  -

 آشپزخونه   سمت   به  رو   راهم   رفت   که   سارا   دادم  بهش   و   گذاشتم  براش   ظرف  تو   کیک  برش   تا  دو  

  کرد   جلب رو  توجهم  یمانل  ی صدا  که   بودم  کردن  ی آشپز  گرم   کنم  حاضر  رو  شام   تا   کردم   کج

 ! ؟  ی مامان_

  یمامان  جان _

 : گفت  ذوق   با   و  گرفت  سمتم  رو  ش ینقاش  دفتر

  دشنگه؟   مینقاش  _

  دمیبوس  رو   گونش  و  گرفتم   دستش  از  رو  ش ینقاش  دفتر و   کردم  ی کوتاه   ی   خنده

 دشنگ   نه   قشنگ  درضمن   دخترم  قشنگه   که   بله  ت،ینقاش  و   خودت قربون  _

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

      

 

                      

                                   

                                   

                                   

                   

 

 

                                 

   

                                         

                

                       

                             

 

                                     

 

                               

 

                                     

     

                        

بیارم جایزه  برات  _بشین 

براش سینی  تو  شیر  لیوان  یه  و  کیک  از  برش  یه  کوبید  بهم  رو  دستهاش  و  زد  برقی  چشمهاش 

دختر این  کردم  شکر  مانلی  داشتن  برای  رو  خدا  بار  هزارمین  برای  دلم  تو  شد  مشغول  که  گذاشتم 

خودم کنار  حوصله  با  شد  خواب  خمار  چشمهاش  خورد  که  رو  کیکش  و  شیر  بود  من  جون  همه 

لقمه یه  کردم.  خاموش  رو  گاز  زیر  و  شدم  بلند  برد  که  خوابش  خوندم.  الالیی  براش  و  خوابوندمش 

شدم.....   امتحانم  برای  خوندن  درس  مشغول  و  گرفتم  خودم  برای 

******

تخمه و  چیپس  ظرف  یه  با  سیاوشم  کردم  عوض  کانال  و  گرفتم  رو  تلویزیون  کنترل  انگیزه  بی 

نشست. کنارم 

نیستم من  خونهای  تو  یا  اهلل  بسم  و  جن  شدیم  روز  چند  این  ببینم  کن  تعریف  سپهر  اقا  خب   -

خوابی تو  بیدارم  من  یا  بیدارم  من  خوابی  تو  یا 

شد پخش  دهنم  تو  نمکیش  سرکه  طعم  که  گذاشتم  دهنم  تو  چیپس  یه 

هم کردن  تعریف  برای  چیزی  مگه  دانشگاهم  و  بیمارستان  درگیر  همش  کنم؟  تعریف  چیو   -

میمونه؟!

چیکار مادرت  که  میمیرم  دارم  فضولی  از  شب  اون  از  تو  جون  سپهر؟  بود  خبر  چه  مادرت  خونه   -

کرد

کردم تعریف  برات  شب  همون  بشه  میخواستی  چی  شد؟!  فعال  فضولیت  شاخکای  باز  تو  چیه،   -

دیگه

چی شد؟  چی  ببینم  کن  تعریف  جزئیات  با  اول  از  میخوره  خودت  درد  به  کردن  تعریف  اون  نوچ   -

اومدن؟!...... کیا  نشد؟ 

سینما؟! اومدی  مگه  میشکنه  من  جلو  هم  تخمهای  چه  ببینم  کن  جمع  پاشو   -
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  گه ید  بگو  نکن   تیاذ  -

 بستم  رو   هامچشم  کلفه

 ....دعوت  خانوادش با   رو  دوستش   مامانم  که  بود  ساده  ی دورهم   هی  -

 شد بلند   لمیموبا  یصدا که  بود  نشده  تموم  حرفم  هنوز

 سپهر؟   هیک...شانس  ی خشک  به   یا  -

 مامانمه   -

 ارهیب  در   سرت   رو  ی مهمون  یتلف  زده  زنگ  تو  جون   زد   زنگ  م یگفت  ازش  تا زادست  حلل چه   -

 مامان   سلم  -

 د یچیپ  یگوش  تو  سرحالش  و  شاد   یصدا

 ؟ یچطور  پسرم  سلم  -

 دادم جواب کوتاه  شه یهم   مثل

 خوبم   -

 ندارم   حوصله  اد یز  دیفهم 

 ی موسو  دکتر  خانواده  نذار  ی ابرنامه  هفته  اخر   بگم   خواستم یم   رمیگینم  وقتتو   ادیز  یاخسته  -

 کرد   دعوتمون

 دادم   باال   رو  ابروهام   

 !مناسبت؟  چه  به  -

 داد  رو   جوابم  باشه   تفاوت   یب   کردیم یسع  که  یلحن  با

 ی رفت  زود  شب  اون  که   بود  ناراحت   ی لیخ  الله  سادست  ی دورهم   هی  ست ین  یخاص  مناسبت  -

 . ششونیپ میبر  ما  هفته  ن یا  کرد  تلفن میبزن  گپ  و   میباش  دورهم  شتر یب  نشد  گفتیم

 .کنم  چک   هامو  برنامه  دیبا   دمینم   قول...شهی م  ی چ  نم یبب  بذار  باشه  -
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 نکن   خی  رو  سنگ  منو  ا یب  هفته  اخر  حتما   !نه  شهیم  یچ  نمیبب  یکشیم  منو  اخرش  تو  سپهر  یوا  -

 . دوستم  شیپ

 اگه...برسم  کارام  به   د یبا  کنن ی م  درک  منو  طیشرا  پزشکن   هم  اونا  ستمی ن  کاریب  منم  من،  مادر   -

 ام ی م  نبودم  فتیش

 خدافظ...تو دست  از  -

 کرد شروع  اوش ی س  که  بودم  نکرده  قطع  رو  ی گوش  هنوز

 گفته؟   ی چ مامانت  مگه   خوردت  شهینم   عسلم  من هی  با   !اخمالو؟  شده  ی چ  -

 دم یغر  هام دندون  یال  از

 گه ید  وقت  هی  یبرا  بذار  اوش یس  ندارم   حوصله  -

 ..... که  یبود  خوب  تو   یشد   سگ  چرا باز  -

 اومد   دنبالم   که  گرفتم  شی پ  رو  اتاقم  راه

 ؟ یا ینم   یعنی  میبود  دعوت  تولد   که   هفته  اخر   سپهر  -

 . دونمینم   یچیه فعل   اوشیس  دونمینم   -

 آرام   چهره  که  زدم   ی غلت  سرِجام   و   بستم  رو  هام چشم  بست   سرش  پشت  رو  در   و  نگفت   ی زیچ

 ...... بشم  آروم   و   بزنم  قدم   تا   دمیپوش  لباس و  شدم   بلند  کلفه بست   نقش  چشمم  پشت

******** 

 اومدم   خودم به  صداش  با  که   زدمیم  ورق   رو کتابم  تند   تند

 ! خوبه؟ گلت  دختر   م؟ یمر  ی چطور  -

 ه؟ ی چ نظرت  بشنون  همه بگو  بلندتر   کمی  سیان  یوا  -

 ی بود  کتاب  غرق   ی لیخ  ینداد  جواب کردم  صدات چندبار  اخه  نبود  حواسم  دیببخش  -

 امتحان؟   یبرا  یخوند  یز یچ  تو   بخونم  خوب نتونستم   بود  گرفته  ش ی باز  شبید  یمانل  اره  -
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امتحان. سر  هست  بهت  حواسم  نباش  نگران  اره  کردم-  باز  رو  شکلتم  و  کشیدم  قی  یم  ع  نفس 

میجوشه سرکه  و  سیر  مثل  دلم  کنیم  تقلب  امتحان  سر  بتونیم  خوره  یم  ن  آب  چشمم  که  من   -

بودم. گذاشته  کنار  تو  برای  شکلتم  یه  نبود  حواسم  ببخشید  وای  ای  انیس، 

برمیای خشک  چوب  امتحان  پسِ  از  تو  باش  نداشته  استرس  ندارم  میل  سرت...من  فدای   -

گفت وار  پچ  پچ  و  زد  چشمکی 

دیگه کردمه  غلط  یه  و  بوس  یه  خرجش  فوقش  خنده-  زیر  زد  که  رفتم  بهش  غرهای  چشم 

ازش؟ نداری  خبری  کجاست؟  نازنین  راستی  بده  حرص  منو  فقط  هم  تو  ترافیکه-  تو  گفت  زد   

زنگ چرا   -

داد: ادامه  کتابم  صفحه  دیدن  با 

چرا...... تره  سخت  اصطلحاتش  که  دو  فصل  نداد-  ادامه  رو  حرفش  نازنین  دیدن  با  که  بود  نشده 

تموم حرفش  هنوز 

خوندی؟ نازنین؟  چطوری   -

گفت بریده  بریده 

دیگه باال  بریم  ....پاشین  خوندم  چیزایی  یه  اره...  پیدا-  کامران  کله  و  سر  که  بودیم  اساتید  راهروی 

کنار افتادیم  راه  تایی  سه  و  کردم  جمع  رو  وسایلم 

شد

گفت: اروم  انیس 

شد... اراسته  نیز  سبزه  به  بود  گل   -

 182
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 به   ینگاه   ومدیم  بهش  بیعج  که  بود  دهیپوش  یمشک  شلوار  با  یمداد  نوک  مردونه  راهنیپ  هی

 که   بودم  ی راه   هی  دنبال   ذهنم  تو  اومد  طرفمون  به   لبخند  با  و   انداخت  متش ی ق  گرون  ساعت

 . برداشتم  کردن  لیتحل  و  ه یتجز  از  دست و   اومدم  خودم  به  داد  که ی سلم  با  اما   چونمشیبپ

 ن؟ یخوب...ییسنا  خانوم  سلم  -

 کردم   می پرت  حواس   نثارِ   یراه یبدوب  ن ینازن  و  س یان  دنیند  با  و   انداختم   کنارم  به  ی نگاه 

 ممنون   سلم  -

 م؟ یبزن  حرف   باهم   ن یدار  وقت  -

 چسبوندم  منهیس  قفسه  به   رو  کتابم

 لطفا   گه ید  وقت  هی  یبرا   دیبذار  .شده  رمید....دارم  کلس   االن   راستش  -

 افتاد  دستم   تو  کتابِ   به   نگاهش

 امروز؟   نیدار  ۲یاناتوم  امتحان  شمام     -

 :داد  ادامه  خودش  که   کردم   نگاهش  جیگ

 هم   ۲  ی اناتوم  ی هابچه  از   خوامیم  امروز   گفتیم  صبح   دارم   ۳  یاناتوم  ی محمد   استاد   با  من   -

 ن؟ یخوند خوب  رم،یبگ  امتحان

 گرفتم   استرس

 ..... مانل..بخونم  شبید  نتونستم  ادمه ی  ترم  طول تو  از   بلدم  ی چ  هر  راستش  -

 خوردم  رو  حرفم  ه یبق  و  اومدم   خودم   به

 بود؟   سخت   یلیخ گرفتن  ازتون   که  یامتحان  -

 ی ول  بود  داده  یادهیچ یپ  و  سخت   ی لیخ سواالتِ  !بود  افتضاح   کنم   عرض  چه  که   سخت   راستش   -

 . نیبد  جواب نیتونیم  نیباش  خونده  ق یدق  و   یمفهموم  اگر
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 ی مانل  گفتم   دلم  تو  بود  کرده  خ ی  پاهام  و  دست  زنهی م  دهنم  تو  قلبم  کردمیم   حس  ادیز  استرس  از

 ایخدا  !کنم؟  کار یچ  اخلقم   گند  استاد  نیا  با  من   حاال     .....یکردینم   تی اذ  شبید  رو  مامان  کاش

 کن   ر یبخ  رو  امروز   خودت

 م؟ یمر  خوبه   حالت   -

 کردم   اخم  ناخوادگاه  که  نبود  خودم دست  بودم   کلفه  شدیم  یخودمون  زود  انقدر  نکهیا  از

 خوبم   -

  شد   عوض  لحنش  که   شدم  معذب   کرد   حس  انگار

  اما   ادهیز  سواالت  تعداد  باشه  زمان  تیریمد  به  حواستون  !گهید  زیچ  ه ی    خداروشکر  خب  اها  -

 کنه یم  حذفتون   درس   از چون دیکن  رونیب  سرتون از   تقلبم  فکر   کمه   زمانش

 کرد   تقلب   شهینم   استاد  نیا  ی اخلقا  با   زدمیم  حدس ستمین  تقلب  اهل  خودمم  راستش  -

 داده؟  سوال  چندتا  مگه  حاال 

 داد   هی تک  کنارش   وارید  به

 . نه  ای  باشه  داده  سوال  تعداد  ن یهم   هم  شما  یبرا  دونم ینم   البته   قهیدق  چهل   تو   سوال  تا ۶۰  -

 .تونییراهنما  از   ممنون  یلیخ باشه  -

 دم یلرز فیخف...ومدیم  طرفمون به داشت و بود ما  به نگاهش  که  سپهر دنید با  که برم خواستم

  ی بزرگ  اون  به  یدروغ  کودکانه  یلجباز   هی  خاطر  به  افتادم  گفتم  بهش  شاپ  یکاف  تو  که  یدروغ  ادی

 !خواستمینم   رو نیا  من  و  شهی م  مل   بر  زود   ای  رید  بودم مطمئن   که   یدروغ  .گفتم

 جون   کردم  حس   که  گرفتم   وارید  به  رو  دستم  ...رفتیم  ی اه یس  هام چشم  و   بود  شده  ن یسنگ  سرم

 بغلش   تو   رو   من   و   دی چیپ  کمرم   دور   کامران  دست  بشم  ن ی زم  پخش   که   ن یا  از  قبل   اما   رفت   تنم   از

 اغوش   نیا  داد  دست  بهم   یبد  ی لیخ  حس   یکینزد  نیا  از   د یچیپ  مینیب  تو  تخلش   عطر   یبو  .گرفت

 کردم   یسع  کامران  سر  پشت   درست  اونم  نگران  چشم  جفت  دو  دنید   با  اما   نداشتم  دوست  رو

 بزنم   یحالیب  به   رو خودم

 خوبه؟  حالت میمر  -
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 ! نایب  دوچشم! خواد؟یم  ی چ  خدا  از  کور

 دل  عاشق   ه ی  نقشِ   تو   کردم   ی سع  و   شدم   خوشحال  کامران  گفتن   میمر  از   بار   ن ی اول  یبرا  دلم   تو

 ...برم  فرو   خسته

 ؟ یخوب  -

 وهیآبم  بابت  ممنون....بهترم  -

 چقدر   که  یدونیم  کردیم  نگات  بد  یلیخ  یمحمد  استاد  که  شو  بلند  یبهتر  اگه  .کنمیم  خواهش  -

 . حساسه خودش  از   قبل  دانشجو  حضور  سر

 به   .نباشه  سرکلس  سپهر  که  کردم یم  ازین  و  نذر  تودلم   افتاد  راه  مشونه  به  شونه   که  شدم  بلند

 نفس  گذاشت  هم  رو  نان یاطم  ی معن به  رو  هاشچشم گرفت  فاصله  ازم کلسم به  دنیرس  محض 

 هام چشم  با   و   دادم  رون یب  صدا  پر   رو  نفسم   سپهر  دن یند  با.  کردم  باز   کلسو  در  دمو یکش  ی قیعم 

 : گفت  نینازن  که   نشستم  کنارشون  گشتم  ن ینازن  و  سیان  دنبال

 روباه؟   ا ی  یریش  -

 نا یچوندیپ  خوب  منو   هست  حواسم....ستمین  بد  -

 ن ی بکن  وا  سنگاتونو  تر راحت  که  میبذار  تنها  عاشقو   کفتر   دو  میگفت  -

 انداختم  ینگاه   ی سرسر  و  گذاشتم  ز یم  ی رو  رو  کتابم

 !گذشت  کلس  میتا  از  ربع  ه ی  !ادینم   چرا   پس   !پوف  -

 گفت   یخوشحال  با  و   کرد  قلب   هم تو   رو  هاش دست  سیان

 ! ومدهین  امروز  اصل   دیشا  -

 م یخونیم  شترمیب  ی نطوریا  بعد  جلسه   وفته یم  امتحان  بهتر  چه   -

 نگاهِ   اون  و   ناباورش   ی هاچشم  !دمشید  راهرو  تو   خودم   اومده  سپهر   اتفاقا  بگم   که   د ینچرخ  زبونم

 شتر یب  ی هرچ  سپهر  بهتره  دومون  هر   ی برا  ینطوریا  گفتم   دلم   تو   بود  شده  حک   ذهنم   تو   ش یبرزخ

 .... هردومونه  نفعِ  به   میباش  دور   ازهم
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 دختر؟   ییکجا  !میمر  -

 :داد  ادامه  و  زد   ی چشمک

 ؟ ی کنیم  ریس  اَبرا  تو   که  گفته   ی چ  بهت   طرف  -

 بستم  کلفه   رو  کتابم

 ! ه؟ی ک  طرف  شده؟   ی چ  -

 گفت   نمادندون  لبخند همون  با   نینازن  

 رو   ۲  فصل   ن یا  که  گم یم  ادیم  داره  استاد   نکهیا  مثل   دنیپرس  رفتن   ها   بچه   ال،ی خ  یب....یچیه   -

 بود   سخت  ی لیخ ؟ی خوند خوب

 رفتم یم  ور   هام ناخون  با  استرس  از

 ....خو  ترم   طول  تو   که  بود  ییزایچ  همون  شترشیب  امتحان   برا  نخوندم  خوب  ادیز  گفتم   سمیان  به  -

 گفت   گوشم  ری ز  واشی  ن ینازن  شد   کلس  وارد  اخم   با   سپهر  که  بود  نشده  تموم  حرفم  هنوز

 ن یا  هیعصبان  چقدر امروز،  کنه  ر یبخ  خدا  -

 گفت   یا گرفته  یصدا  با  صورتش   رو   ی هااخم  همون  با   و  گذاشت  زیم  ی رو  رو   فشیک

 .است  قهیدق  ۴۰  امتحان  زمان   نباشه  زیم   رو  جزوه  و   کتاب  -

  داشت  نگه  ثابت  من یرو رو  نگاهش   و   چرخوند کلس  تو   رو  هاش چشم

 . دیش  ی م  حذف ترم  نیا  وفتهیب  برگتون  رو  قرمزم  خودکار  دیکن  رونیب  سرتون  از  تقلبم فکر  -

 و  گفتم   لب   ریز  یاللهبسم  نوشتم  صفحه   ی باال  رو   اسمم   لرزون  ی هادست  با  شد   پخش   که   ها برگه

 و  ر یز  دلم  مینیب  ریز  عطرش   یبو  دن یچیپ  با  که  بودم  داده  جواب   رو   هاسوال  از  ی م ین  کردم  شروع

 ی ها   نفس   ....زد  پچ  گوشم  ریز  اروم   و  کرد   خم  رو  سرش   نداشتم  رو   بهش  کردن  نگاه  جرأت  شد  رو

 خت یر  فرو   درونم   یز یچ   کردم   حس   زد   که   یحرف  از   شد یم  مورم   مور   و   خوردیم  صورتم   تو   گرمش 

 !ییسنا  خانم  یبش  خوشبخت   -
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جاش به  نبود  گرفتگی  و  اخم  اون  از  خبری  کردم  بلند  رو  سرم  و  دادم  قورت  صدا  پر  رو  دهنم  آب 

بود زده  که  حرفی  جواب  در  چرخید  یم  ن  زبونم  میزد.  فریاد  رو  کلفهگی  و  پریشونی  چهرهش 

تأسف معنی  به  سری  گم  یم  چیزین  دید  وقتی  میشد.  بسته  و  باز  یه  ما  مثل  دهنم  فقط  بگم  چیزی 

چسبیده تنش  به  که  شدم  خیره  آسمونیش  آبی  پیراهن  به  پشت  از  شد.  رد  کنارم  از  و  داد  تکون 

بود. گذاشته  نمایش  به  خوبی  به  رو  ورزشیش  فرمِ  رو  کل  یه  و  عضلت  و  بود 

همش بگه  و  کنه  جا  سپهر  عضلنی  بازوهای  بین  رو  خودش  دوباره  تا  میکشید  پر  سرکشم  دل 

خط دلم  خواستهی  رو  باید  که  حیف  اما  نداره؛  رو  تو  ناراحتی  ارزش  چی  یه  کن  باور  سپهر  دروغه 

بستم.   می  دهنمو  زیپ  و  میکشیدم  قرمز 

سپهری از  رو  نگاهم  و  برداشتم  سپهر  کردن  آنالیز  و  بازی  ز  یه  از  دست  دیوار  روی  ساعت  دیدن  با 

بشم. مسلط  خودم  به  تا  کشیدم  قی  یم  ع  نفس  گرفتم.  بود،  رفته  فرو  مغرورش  جلد  تو  دوباره  که 

شدم. سوالها  ادامهی  خوندن  مشغول  دستم  لرزش  به  توجه  بی  و  گرفتم  دستم  تو  رو  خودکارم 

از سوالهارو  این  نبود  معلوم  لعنتی  میشدم.  روبهرو  تری  سخت  سوال  با  میکردم  رد  که  سوالی  هر 

سوالهای با  هم  اون  بود  ممکن  غیر  دقیقه  چهل  تو  سوال  تا   ۶۰ دادن  جواب  بود.  کرده  پیدا  کجا 

ن یم  ه  برای  نداشتم  نبودم  بلد  که  سوالهایی  به  کردن  فکر  برای  وقتی  بود.  کرده  طرح  که  سختی 

رسیده  ۵۸ سوال  به  تازه  میرفتم.  بعدی  سوال  سراغ  نبودم  بلد  رو  سوالی  جواب  اینکه  محض  به 

کرد... جمع  رو  ها  برگه  سپهر  که  بودم 

رفت. و  کرد  تعطیل  رو  کلس  برگهها  کردن  جمع  محض  به  که  نداشت  دادن  درس  حوصله  انگار 

و بد  و  امتحانش  کردن  نقد  به  کردن  شروع  ها  بچه  گذاشت  بیرون  کلس  از  رو  پاش  که  ن  یم  ه 

اومد دنبالم  انیس  که  برداشتم  رو  کولم  نداشتم  رو  حرفهاشون  شنیدن  حوصله  گفتن.  بیراه 

مریم؟ دادی  چطور  بود  سخت  خیلی  وای  سرکشیدم-  آبم  بطری  از  یکم 

کردم. خراب  کنم  فکر  دونم  یم  ن   -

کردنش. طرح  سوال  این  با  گمشه  بره  کردم  خراب  منم  رسوند-  ما  به  رو  خودش  سریع  افتاد   

کامران به  چشمم  که  کردم  بیجونی  خنده 
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بهترین؟ ایستادین؟!-  اینجا  موقع  اون  از  ممنونم...شما  کرد-  جیبش  تو  رو  دستهاش 

امتحان استرس  انقدر  کردم  یم  ن  فکرشو  بود.  پریده  رنگتون  بودم  نگرانتون  ...راستش  اره  خب   -

بشه. بد  حالتون  دوباره  ترسیدم  باشین!  داشته 

دیدن نه  بود  داده  نسبت  امتحان  به  رو  بدم  حال  که  بود  خوب  زدم  پوزخند  حرفش  به  دلم  تو 

شدم تلخ  دوباره  که  نبود  خودم  دست  سپهر. 

برین. میتونین  شد  راحت  خیالتون  که  حاال  خب   -

گرم باهاش  نداشت  لزومی  بود  رفته  سپهر  که  حاال  بریم  زودتر  تا  کشیدم  و  گرفتم  رو  انیس  دست 

گفت: انیس  که  بودیم  شده  دور  دانشگاه  محوطه  بگیرم.از 

یواشتر! شکست...یکم  دستم  مریم   -

شدم... میاوردم  انیس  ظریف  دست  به  که  فشاری  متوجه  تازه 

نبود.. حواسم  ببخشید   -

گفت اینکه  از  کامران  منظورِ  ببینم  کن  صبر  ریختی؟  بهم  انقدر  چرا  شده  چی  نداره!  عیبی   -

بود؟! شده  بد  حالت  نکنه  بود؟  چی  بشه  بد  دوباره  حالت  ترسیده 

دادم تکون  سر 

کرد بغلم  خواسته  خدا  از  کامرانم  و  شد  بد  حالم  ترس  از  سپهر  جلوی  اره  شد-  گرد  چشمهاش 

بگو پس  دختر.  میکشی  کارات  با  بدبختو  سپهر  داری  دستی  دستی  شه!  یم  ن  باورم  خدایا  هاااااا!   -

دروغ بهش  رفتی  که  روز  اون  از  اون  خورد!!  خشکو  چوب  این  نمیشد  عسلم  من  یه  با  امروز  چرا 

رسیده نفر  چند  گوش  به  االن  تا  میدونه  خدا  کنه!  بغلت  کامران  گذاشتی  که  امروز  از  اینم  گفتی 

فقط! نرسه  دانشگاه  حراست  به  کارتون  کنه  خدا  کرده!  بغل  رو  سنایی  مریم  دانشگاه  خوشتیپ  پسر 
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 حراست   به  حواسم  چرا  من  کردم  هی تک  سرم  پشت  وارید  به  و  رفتم  وا  همونجا  زد  سیان  که  یباحرف

 د یاسات  ی راهرو  تو   بدم  اجازه  و   بدم   لم   کامران  بغل   تو   راحت   انقدر   تونستم  چطور   نبود  دانشگاه

 ! طیشرا  نیا  تو  کنه ی نم   کار   درست  عقلم چرا  من   ایخدا ؟!کنه  بغلم

 .کرد  شهیم کار یچ مینیبب  میبذار  هم   رو   فکرامونو  ن یبش  ایب  دوباره،  ی بر  حال از  خوادینم   -

 ..... راحت  انقدر  که  ی دیند  رو  د یاسات  یراهرو   تو   یبزرگ  اون  به   نیدورب  تو   دونمینم  من  اخه

 نداد  ادامه  رو   حرفش 

 ی فکر  هی  هم   نمیبب  رو  ی مانل  ریس  دل   هی  من   هم   خونتون  میبر  ایب  !میمر  تو  به   من   اخه   بگم   ی چ  -

 ...خوادیم  عذرتونو  حراست   زود   ای  ر ید  گرچه  م،یکن  امروزت  حال   به

********* 

 شهیهم   .گذاشتم  دهنم  تو   رو   تلخ   شکلت   از  تکه   ه ی  و   کردم   کینزد  خودم   به   رو   قهوه  فنجون

 شده   قرمز   ی خواب  یب  از   که   ییهاچشم  با  که   شد  نم یهم   بخونم   درس  شب  سکوت  تو   داشتم  عادت

 با   که  بودم   ۲  یانوتوم  برگه   نیاخر  .کنم  حیتصح  رو   ها   برگه  تا   بودم  اورده  پناه   تلخ   قهوه  به  بود

 ی رو  رو  هام دست  .دادم  بدنم  به   یقوس  و  کش  بود  کرده  روشن  رو  اتاقم  پرده  پشت  از  که  ینور

 و   شش   که   وارید  یرو   ساعت   به   ی نگاه مین  زدم،  پلک   هم   سر   پشت   بار  چند   و   دم یکش  هام چشم

 غرق  اونقدر  .رفت  باال  تعجب   از   ابروهام  ساعت  دن ید  با  و   انداختم  دادیم   نشون  رو   قه یدق  ستیب

 ییخودنما  روش  میمر  اسم  که  یابرگه  دنید  با   .بودم  نکرده  حس  رو  زمان  گذر  که   بودم  هابرگه

 . ختمیر  خودم   یبرا  آب   وانیل  هی  و   رسوندم  آشپزخونه  به  رو   خودم   .شدم  بلند   زمیم  پشت  از  کردیم

 من  قلب  تو  شهیهم   یبرا  ییسنا  میمر  کنم،  اون  مشغول  رو  فکرم  از  یاذره  گهید  خواستینم   دلم

 .بود  مُرده

 وانیل  ه ی با .خواستی م  سرد اب  دوش  ه ی دلم  نشد  کم  بدنم حرارت   از  اما دم یسرکش رو  اب  وانیل

 اشبرگه  کردن  حی تصح به  کردم  شروع  نشستم  زمیم  پشت  و   برگشتم  اتاقم   به  آب

 کم   مدت   نیا  تو   که  ی م یمر  از  نمره   نیا  حدس   زدم،  لبخند  ناخوداگاه  گرفت  میمر  که  یانمره  با  

 چه  دونم ینم  . نبود دیبع کرد، یم شرکت  یدرس  ی ها  بحث  تو  و  بود نداده نشون  ی خود  کلس  سر

 ضد   حس  نیا از کردم،یم غرور  احساس بود گرفته  رو نمره  ن یباالتر میمر نکهیا از اما  بود یحس
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از بود  گرفته  که  نمرهای  با  طرفی  از  میکردم  چال  دلم  تو  رو  مریم  طرفی  از  بودم  کلفه  نقیض  و 

نبودم. بند  پا  رو  خوشحالی 

تا خوردم  آب  لیوان  یه  با  و  برداشتم  کشوم  تو  از  خواب  قرص  یه  شدم.  گرفتن  دوش  خیال  بی 

روی رو  خودم  و  زدم  کنار  رو  پتوم  میخواست.  خیال  و  فکر  بدون  خوابِ  یه  دلم  بخوابم.  راحتتر 

خوابم فکرمیکردم  که  چیزی  از  زودتر  بستم،  رو  چشمهام  و  کردم  بغل  لو  بالشتم  انداختم  تخت 

برد.....  

باز که  بودن  چسبونده  بهم  چسب  با  رو  چشمهام  انگار  زدم  غلتی  کلفه  موبایلم  زنگ  صدای  با 

صدای شدن  قطع  با  بشنوم  کمتر  رو  موبایل  زنگ  تاصدای  کشیدم  سرم  روی  رو  پتوم  شد  یم  ن 

نوچی شد.  بلند  زنگش  صدای  دوباره  که  کردم  بغل  رو  بالشتم  و  کشیدم  اسودهای  نفس  زنگش 

به رو  چشمهام  دادم.  شد  یم  ن  زدن  زنگ  خیال  بی  که  تلفن  پشت  مخاطب  به  بدی  فحش  و  گفتم 

رو گوشیم  و  کردم  دراز  رو  دستم  تختی  پا  رو  دیدنش  با  گشتم  گوشیم  دنبال  و  کردم  باز  سختی 

زدم   چنگ 

بله  -

بشه. صاف  تا  کردم  سرفه  که  بود  گرفته  قدری  به  صدام 

بفرمایید. بله   -

بودی؟ خواب  سپهر  مالیدم-  رو  چشمهام  کلفه  مادرم  صدای  شنیدن  با  مامان-  بله   -

گفت عصبی  و  برد  باال  رو  صداش 

میخوابه؟ غروب   ۷ ساعت  تا  کی  اخه  سپهر؟!  انداختی  ساعتت  به  نگاه  یه   -

ساعت به  نگاهی  بعد  و  بشه  واضح  دیدم  تا  زدم  پلک  بار  چند  شنیدن  اشتباه  گوشهام  کردم  حس 

کشید.... سوت  سرم  انداختم  میداد  نشون  رو  هفت  به  دقیقه  بیست  که  دیوار  رو 
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 و  گفتم   ی خداحافظ  مامانم   ی غرغرها  به   توجه   یب  ! بود  برده  خوابم   االن   تا   صبح   ۸  از   شد ینم   باورم  

 اومدم   روم یب  که   حموم  از  . بشم  سرحال  تا   گرفتم  یاقهیدق  ده  دوش   ه ی  .کردم  قطع   رو  یگوش

 خوردن  ی برا  ی زیچ  تا   آشپزخونه   رفتم   کمرم   دور   حوله   همون   با   .رفتیم   مالش   یگشنگ   از  شکمم 

 چرا   اوش یس  که   بود  ن یا  تربیعج  و   شد ینم   بلند  اوشیس  از   ییوصدا  سر  که  بود   ب یعج  .کنم  دایپ

 س یسوس  خودم  یبرا  تا   برداشتم  خچالی  از   سیسوس  با   مرغ  تخم  تا   چند  بود؟  نکرده  دارم یب  االن  تا

 .افتاد  روش   ادداشتی  به  چشمم که  بستم  رو  خچالی در   .کنم  درست  مرغ  تخم

 خوش   ،یمهمون  رونیب  رفتم  ها  بچه  از  چندتا  با   نکردم  دارتیب  یموند  داریب  صبح  تا  دمید  سپهر  -

 اوشیس...بگذره

 کت  هی  .بشم  حاضر   تا  رسوندم  اتاقم   به   رو  خودم  عجله  با   و  کردم   درست  خودم  ی برا  لقمه  هی

 رو   دمیسف  مردونه  راهنیپ  .انداختم  تختم  یرو  و  دمیکش  رونیب  ،یمشک  شلوار  با  یطوس  اسپرت

 تو   خودم   به  ی نگاه   مین  انداختم   مچم   دور  رو  م یمچ  ساعت   . گرفتم  دوش  عطرم  با   و   دمیپوش  هم

 .... زدم  رونیب  خونه   از  چمیسو  برداشتن  با   و  انداختم  نهیآ

 ن یا  باشه   ساده  یِ دورهم   هی  نبود  قرار  مگه  شدم  جی گ  بود  مهمون  از  پر  که   یبزرگ  ی خونه  دنیباد

 رو  هامدندون  حرص  از  ساده  یدورهم  تا  بود  ینامزد   جشن  هیشب  شتری ب  دمیدیم  من   که  یجشن

 کرد   پرواز  سمتم   به  دنمید  با   جون  الله  .بود  مادرم  ذهن   تو  ی فکر  چه  باز  دونه یم  خدا  دم،ییسا  بهم

 ی طوس  لباس  اون  تو  که  ی آرام  دنید  با  شد  مصادف  برگشتنم  .کرد  یپرس  احوال  باهام  ی گرم  به  و

 و   یپرساحوال   مشغول  یگرم  به  اومد  نییپا   که  هاپله   از  .بود  شده  ها  فرشته  مثل  یصورت

 اومد   طرفم   به  و  زد   یخجول   لبخند   دنمی د  با  .شد  یی آمدگوخوش

 ن یاومد  خوش  ی لیخ  دکتر   یآقا   سلم  -

 

 تازه  شد   دور   ازم   که  آرام   .شد  دور   ازم   ی دیببخش   با   و   زد   صدا  رو   آرام  ی کس  که   کردم   ی تشکر

 رنگ   ی مشک  کوتاه  دامن  هی  با   خوردیم  گره  گلوش  یرو  که   یاسورمه  کت  هی  افتاد  مادرم  به  چشمم 

  . بود  گذاشته  آزاد  رو  دارش  حالت  یموها   و  بود  کرده  شیآرا  معمول  طبق  .بود  دهیپوش  زانوش  تا

 . گرفت  طرفم   به رو شی کی  و  برداشت  ینیس   تو  از   شربت  وانیل تا  دو

 !یمرس  -
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 :دادم  ادامه  ی آرومتر  ی صدا  با

 ارامه   یِنامزد   جشن   ی بود  نگفته

 مجبور  منم  ی اینم   تولدشه   بگم  اگه  دونستمیم  . گرفت  تر مفصل  کمی  منتها   ! ارامه  تولد  جشن   -

 !بشم  دروغ   دامن   به  دست   شدم

 : زدم  لب  تعجب  با   و  کردم مزه  مزه  رو   شربتم  از  کمی

 باغ  تو   ی حت  من   !من  مادر   ام ین  ی خال  دست  ی گفتیم  من   به   حداقل  نبود  یاکننده  قانع   لیدل  -

 . رهیم  خودت   ی آبرو  ینطوریا  ی کنینم   فکر  بگم،  کی تبر  رو   تولدش  که  نبودم

 من   به  بسپرش   نباش   مسائل  جور   ن یا  نگران  تو  -

 : دمیغر  هام دندون  یال  از

 ی اگهید  ی مهمون  هر   باش   مطمئن   وگرنه  گم ینم  ی زیچ  که   ه یموسو  دکتر  و   خانوم   الله   احترام   به   -

 . رفتمیم  االن   نی هم   بود

 زد   یلبخند

 !گذرهیم خوش  بهت   هستن  جوونام از  یکل  تازه  سپهر  شهینم  شب  هزار که  شب   هی  -

 و   خوش   مشغول   یمهمون   تو   ی پسرها   با   ی کم  .گرفت  فاصله   ازم   خندونش  ی چشما با   و  گفت   نویا

 ن ییپا  طبقه   میبود  نشسته   ما  که  یقسمت  .بودن  ه یپا  و   یانرژ  پر   ی لیخ  تصورم   خلف   بر   شدم   بش

  یخوراک  و  مزه  انواع  جو  آب  و  مشروب  بر  علوه  .بود  شده  آماده  ها  تر  جوون  یبرا  ییجورا  هی  و  بود

 و   خوردم   باهاشون  جو   آب  کم ی  ها  مدت   از  بعد  .بودن  گرفته  نظر   در  ییرایپذ  یبرا  خوشمزه  ی ها

 به   رو  خودمون  و  میشد  بلند   همه   ببره   رو  کش یک  خواد یم  آرام  کردن   اعلم  که   م یشد  صحبت  گرم

 روشن   رو  هاششعم  و  بود  ستادهیا  مخصوص  زی م  پشت  یحیمل  لبخند  با  آرام  .میرسوند  یاصل  طبقه

 . شدم  رهیخ داد،یم  نشون  رو   ۲۷  عدد  که   ییهاشمع  به   کردیم

 

 یامحجوبانه  رفتار  داشت  یاپخته  و  خانومانه   رفتار  سال،   و   سن   نیا  تو   گه ید  ی دخترها  برخلف   آرام

 هاش شمع کردن فوت محض  به  .نبود اما باشه سال  ۳۰ حداقل سنش  کنم  فکر شدیم باعث  که
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  ر یس  دل  هی  نکهیا  از بعد  کردن  بغلش  و  رفتن  جلو  دخترها  رفت  باال  تیجمع   غیج و  دست  یصدا

 یها عکس نکهیا محض  به .برن ارام کنار از دادن تیرضا گرفتن، عکس ارام با  مختلف یژستا با

 باز   بدون  و  کرد  تشکر  همه  از  حوصله  با  آرام  .دیرس  کادوها  نوبت  شد  تموم  دوستانه  و  یخانوادگ

 شنهاد یپ بود پرستار که ییپسرها از یکی ایپور شام ز یم سر .کرد دعوتمون شام به کادوها کردن

 . شد  مواجه  همه   استقبال  با   که  داد  رو   مختلطمون  جمع  نی هم   با   یمجرد شمال  هی

 آرام؟   هی چ  تو    نظر  -

 . بده  رو  شمالشون  ی لیو  دیکل  آرام   بودن  منتظر  پس  رفت   باال   ابروهام

 خورد   یتکون   جاش   تو   معذب   ارام  

 .... راستش  ندارم،  یحرف من  خب   -

 گفتم   فکر  بدون  و   دمیپر  حرفش   نیب

 .. ستین  یمشکل  ما   ی لیو  میبر  میتونیم  -

 تولد   ی مهمون  از  ی روز  چند   .شد  ره یخ  بهم  هاش چشم  با   و   زد   بهم   یاشناسانه  قدر   لبخند   ارام

 به   یگاز   اوشیس  .دم یکش  موهام  به  یدست  و   کردم  نگاه  ییرایپذ  نهیآ   تو  رو   خودم  گذشتیم

 زد   دستش   تو   یلقمه

 نا؟ یا  شرت یت  ای  بردارم  گرم  لباس لیو  یبرا  سپهر  گم یم  -

 ختمیر  یی چا خودم یبرا  و  برداشتم  وانیل  هی

 یبرا  اوش ی س  میوفتیب  راه  شب   فردا   قراره  بابا   ! لباس؟  کردن   جمع   ی برا  ستین  زود   کم ی  نظرت   به   -

 ؟ !اخه  یببند  یخوایم  چمدون یچ روز  دو

 چطوره؟   هوا بگو   اوشیس   جون گهید  نکن   تیاذ  -

 خوردم   رو   مییچا از  کم  هی  انداختم  باال   رو  شونم

 دهیم نشون من یگوش یهواشناس  که ینطوری ا یول هیچطور اونجا یهوا  دونمینم  تو مثل منم -

 . خوبه  هوا
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 زد   هم  رو  ش ییچا

 کنه؟   روشن   شوفاژو  یبگ   ی زد  زنگ  داریسرا  به  -

 :گفتم  پر   دهن  با  و   کردم  درست   خودم یبرا  عسل  کره   لقمه  هی

 همون   مامانم  به  ندارم،  دمیجد  داریسر  شماره  نزدم  سر  لیو  به  شهیم  ی سال  چند  من  راستش  -

 ه ی  هم  کنه  پر  رو  خچالی  بره  هم  کنه یم  هماهنگ  داریسرا  با  خودش  گفت  رو،  ماجرا  گفتم  شب

 . بکشه  خونه  وضع   و   سر  به  یدست

 زد   یبشکن  و   گفت  یهوم

 که   هم   تو  خواست،یم   شمال   ه ی  دلم   وقته   یلی خ  میدار  ش ی درپ  ییایرو  هفته   اخر   ه ی  گه ید  خوبه   -

 !رسهیم دتیجد  یها دوست  به  فقط  رت یخ

 گذاشتم  فم یک  تو   هارو  برگه  و  شدم   بلند  ز یم  پشت  از

 .کنمای م  صدات غرغرو  ایس اونجا  وگرنه  بزن  غر   کم  -

 کرد  پرت   طرفم  به  گردو   هی  و   دیخند

 ؟ یندار یکار   شده  رم ید  اوش،یس برسم   کلسم  به   برم  من _

 ! که؟  ی نخورد  یز یچ  -

 دادم   جواب   دمیپوشیم  کفش   که   همونطور

 دارم  عجله   خوردم   -

 برو   باشه  -

 : گفتم  خشک و  سرد   ،یشگیهم  ژست همون  با   و  کردم  صاف روو  رهنم یپ  قهی

 ی وقت  پس  !نیداد  چطور   رو  گذشته  جلسه  امتحان  نیدونیم  یکس  هر  از  بهتر  خودتون  -

 !نمیبینم   دانشجو  اعتراض   یبرا  یل یدل  خوندم  رو  هاتون نمره

 با   یاسام  خوندن   به  کردم  شروع   و  انداختم  خورد یم  ناخون  استرس  از  که   میمر  به   ی نگاه   مین

 هاشون نمره
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 ۴ یافخم   لیسه  -

 ....۷ یمانیا  تایب

 خوندم   رو   شیبعد  اسم  بخونم  رو   اسمش  نکهیا  بدون  دم یرس  که   میمر  اسم  به

 ۹  ی م یسل  نگار

 11  یی صفا  سیان

 گذاشتم  هم یرو   رو  هام پلک  دنشی د  با  و   کردم  بلند   رو  سرم

 ۶یطالب   نایس

 .......۵  یم یکر  ندا

 

. 

. 

. 

 خوندم   رو  همه   ی اسام  ها بچه  خب 

 تونست  نفرتون   هی  فقط  اما   دادم  درس   کسانی  همتون   به   نفره  ۳۰  کلس  ه ی  تو  نکه یا  به   توجه  با

 . گرفت  ییسنا  خانوم  که  بود   نمره  نیباالتر  1۶  نمره   رهیبگ  امتحان  ن یا  از  یقبول   قابل  نمره

 بردم   باال   سکوت  یمعن به  رو   دستم  که  شد   کلس  تو یاهمهمه

 .ستین  مهم  بود   سخت  چقدر   سواال نکه یا  ای  بود  ادیز  سواال  تعداد  بود،   کم  زمان   نکهیا  -

 هاتونبهونه  از  وقت  هر   !نیکنیم  عمل   تر   یقو   هاتون   بهونه  به  نسبت  چقدر   شما  که  نِیا  مهم

 دور  چندان  نه  ندهیآ  در   قراره  شما   !نیباش  داشته  شرفتیپ  انتظار  خودتون  از  اونوقت  نیبود  جلوتر

 بوده  کارتون  یکجا  از   اشکال  ن ینیبب  بهتره  نیباش  بهونه  دنبال   نکهیا  یجا   به   پس  نیبش  پزشک

 نقطه   یرو  !دارم  ازتون  یشتریب  انتظار  یبعد  آزمون  یبرا  .گرفته  شما  از   باالتر  ینمره  نفر  هی  که
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 االن از پس  نیدار مهم و  جامع آزمون هی پنج ترم   شما که نره ادتونی . دیکن کار شتریب ضعفتون

 !نیبخون  درس   خوب

********** 

 خاطر   به   هنوز  اما  بود  شده  کم  استرسم  از  کمی منمره  دنیشن  با  .دادم  قورت  صدا پر  رو دهنم  آب

  اشتباه  ن یا  از  رو  سپهر  خواستیم  دلم  اما  دونستمینم   رو  لش یدل  .بودم  کلفه  شی پ  هفته  ه یقض 

 وجدان  عذاب  سپهر  جمله  اون  با  انگار   تازه  .د یپچیم  گوشم  تو  گرفتش  یصدا  هنوزم   .ارمیب  در

 د یشا  اصل  .شدیم  تموم  برسه  دانشگاه  حراست  به   کار  نکهیا  از  قبل  دیبا  دروغ  نیا  .بودم  گرفته

 استرس   از  که   رو   دستام  !کردیم  کمک   بهم   خودش  د یفهم یم   رو  کامران  و   من   ه یقض   سپهر  یوقت

 نگاه   به  توجه   ی ب    .شدم  روزم   چند   نیا  الی خ  و   فکر  الیخ  ی ب  و  دمیکش  مانتوم  به  بود   کرده  عرق

 . دیجد  درس   از  یبردارنُت  به   کردم  شروع  ه یبق  کننده  رهیخ

 و   برداشتم  نوشتن  از دست   بود،  گرفته   درد   دستم  مچ   که   دادیم درس  تند تند  انقدر  ی لعنت  سپهر

 گفت  که   ی دینباش  خسته   با   دادمیم  نرمش  آروم  رو   مچم   دادمی م  گوش  رو   درس   که   طور   همون 

 برسونم  سپهر  به   رو  خودم  تا کردم  جمع رو لمیوسا  عیسر  و  دادم  رونیب  صدا پر  رو  نفسم

 ؟ ی ریم  کجا   میمر  -

 . امی م  منم بوفه  نیبر  شما   دارم  ازش   سوال  هی  -

 رفت   رونیب  نینازن  با   ناراحت  افهیق  همون  با   و   داد  تکون یسر  سیان

 !لحظه   ه ی  یمحمد   استاد  -

 سوال  ا ی  جزوه  بهونه  به   وقت   چ ی ه   بود   استادم  که   ی مدت  ن یا  تو  داشت  حقم  کرد،  نگاهم   تعجب   با

 بودم   نرفته  شش یپ  یدرس

 ! د؟ییبفرما  -

 زدم   لب  خونسرد  مبهوتش   نگاه  به   توجه  یب

 !میبزن  حرف  دیبا  -

 داد  جواب اروم  و   رفت  باال  ابروهاش
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 !مورد؟  در  -

 زدم   پچ   اروم   خودش  مثل

 !کامران  و  من   مورد   در  -

 : گفت  شدیم  کمونینزد  که   فضول ی دانشجوها  از  یکی  دنید   با  و   شد  هم  در  ش افهیق

 نده یآ  جلسه   یبرا  دیبذار  هست  یسوال  اگه  -

 عذر   دانشکده  حراست  باالخره   زود  ا ی  رید  دونستمی م  بدم   دست   از  رو   فرصت  نیا  خواست ینم  دلم

 کردن   صدا   با   که   کنم  اصرار  دوباره  خواستم  .شدمیم  ال یخ  ی ب  د ینبا  نیهم  یبرا  خواست یم  رو   ما

 با   و  انداخت   رفتم   وا  افه یق  به   ی نگاه   م ین  دیماس  دهنم   تو   حرف  دانشکده  س یرئ  و  سپهر   دوست

 به   رو   خودم   تا   دادم  تکون  رو   جونم  یب  ی پاها  رفت  و  گفت   لب   ریز  یخداحافظ   فشیک  برداشتن

 دوختم   ن ینازن  به   رو  رمقم   یب  نگاه  سیان  ی خال ی جا  دنید   با  برسونم  دانشکده  بوفه

 رفت؟   کجا  -

 

 ! شده؟  یز یچ  ، یحال یب  انقدر  چرا داد  سفارش   همبرگر  توام  ی برا  رهیبگ  ناهار   رفت  -

  ی باش  خوشحال تنمره  دن یشن  از  کردم یم  فکر

 کرده  مشغول  فکرمو  گهید  زیچ هی  ست ین  نمره  خاطر  به   نه  -

 !؟ی چ  -

 کرد   بغلم  کامران  شد  بد  حالم  استرس   از  دیاسات  دفتر   یجلو روز  اون  -

 افتاد  سرفه   به   و  د یپر  گلوش  تو  نوشابه  حرفم  دنیشن  با

 ؟ یخوب  -

 رو  آبش ی بطر دفعه  ن یا و د یکش ی قیعم  نفس برد باال  رو  دستش  که  زدم  پشتش  به  ضربه  دوتا   

 دیکش  سر

 ! پس  نیبود  هم  بغل  تو  مجنون  و   یلیل دادم،  دست  از  رو یاصحنه عجب  -
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 ! ؟یگی م  و ر  سپهر  و  م یمر  یک  -

 لبش   گفته  یچ  دیفهم   تازه  که  سیان  شد  رگ  به  رگ  گردنم  کردم  حس  و  اومد  باال  ضرب   به  سرم

 گرفت   گاز  رو

 بود  کامران...  بود  زیچ...    سپهر از  منظورم یعنی  زیچ  -

 .کرد  منگاه  مشکوک  نینازن

 ؟ !هست یزیچ  مگه   ی محمد  تو   نیب  -

 ی اگهید  ز یچ  دانشجوش،  منم   استادمه  اون  !اخه  باشه   دیبا  ی چ  نه  .نینازن  تر   اروم   توروخدا  !سی ه   -

 . ستین  نیا  جز

 برداشت  ین یس  تو از  رو  چشیساندو

 آ..آآ  ا یب  یکنی م  سختش  چرا  جون   م یمر  باشه  -

 داد  تکون   لبش  رو  پیز یمعن  به   رو  دستش   بعدم

 بگم  تو   به   خوامینم   بگو  !یکردی نم   س یه  س یه  انقدر   نبود  ی زیچ اگه  یول   ! گمینم   یز یچ  گه ید  -

  گهید

 زدم   پچ  آروم  و  د یچک مگونه  رو از  یاشک  ناخودآگاه

 ! سابقمه  همسر  -

 

 مکررشون   یها   زدن  صدا   به   توجه   ی ب  و  زدم   چنگ  رو   فم یک  بزنم  یاگهید  حرف  نکه یا  بدون  هم   بعد

 حقم  بودم  شده  دلنازک  من  اما  بود  نزده  یبد  حرف  نینازن  .کردم  تند  پا  دانشگاه  در   سمت  به

 نگفته   بهش   رو   میزندگ  راز   ن یترمهم  من   اما   گفتیم  من   به   رو  ز ی چ  همه   و   بود   دوستم  اون  داشت

 لهءیح  و  دروغ  با  که  کردمیم  فکر  یمرد  به  وقت  هر  .نشه  عوض   من  به   نسبت  دشید  تا  بودم

 چه   و   بودم   داده  دست  از   رو   نوپام   یزندگ  ساده  چه   . ومدیم  درد   به   قلبم  شدم  جدا  ازش   مادرش 

 .دادمیم   ادامه  سپهر   به  هام  گفتن  دروغ  به   همچنان  ساده
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 عقد  سفره  سر سپهر  ش یپ سال  چند   بودم اومده خودم به  که  بود ش جمله  همون  خاطر  به دیشا

 یآرزو  برام گوشم  ریز  حاال   و کنه  خوشبختم  بود داده قول  ش مردونه یصدا  همون  با  گوشم  ریز

 از   خودم   از  .میزندگ  تو   نه   داشت  قلبم   تو   نه  ی گاه یجا  چ یه   که   کردیم   رو  یمرد   با   یخوشبخت

 ! بودم  متنفر  هام دروغ

 شده  شکننده  دختر  هی  به  لیتبد  هیقو  کردیم  وانمود  که  یمغرور  و  غد  میمر  اون  لحظه  هی  تو  انگار

 رو  خودم   نایا  از  زودتر  نداشت  وجود  یایمانل  اگر  شک  یب  .خواستیم  نوازش   و  ناز  دلش   و  بود

  . کردمیم  خلص 

 به   دلم  تو  و   کردمیم   هیگر  رو   ادهیپ  تو   بودم  کرده  بغل  رو   فمیک  که   یطور  نی هم   بود،  گرفته   دلم

 حس  .بگم  سپهر   به  رو   قت یحق  تا   نکردم   باز   دهن   نایا  از   زودتر   چرا  که  گفتم ی م  راهیب  و   بد  خودم 

 ی هانقشه  اون  با  مادرش  مقابل  در   و  شمیم  دور   ازش  گمی م  سپهر  به  که   یدروغ  هر  با  کردمیم

 ! شهیم  ترکینزد  و  کی نزد  سپهر  به  ش یطانیش

 .بشم  آروم   کمی   تا   نشستم  کت ینم   هی  یرو   و   دادم  سفارش   چاکلت هات  هی  راهم   سر   کافه  از

 ن ینازن  و  سیان  از  امی پ  یکل  و  پاسخ  یب  تماس  ۳۰  که  انداختم  میگوش  به  ینگاه   هوا  شدن  کیتار  با

 بود  نوشته  برام   که  کردم   باز  رو سارا  امیپ  پوشه  هاشونامیپ  به   توجه  یب  داشتم،

 .اومده  ش یپ  برام  ی کار  ه ی  من  نیایب  زودتر  لطفا   جون   میمر  سلم  -

 رو   خودم  تا  شدم  بلندم  فمیک  برداشتن  با  .گذاشتم  شلوارم  ب یج  تو  رو  میگوش  و   دادم  رو  جوابش

 بغل  با   و  بود  میزندگ  ی هانداشته  ی  همه   از  من  سهم  که   ی دختر  برسونم  کوچولوم  دختر   به  زودتر

 دنید  با   . رمیبگ  دربست  تا   رسوندم   یاصل  ابونی خ  به   رو  خودم   .شدیم  ریسراز  تنم   به   آرامش   کردنش

 سرعت   با   ی موتور  هی  شدنم   خم   محض  به   اما   شدم  خم   ی کم   و   دادم   تکون  دستمو   رنگ  زرد   یتاکس

 من   و  افتاد  اتفاق  هیثان   از  یکسر  تو  ی چ  همه  دیکش  محکم  رو  دستم  تو  فیک  و  شد  رد  کنارم  از

 که  یاضربه  با  .شدم  دهیکش  آسفالت  رو  موتور  با  ممکن  شکل  نیبدتر  با   نداشتم  رو  انتظارش   که

 .... افتاد  هم ی رو  هام پلک  اطرافم  از  خبر  یب  و  رفت   ی اه یس   هام چشم  خورد  سرم  به

********* 

 کردم   لمس   رو   رنگ  سبز  رهیدا  میگوش شدن  خاموش   و   روشن  با
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 اوش؟ یس  جانم   -

 ؟ ییکجا  سپهر   سلم  -

  دادم  هی تک  ی صندل به   و  نشستم  زم یم  پشت

 به   شده   عوض  کمی  برنامه   بگم   خواستمیم  ی زد   زنگ  شد   خوب   .فتمیش  امشب   مارستانم یب  -

 ! ؟یندار  ی مشکل  که  تو   .میریم  ظهر سر  ادیز یلیخ احتمال

 :گفت  ذوق  با  ها   بچه   پسر  مثل

 . بشم  خلص  تهران  دَم   و  دود   شَر  از  زودتر   هست خدامم  از  یمشکل چه بابا  نه   !نووجو  -

 . کنم  جمع  لباسامو  و  رم یبگ  دوش   هی   که  خونه   ام ی م  صبح  فتمی ش  از  بعد   من  پس  باشه  -

 پات  فردا  ترسم یم    ! سپهر  ی بد  خودت   به   یاستراحت   ه ی  ی ریبگ  ی مرخص   امشبم   شد یم  کاش   -

 . یخستگ  از  یبخواب  یریبگ   جنازه  مثل  خونه   برسه

 ... گهید  جونم از  دور   البته  -

 د یخند

 . راحت  التیخ نداره  آفت  بم  بادمجون  البته  !جون از  دور  اره  اها   -

 : گفتم  یهمونطور و  بستم  ی خستگ از  رو   هامچشم

 . بگم  بهت  خواستمیم  یز ی چ  ه ی  میبگذر  من   بودن  جنازه  و   بادمجون  از  اگه  -

 شد   ی جد

 ! شده؟  ی چ  -

 ......دخترش  گفت  زد   زنگ  ی موسو  یاقا  -

 د یماس  دهنم   تو  حرف   مارستانیب  یبلندگو  ی صدا  با

 ...اورژانس  بخش  به  عا  یسر  یمحمد  دکتر  یاقا  ...اورژانس  بخش  به  ی محمد  دکتر  ی آقا  -

 زدم   رونیب  اتاقم  از  عجله   با  و   شدم  بلند
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 ...دارم  یاورژانس  ض ی مر  اوشیس  زنم یم  زنگ  بهت  -

 

 محض  به   .گذاشتم  روپوشم  ب ی ج  تو   و   کردم   قطع  رو   تلفنم   بدم   زدن  حرف  اجازه  بهش   نکهیا  بدون

 پا  کرد یم   نه یمعا  یخون  صورت   با   رو   ی دختر  داشت   که   دور   از   ماهان   دنید  با   اورژانس   به   دنیرس

 ... شد  حبس   منهیس  تو  نفس   ی خون  صورت   و  سر  با  مارستان ی ب  تخت  ی رو  دنش ید  با  کردم   تند

 کرد؟ یم  کار ی چ  تیوضع  نیا  با  اونم  نجایا  میمر

 چه   نمیبب  مغز  اسکن  یبرا  مشیبفرست  میریبگ   رو  یزیخونر  یجلو  یحد   تا  دیبا  سپهر  بجنب  -

 . شده  وارد  سرش  به  یبیآس

 گفت   ماهان  که  کردم   باز  رو   هاش چشم دستم  با  و کردم  روشن  رو   قوه  چراغ

 خورده  ضربه سرش  به  و  کرده   تصادف  موتور   با  -

 دادم   تکون رو  شدم خشک   زبون  ش یاریهوش زانیم  کردن  چک   از  بعد

 نداره؟   همراه  -

 :داد  رو   جوابم  کوتاه کردیم  ادداشتی  اونم  گفت  شی کنار  پرستار  به  ییزهایچ هی  تند   تند   ماهان 

 نه   -

 وانیل  ه ی  یبردارعکس  قسمت   به   رفتنش  با  رفتم  دنبالش  و   اومدم  خودم   به   تختش  کردن  حرکت   با

 نشستم  ی صندل  یرو  و   ختمیر  خودم  یبرا  اب

 ضایمر  نیا  از  صدتا  ی روز  که   تو  !هو؟ی  یشد  گرفته   چرا  !سپهر  اقا  هپروت  تو  یریم  شده  یچ  -

 ...ینیبیم

 نکردن؟ دایپ  لش یوسا  تو   یز یچ  -

 رفت   باال  ابروهاش

 ...سی ن  ادمی  ی ول  اشناست  کم ی  افشیق  خودمم  نظر  به   رو؟  دختره  یشناسیم  -

 خت یر  نیزم یرو   وانیل  تو   آبِ  از  کمی  که   دادم   فشار  دستم   تو  رو وانیل   دمیپر  حرفش   نیب
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 بده   منو  سوال  جواب   -

 ی موتور  هی  که   بود  نی ا  دمیشن  راننده  یحرفا  از  که   ی زیچ  فقط  بپرس   یپرستار   از  واال   دونمینم   -

 سرش   کنم  فکر  .شهی م  دهیکش  اسفالت  رو  فی ک  با  کنهیم  مقاومت  نمیا  بزنه   رو  فش یک  خواستیم

 !نیهم   مارستانیب رسونتش ی م میتاکس راننده اون  خدا  بنده  شکسته که خورده  م یزیچ  ی سنگ به

 .یبپرس  ی غفار  سرگرد از   یتونیم  گه ید  دونمینم   رو  دروغش   و   راست  حاال 

 ن یقی  به  گه ید  ماهان  یهاحرف  با  البته  بپرسم  لش یوسا  درمورد  اورژانس  پرستار  از  تا   شدم  بلند

  .ستین  همراهش  یالهیوس  که   بودم  دهیرس

 بلندشد   دنمید  با  پرستار

 .دیایم   نظر   به  ختهیر  بهم  کمی  !دکتر؟   یاقا   شده  یز یچ  -

 د؟ یریبگ  تماس   مار یب  نیا  همراه با  ن یتونست  ه،ی خستگ  از  ست ین  یز یچ  -

 نبود   همراهش   یزیچ   و   دن یدزد  رو   فش یک  کرده  فیتعر  ی تاکس  راننده  که   ی ز یچ  طبق   راستش   -

  .ادیب  بهوش  خودش  میمنتظر  گرفت،  تماس  باهاش  بشه  که

 با   ماهان  رسوندم،   یبردار   عکس  بخش   به  رو  خودم  کردم  یلب  ریز  تشکر  و   دادم  سرتکون  دیناام

  زد   یچشمک   دنمید

 ؟ !شده  غرق  هات یکشت  پسر  ه یچ  -

 نشستم  ی صندل یرو کنارش

 رفت   طرفم   به   رو  دستش   کنار   یگوش  .نبود  همراهش  یز یچ  دنیدزد  رو فشیک  بود  تو با  حق   -

 قسمت   دادمی م  دیبا  کردن   دایپ  شلوارش   ب یج  تو   از   کنن  عوض  لباساشو  خواستن یم  ی وقت  نویا  -

 که   وقت  هر  یول  ید ینم   ح یتوض  من  به  وقت  چ یه   گرچه  ...ترهواجب  کارت  انگار   تو  ی ول  یپرستار

 ... سپهر  یکن  حساب  من  رو  یتون یم  یبزن  حرف   یخواست

 گذاشت  م شونه  یرو رو دستش  که   بشم  بلند  خواستم   کردم،   تشکر   و  گرفتم  دستش   از  رو  یگوش

 بود؟   شده  گم پولش   فیک  که   ستین  یهمون دخترِ،  نیا  سپهر  -
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نشستم و  دادم  قورت  رو  دهنم  من!آب  سابق  همسر  و  سنایی  مریم  خودشه...  چرا  داد-  شونهم  به   

خفیفی برمیاد؟!فشار  دستم  از  کمکی  سپهر  متاسفم   -

صفحه روی  است  ضعیف  باتری  علمت  و  شد  خاموش  روشن  گوشی  صفحه  لحظه  ن  یم  ه  تو  درست 

بست. نقش 

بخوره؟ گوشی  این  به  که  وسایلت  تو  داری  شارژر  ماهان   -

داد تکون  رو  سرش  و  انداخت  گوشی  به  یه  نگا 

برات. میارم  کن  صبر  اره   -

شدم بلند  ازجام 

اتاقم. تو  بیارش  زحمت  بی   -

آسودهای نفس  گوشی  شدن  روشن  با  شارژ،  به  زدم  رو  گوشی  رسوند  دستم  به  رو  شارژ  که  ماهان 

برد. ماتم  صفحه  قفل  بادیدن  که  کشیدم 

بود اشتباه  همش  که  زدم  یم  رق  چهار  کد  تا  چند  کنه؟!  باز  رو  صفحه  قفل  میخواست  کی  حاال 

دستهام با  رو  سرم  و  کردم  پرت  کنارم  رو  گوشی  شد  قفل  ثانیه   ۳۰ مدت  به  که  گوشی  صفحه 

گرفتم.

گوشیشه.... رمز  که  مهمه  براش  تاریخی  چه  کن  فکر  کن،  فکر  لعنتی 

رو نفسم  نبود  عقدمونم  تاریخ  کردم  امتحان  رو  شانسم  دوباره  شد  تموم  ثانیه   ۳۰ اینکه  محض  به 

میزدم؟ رو  خودم  تولد  تاریخ  اگه  بود  دار  خنده  دادم  بیرون  کلفه 

تولدم سال  قبل  دفعات  خلف  بر  نبود.  اونم  که  زدم  رو  خودش  تولد  سال  اینبار  و  شدم  بیخیالش 

دوستم و  میکنه  فکر  بهم  هنوز  که  بودم  امیدوار  باید  یعنی  شد.  باز  ناباوری  کمال  در  که  زدم  رو 
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 نتونست  ی وقت  وارفتش  افهیق  ادی  !بود؟  ی چ  دانشکده  وسط  هم  کردن  بغل  و  کامران  پس   داره؟

 ! بگه؟  بهم  خواستیم  ی چ  یعنی  افتادم،   بزنه  حرف   باهام 

 با   و  کردم  باز   رو  رشی اخ  یها  تماس   هاش،   امیپ  پوشه  به   توجه  یب  و  زدم  کنار   رو  هودمیب  یفکرها 

 د یچیپ  گوشم   تو  ی دختر  مضطرب  یصدا  بوق   دو  از  بعد  .گرفتم  تماس  شماره  نیاخر

 نگرانت ی گینم  !؟ییکجا ،یزد رونیب دانشگاه  از که موقع اون از هست  معلوم چیه  !!!میمر یوا -

 ؟ یدادی نم  چرا رو  سارا  تلفن  جواب  ، یچیه  نی نازن  و  من   حاال !ن؟ینازن  و  من   میشیم

 رسوندم   رو   خودم   منم  زد،   زنگ   من   به .  ستین  ازت   ی خبر  دید  موند   منتظرت  ی چ  هر   چارهیب  دختر 

 !فکر  ی ب  دختر  رفت   راه  هزار دلم    کنهیم  ی قرار  یب  یل یخ ،یمانل  ش ی پ  تخونه

 دختر؟   ی شنویم  رو صدام  میمر   ! الو  ؟ی زنینم   حرف  چرا

 که  ییها  اسم  به   توجه  یب  و   کردم  صاف  رو  گلوم  بزنم،  حرف  منم  گذاشت  باالخره  عجب  چه  خب

 : گفتم  شناختمینم  رو   کدوم  چی ه   و   برد  نام

 سلم   -

 : گفت  یمتعجب  ی صدا  با

 کنه؟ ی م  کاریچ شما  دست  میمر  ی گوش  شما؟  دیببخش  -

 رم یگی م  تماس  مارستانیب  از  -

 دمیپرس  و   کردم  مکث  یکم 

 داره؟   باهاتون  ینسبت   چه  تلفن   صاحب   -

 دیچیپ یگوش  تو   نگرانش   یصدا

 افتاده؟   می مر  یبرا  ی اتفاق  چه   هستم شی م ی صم  دوست  من   -

 به   از ین  و   بمونه  مارستانی ب  دیبا  شب  احتماال  مارستان، یب  دیبرسون  خودتونو  کنم   خواهش  شهیم  -

 داره   همراه

 گفت   تند  تند  و  داد  قورت  صدا  پُر   رو   دهنش  اب
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میرسونم. رو  خودم  بگین  رو  بیمارستان  ادرس  لطفا  حتما،  بله  بیرون-  اتاقم  از  بود.  گذشته   

تماسم از  ربع  یک  کردم.  قطع  رو  تلفن  و  دادم  رو  بیمارستان  ادرس 

اومد طرفم  به  بادیدنم  زد  بیرون  اتاقی  از  ماهان  زمان  هم  که  رفتم  بخش  طرف  به  و  زدم 

بگیری؟! تماس  شه  خانواد  با  و  کنی  پیدا  چیزی  تونستی  شد،  چی   -

دادم تکون  سر 

اومده؟ ازمایشش  جواب  چطوره؟  حالش  میاد  داره  دوستش  به  زدم  زنگ  اره  گذاشت-  جیبش  تو   

رو خودکارش 

گذشت گوشش  بیخ  از  خطر  شکر  رو  خدا  ولی-  خوبه،  حالش  بگیرم،  فاکتور  خورده  ابروش   

گوشه که  بخیهای  تا  چهار  و  سر  شکستی  از  اگر 

باشه. نظر  تحت  باید  امشب 

اومده؟ مغزش  اسکن  جواب  نباش-  نگران  اره  بستریه-  اتاق  کدوم   -۲۰۵ اتاق   -

گرم. دمت  ماهان  مرسی   -

زد لبخندی 

برمیومد دستم  از  که  بود  کاری  شکر-  رو  خدا  بستهش  چشمهای  دیدن  با  رسوندم   ۲۰۵ اتاق   

به رو  خودم  و  شدم  رد  کنارش  از 

چی نشست.  باندش  از  زده  بیرون  موهای  روی  دستم  ناخودآگاه  نیفتاده  براش  اتفاقی  که  کردم 

لبهاش که  نشستم  کنارش  صندلی  روی  بود؟!  مظلوم  و  آروم  طور  ن  یم  ه  هم  بود  بیدار  وقتی  میشد 

بیرون صدا  ُپر  رو  نفسم  بستهش  چشمهای  دیدن  با  کشیدم  عقب  سریع  رو  دستم  خورد  تکون 
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 که  بود  یاضربه  خاطر   به   نداشتم  شک  گفت  ینامفهوم   اصوات  و  خورد  تکون  هاش لب  دوباره  دادم

 یچ  من   ی خدا  کرد   صدا  رو   اسمم   وار ناله  بارنی ا  که   بودم   رهی خ  هاش لب  به   .بود  خورده  سرش   به

 ! دم؟یشنیم

 .....سپهر  زد،  لب   دوباره   و  خورد   سر   چشمش گوشه  از   یاشک  قطره  که  بودم   صورتش   رهیخ

 .زدم رونیب اتاق از و  دمیبوس رو  شیشونیپ بشم مونیپش نکهیا از قبل  و شدم  خم  صورتش  یرو

 اوردم   باال  رو  سرم   ج ی گ  .کردم  برخورد  نفر  هی  با  خروجم   زمان   که   زدم   رون یب  اتاق  از  عیسر  انقدر

 یاسرفه  تک  بود،  دهیچسب میمر  به  دوقلو  چسب مثل  شه یهم  که  دانشجوهام   از  یکی  دنید  با  که

  برداشت  شرهیخ  نگاه   از  دست  .ادیب  خودش  به  تا   کردم

 ؟ !یمحمد   استاد  -

 درآوردم  گردنم دور   از  رو   میپزشک  یگوش

 انداختم   مضطربش  و  دهیپر  رنگ  افه یق  به   ی نگاه   مین

 !هست؟ یمشکل  -

 ؟!دیگرفت  تماس   من  با  شما   -

 گفتم   ومدی م  ما   طرف به  که   یپرستار  دنید  با   دادم  سرتکون

 . دیکن  شونیراهنما  لطفا هستن،  ۲۰۵  اتاق   همراه  شونیا  ، یستار  خانم   -

 کرد   نگام  ششده  کیبار   یها چشم با  و   کرد  صدام دوباره  که  برم  خواستم

 بهم  تلفن  پشت  نی نتونست  که  نیاورد  سرش  ییبل  چه...  بگم  بهتره  ای  !استاد؟  چطوره  حالش   -

 ن؟ یبگ

 قضا   از  که  روم   به  رو   دختر   یفکر  یب  از  دمید  که   رو  یستار  کنجکاو  نگاه  و   رفته  باال   یابروها

 دونه یم  میمر  و   من  مشترک   یزندگ  از   یزیچ  که  بودم  مطمئن   .گرفت  حرصم   بود،  هم  دانشجوم

 .زنهیم حرف   قاطع   ینطوریا  که

 کردم   اخم

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

207 
 

 ! ه؟یچ من  به  ربطش   نجان،یا  موتور   با   تصادف  علت   به  شونیا  خانم،  شمینم   منظورتون  متوجه  -

 ی وقت  ست ین  دروغ  زدم   که   یحرف   بشه   مطمئن  خواستیم  انگار   دی چرخ  ی ستار  و   من  ن یب  نگاهش

 :گفت و   زد  ش شده  خشک   ی هالب  به   یزبون  کرد   دییتا  رو هام حرف  هم  یستار  دید

 ددف؟ ...تتصا...ت  -

 موتور   با   تصادف  بله  -

 یبرا  امشبم  .ادیب  هوش  به  میمنتظر  یول  مساعده  تشیوضع  االن  رسوندتش،   هم  یتاکس  راننده  هی

 ...اجازه  با  .باشه  نظر   تحت   دیبا  اط یاحت

 کردن   چک   از   بعد  .کنم  ت یزیو  رو  هاض ی مر  هی بق  تا   کردم   کج   رو   راهم   و   نموندم   ازش   یجواب  منتظر 

 . دمیکش  شدم   خشک  گردن   به  یدست  د،یجد یداروها   نوشتن  و   تکشون  تک   تیوضع

 االن  تا   بودم   مطمئن   و   سوخت یم  ی خستگ  از   هامچشم  .کنم  استراحت   کمی  تا   رفتم   اتاقم   سمت  به

 که  حاال   خواست ینم   دلم   گه، ید  وقت   ه ی  یبرا  گذاشتم  رو   م یمر  ت یوضع  به   زدن   سر   . شده  قرمز

 .بزنم  پرسه  برش   و   دور  اد یز  کنارشه،  هام  دانشجو  از  یکی

  شدم  رد  که  یپرستار  ستگاهیا  از

 : گفت  دنمید  با   یستار

 ..دکتر  ی اقا  دینباش  خسته   -

 د، ینباش  خسته هم شما...  ممنونم  -

 :گفت  یتفاوت یب  لحن   با   و  کرد   درست  رو   ش نهیس   ی رو  کارت   !چطوره؟ ۲۰۵ اتاق   تیوضع

 ! اومد  بهوش  -

 ش یپ  رو  اتاقم  راه  و کردم  یتشکر  .دادن  رو  الزم  گزارشات  و  کرد  چک  رو   تشیوضع  یزدیا  دکتر  

 .کردینم   چمیپ  سوال  و  کرد یم  درک  رو  طمیشرا  و   بود  حواسش  ماهان  که  شد  راحت   المی خ  گرفتم،

 . دمیکش  دراز   اتاق   گوشه   تاشو  مبل یرو   کنم  قفلش   نکهیا  بدون  و   کردم  باز  رو   اتاقم  در
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 تا   گذاشتم  کنارم  رو میگوش  ی امیپ  دنیند  با  و گشتم  نستایا  تو کمی  درآوردم،  بمی ج  از  رو  میگوش

 ی ال  کردیم  صدام   که   یفیظر  زنونه  ی صدا  با  که   بودم  دهیخواب  چقدر  دونمینم   .بخوابم  تر راحت

 ..... نشستم  جام  تو   خی س  دنشید  با   و   کردم  باز  رو   هامچشم

 کنن،   ملقات  رو   شما  دارن  اصرار  روننیب  یخانوم هی  دکتر   یاقا  کردم   دارتونیب  دیببخش  -

 ...اما  ن یکنی م  استراحت  نیدار   شما  گفتم  بهشون  من

 مقابلم  پرستار  یحرف  پر   حوصله   و  کرد یم  درد  شدت   به   سرم  کنه،   تمومش  تا   بردم   باال   رو  دستم

 ...دیکشیم  ر یت  درد   از  سرم  کردم یم  حس   زدم یم  که   ی پلک  هر  با  .نداشتم  رو

 .بزنم  صورتم  و  دست  به  ی آب  تا شدم  بلند   و  دمیکش  هامچشم به  یدست

 :گفتم  بود  الودخواب که  ییصدا همون  با

 . داخل  انیب  کنمیم  صداشون  خودم   یاشراق  خانوم دیباش  رونیب  -

 بشه   اروم  ی کم   سردردم  بلکه   تا   خوردم  اب   وانیل  ه ی  با  و  برداشتم  زمیم  ی رو  از  قرص   هی

 !دارن؟  کار ی چ  من   با  نگفتن  نکردن؟  یمعرف  رو  خودشون کهنیا  فقط  -

 . دارن  شما  با  ی کار  چه  نگفتن  یول   پنجه  و  ستیدو  اتاق   مار یب  همراه  -

 شدم   م قهیشق  دادن  ماساژ  مشغول  هامانگشت  با

 دی بر  دیتونیم خب اریبس  -

 نسکافه   هی  خودم  یبرا  و   ختمیر  جوش  اب  وانیل  هی  و   زدم  دور   رو  زمی م  ،یاشراق  رفتن  رونیب  با

 شد   بلند  در ی صدا که  نشستم  زم یم  پشت   .کردم  درست   یفور

 داخل   دییبفرما  -

 نبار یا  اما  نشست  اطیاحت  با  و  رسوند  زمیم  یجلو  یصندل  به  رو   خودش  آروم  و  خسته  یها قدم  با

 . بود کرده   کِز  بغلش   تو  بود  دهی چیپ  دورش   ییپتو  که   کوچولو  موجود  هی  نبود  تنها

 .داشتم  از ین  کمکتون  به    !استاد  شدم   مزاحمتون  وقت   رید  دیببخش  !سلم  -

 : شدم  تلخ   زد   ی ستار  یجلو  که   یحرف  اد ی  با  دمیکش  سر  رو   منسکافه  از  کمی
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کمکی بتونه  و  باشه  اعتماد  قابل  اورده،  دوستتون  سر  رو  بل  این  خودش  که  کسی  نکنم  فکر   -

نیست؟! اینطور  کنه، 

گفت: میشد  بلند  جاش  از  که  همونطور  داد  فشار  خودش  به  رو  بچه  و  شد  منظورم  !متوجه 

ببخشید میکردم....  قضاوت  زود  نباید  رفتم،  تند  من  باشماست  حق  و-  کردن  کمک  فکر  به   

بیشتر میزدم  تن  رو  پزشکیم  روپوش  وقتی  مخصوصا  نبودم،  تلفی  اهل 

زدن! کنایه  و  نیش  تا  بودم  بیمارهام  بهبودی 

دوستش قلبا   خودم  اما  بودم  کرده  قبولش  مادرم  و  پدر  اصرارهای  وجود  با  که  بود  شغلی  این  اگرچه 

برای کنم.  حل  رو  بیمارهام  مشکل  توانم  حد  تا  زندگیم  روز  اخرین  تا  بودم  خورده  قسم  و  داشتم 

گفتم ملیمتری  لحن  با  قبلیم  جمله  به  بیتوجه  ن  یم  ه 

برمیاد؟ دستم  از  کمکی  چه  سپهر-  این  میگفت  خودش  با  شایدم  نداشت  من  از  رو  رفتاری   

چنین انتظار  بود  معلوم  شد،  هول 

آرومه! بعد  لحظه  و  توپه  می  لحظه  یه  که  چنده  چند  خودش  با  محمدی 

به رو  خودش  شد  بلند  بغلش  تو  دختربچه  گریه  صدای  کنه  باز  دهن  تاخواست  اما  نشست،  مردد 

گریهش با  همراه  بچگانهای  الفاظ  کرد.  پنهون  گردنش  گودی  تو  رو  صورتش  و  چسبوند  انیس 

فایده اما  بشه  اروم  تا  میرفت  صدقهش  قربون  و  میکرد  نازش  انیسم  بود.  نامفهوم  همش  که  میگفت 

گفت ظریفی  صدای  با  و  کشید  جیغ  بلندی  صدای  با  دفعه  یک  که  نداشت 

من و  میخوام(.  رو  مریمم  مامان  میخوام)من  ملیممو  مامان  من  بد(  انیس  بد!)خاله  انیس  آله   -

شدم.... کودکانهش  آخر  جمله  مات 

کرده پیدا  مریم  پول  کیف  تو  از  که  کوچیکی  عکس  تصویر  میشد  اکو  ذهنم  تو  کودکانهش  جمله 

کف ریخت  فرو  درونم  چیزی  کردم  حس  خورد.  تکون  گلوم  سیبک  و  شد  پررنگ  ذهنم  تو  بودم 

کشیدم. پام  روی  بار  چند  رو  کردم  یخ  دستهای 

ذاشت یم  ن  بود،  شده  قرمز  گریه  از  دماغش  و  بود  روم  روبه  صورتش  حاال  که  بچهای  دختر  صدای 

کشید. باال  رو  دماغش  و  زد  تکیه  انیس  سینه  به  رو  سرش  کنم.  تمرکز  درست 
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 که  ی شب ادی به .نداختیم  میمر ادی رو من سرخش یهالب و کوچولوش دماغ ش،ی مشک ی موها

 کردم یمبغلش  و  بود  نجایا  بچه   دختر   ن یا  کاش  کردمیم  ارزو   و  دم ید  رو   عکسش   بار  ن یاول  یبرا

 ..شدم  بلند  اراده  یب

 داشتم  من  .شدم  خشک  جام   سر  و   اومدم  خودم  به   که  برم   طرفشون  به  خواستم  و   زدم  دور  رو   زمیم

 ! کنم؟  بغل  هیک  پدرش   دونستمینم  ی حت که  رو   سابقم  همسر دختر   کردم؟ یم  کار یچ

 رنگش   ییمویل  لباس  اون  با  و   بود  مادرش  پول  فیک  تو  عکس   شده  بزرگ  درست  که   یابچه  دختر

 . کردیم  ی دلبر  ب یعج  زونشیاو  ی هالپ  و

 گفت   بغلش تو   دختر   ی هاهیگر  ونیم  

 . کنم  صحبت باشما   یمانل  مورد در  تا   اومدم  من  یمحمد   استاد  -

 که   ی زیچ  کرد،  عبور  ذهنم  از  صاعقه  مثل  یزی چ    .ستادمیا  نهیس  به  دست  و  دادم  هی تک  زمیم  به

 م یمر  ی م ی صم   دوست  که   کنم   فراموش   ی حت  کنم   فراموش   رو   تم یموقع  لحظه   چند   ی برا  شد   باعث

 .کنه  کامل  رو   حرفش  تا   شده   رهیخ من  به  منتظر  و   نشسته  روم  به  رو

 سال  چهار   حداقل   رومه روبه  که   ی ابچه  دختر  نکه یا  کردم یم  فکر   ز یچ  ه ی  به   لحظه  اون  فقط   من

 و   طلقش   از  بعد  بلفاصله  میمر  که  دیفهم   شدی م  یباردار  ماه  نه  و  یسرانگشت  حساب  هی  با  و  داره

 ... کرده  ازدواج  مجدد شعده  گذروندن

 م یمر  قلب  گرفتم،  رو  بودم  دنبالش  ها مدت  که  یسوال  جواب  و  شد  کامل  ذهنم  تو  پازل  ی هاتکه

 و   کرد  ول  رو   من  با  ش یزندگ  که   بود  شده  ییهوا  شک   بدون  نبود  من  به   متعلق  هم   اولش  از

 با   و  بودم  اورده  در  مارستان یب  از  سر   یمست  از  که   شب   اون  از  بعد  نکهیا  با  .داد  طلق  درخواست

 ی سع  من  که  یقتیحق   دنیفهم   با  انگار  اما  نداره،  قلبم  تو  ییجا  چیه   می مر  بودم  بسته  عهد  خودم

 و   کردم  زمی م  گاه  هی تک  رو   دستم  بخورم   سُر  نکه یا  از  قبل  رفت،   پاهام   از   رمق   داشتم  انکارش   در

 . رسوندم  زیم پشت  به   رو  خودم   دوباره

 رفتم  فرو م یشگیهم   خشک  و سرد  پوسته تو  دادم یم نشون ضعف  شیمی صم   دوست ی جلو دینبا

  .کنه  فروکش  میدرون  التهاب   تا   دم یکش  سر  و   ختمیر  خودم  یبرا  زمیم یرو  پارچ   از   اب  وانیل  هی

 گفت  که   کردم  یاسرفه  تک
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بشم؟ مزاحمتون  دیگه  وقت  یه  میخواین  استاد؟!  خوبه  _حالتون 

نشستم صاف  و  کشیدم  لبم  روی  رو  انگشتم  برمیاد؟!دوتا  دستم  از  کمکی  چه  اومدین،  مشکلتون 

حل برای  فکرکنم  نیست،  مشکلی  _نه 

داد. تکونش  گهوارهوار  و  خوابوند  دستش  روی  بود  شد  ارومتر  که  رو  بغلش  تو  دختربچه 

کنید، درک  رو  مریم  خاص  شرایط  یکم  امیدوارم  افتاده  مریم  برای  که  اتفاقی  با  استاد...  _راستش 

مادرش به  خیلی  هم  مانلی  نداره.  خانوادهای  که  بدونید  کنم  فکر  و  مستقله  و  تنها  مادر  یه  مریم 

کنه! نگهداری  مانلی  از  نبود  کسی  مادرم  جز  که  شد  یهویی  انقدر  امشبم  اتفاق  سه  وابست 

انداخت مانلی  به  نگاهی  و  داد  قورت  رو  دهنش  اب 

متاسفانه اما  بیمارستان  رسوندم  رو  خودم  و  سپردم  مادرم  به  رو  بچه  شما  تماس  از  بعد  من   -

اینجاست. االن  مانلی  که  شد  این  بره  اونجا  بچه  با  تونست  یم  ن  و  اومد  پیش  مادرم  برای  مشکلی 

گفتم حرفش  شدن  تموم  با  که  میکشیدم  کاغذ  رو  فرضی  خطوط  دستم  تو  خودکار  با 

دارید؟ انتظاری  چه  من  از  شما  و   -

داد: ادامه  میکشید  و  بود  مانلی  دست  تو  که  شالش  های  ریسه  به  بیتوجه 

هماهنگ کنم  خواهش  میشه  ممنوعه،  بیمارستان  تو  بچه  داشتن  نگه  که  میدونید  خودتون   -

میشه. مرخص  مریم  که  فردام  امشب،  ن  یم  ه  فقط  بمونه..  خودم  پیش  بچه  امشب  کنید 

ریخت چشمهاش  تو  رو  التماسش  تمام 

رو یکبار  ن  یم  ه  نمیگن  چیزی  شما  حرف  رو  بگید  شما  اگر  که  میدونم  استاد  میکنم  خواهش   -

کنید. پوشی  چشم 

کرده جمع  رو  انگشتهاش  که  دختربچهای  سمت  به  رفت  نگاهم  کشیدم  صورتم  روی  رو  دستهام 

بود. خواب  خمار  چشمهاش  و  بود 

اد. یم  برن  من  دست  از  کاری  متاسفانه  و  بیمارستانه  قوانین  خلف  صفایی!  خانم  شه  یم  ن   -

دکتر بودم  کرده  حساب  شما  کمک  رو  من  کنم؟!  چیکار  بچه  این  با  من  من...  اما   -
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 دمیکش  چشمم گوشه  به  یدست

 د یکن  هماهنگ  اشناهاش   از  یکی  با  بهتره  هست  الوده  مارستانیب  طیمح  است  بچه  صلح  به  نیا  -

 .دیبسپر  اون  به   صبح  تا رو  بچه  و

 :گفت  قبلش  لحظه  چند  میمل  لحن   برخلف  و   شد  درهم   ابروهاش

 که  نداره   ی کینزد  دوست  منم   جز   و   نداره  یاخانواده  م یمر  که   گفتم   واضح   رو   حرفم   کنم   فکر   -

 اگر   نکهیا  و   نداره  وجود  ی مانل  از   ی نگهدار  یبرا  ی انهیگز  پس   .بذاره  اونا   ش یپ  رو   یمانل  بخواد

 . جداست بحثش  د،یکن  کمک  نیخواینم 

 د ی نکن  ی خال  چاره یب  بچه  ن یا  سر   رو  گذشته   اختلفات  و   د یکن  رفتار   نایا  از   تر عاقلنه  بودم  دواریام

 که   کنم  یاداوری  خودم  به   نکهیا  از  قبل    شدم  بلند  یناگهان  میتصم   ه ی  تو  .کردمیم  اشتباه  اما

 دلم   . شدم  خارج   اتاق   از   سرعت   با   و   کردم   اعلم   رو   موافقتم   کرده،   انتی خ  قلبم  و   من   به   مادرش 

 خورد   صورتم   به   یسرد   سوز  د یرس  مارستان یب   اطیح  به   پام  نکه یا  محض   به   خواست یم   ازاد  یهوا

 زدم  قدم  و  کردم  شلوارم  ب یج تو رو  هام دست  .اومد  باال   نفسم  که

 هامدست  با  رو   سرم  و   شدم  خم  دم یکش  یقی عم   نفس   نشستم  مارستانیب  محوطه   مکت ین  یرو

 قطره  چند یسیخ حس با  اما   بودم  نشسته  مکتی ن  یرو سرد  یهوا  اون  تو  چقدر  دونمینم   گرفتم

 بلند   .دیبار  ی م  که  بود  گرفته   من  مثل  دلش  آسمونم   انگار   اوردم،  باال  رو  سرم   گردنم  پشت  اب

 اون   موندن  اجازه  زودتر  تا  گرفتم  شی پ  رو  یپرستار  ستگاهیا  راه  روپوشم  تکوندن  از  بعد  و  شدم

 . نداشتم  ی اگهید  چاره   اما   مارستان، یب  نیقوان  خلف  و  اشتباهه   کارم   دونستمیم  گرچه   بدم،   رو   بچه

 ی اتفاقات  با  دونستمیم   بدم  انجام  رو  افتادم   عقب  ی کارها  تا   رفتم   اتاقم  طرف  به   شد   تموم  که   کارم

 تا   نشستم  زم یم  پشت  و   کردم   پر  رو  مقهوه  ماگ  ن یهم   ی برا  هیفرار  چشمام  از  خواب   افتاده  که

 مچ   اومدم   خودم   به  لمیموبا  زنگ   ی صدا  با   که  بود   شده   روشن   هوا  .کنم  مشغول   کار   با   رو   خودم 

  .شدم  دادن  جواب  الیخیب  و  بستم  رو  هامچشم  اوشیس  اسم  دنید  با  و  دادم  تکون  رو  دستم

 لعنت  خودم  به  .نداشتم  رو  رفتن  خونه  به  و  شدن  بلند  توان  اما  شده  تموم   فتمیش  دونستمیم

 بدتر   همه  از  و  یشلوغ  حوصله   زدم  ارام  تولد  یمهمون  تو  فکر   بدون  که  یحرف  خاطر  به  فرستادم

 بگم   و  برسونم   دستش  به   رو   لیو  ی دها یکل  و   بزنم  زنگ   ارام  به   زد   سرم  به   .نداشتم  رو   مسافرت

 داشتم  پدرش   با   که  ی امکالمه  اد ی  ی وقت  اما   . کنم  تون یهمراه   سفر   نیا  تو   تونمینم   من   متاسفانه
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 پدرش   .نذاشتم  خودم  یبرا  ی فرار  راه  چی ه   که  بکوبم  وارید  به  رو  سرم  خواست  یم   دلم  افتادم،

 . بود  سپرده من  به  رو   دخترش   سفر  ن یا  به   من  اومدن  حساب  رو   و   بود  کرده  اعتماد  بهم

 جواب   دید  یوقت  انداختم  داشتم،  اوشیس  از  رفته   دست  از  تماس  ۲۶  که  میگوش  صفحه  به  ینگاه 

 دلش   تا  و  بود  فرستاده  برام  رو   زشیدامیتهد  ی ها  ام یپ  دم ی نم   رو   هاش  تماس   از  کدوم   چ یه 

 رو   میگوش  هاش امی پ  به  دادن  جواب   بدون  بود  اومده   در  خجالتم   از  زشت   الفاظ  با  خواستیم

 . کردم  خاموش

 

 سر   هی  بار  نیاخر  یبرا  دیبا  .بزنم  صورتم   و  دست  به  یاب  تا  شدم  بلند  جام  از  و  دمیکش  رو  هامدست

 رون یب  مارستانیب  از  هامض یمر  از  چندتا   و  اون  ت یوضع  کردن  چک  از  بعد   و  زدمیم  میمر  اتاق  به

 بغل،  به  بچه  با  سیان   و  بود  خواب  میمر  رسوندم  ۲۰۵  اتاق  به   رو  خودم  خسته   ی هاقدم  با  .زدمیم

 زد یم  نِق   بغلش  تو   یمانل  دادم   تکون  سر که   گفت  لب ریز  یسلم .رفتیم  راه اتاق  تو   کلفه

 دکتر؟ ی اقا  شه یم  مرخص   یک  -

 هاش چشم  یال  و خورد ی تکون که  کنم چک  رو  نبضش  تا  گرفتم دستم  تو  دو سردش  ی اه دست

 رفت   سمتش   به  زده  ذوق   س یان  .کرد  باز  رو

 ! ؟ی ندار  درد  ؟ یندار  ازین  یزی چ  زم؟ یعز  یخوب  -

 بغل  ی معن  به   دو  هاش دست  و   برداشت  زدن  نق   از   دست   مادرش   باز   ی هاچشم  دنید  با   یمانل

 اش ه چشم با  دخترش   مشتاق   نگاه   به   توجه  یب   که   شد  من  متوجه  تازه انگار  کرد   باز  هم   از  کردن

 .بود  شده  ره یخ  من   به

  کردم   امضا   رو برگه   و  انداختم   نییپا  رو سرم   نگاهش  از  فرار  یبرا

 ...توی م  ظهر  از  قبل  تا   ادیز احتمال  به  -

 دن ید  با   اومد   طرفم  به   لبخند   با   کرد؟ یم   کاریچ  نجایا  اون  د یماس  دهنم  تو   حرف   در   ی صدا  با  

 اسمش  مثل   درست  رو   ش چهره  که   ی آسمان  ی آب  ی روسر  و   تنش   تو   نی ج  شلوار  و   د یسف  یمانتو

 شد   کمونینزد  ارومش   ی هاقدم  با   و  بود   موقر  شه یهم   مثل   زدم،لبخند  داد،یم  نشون  اروم
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 ن؟ یخوب دکتر  ی اقا  سلم  -

 قلبش  تو   ی خنجر  من  حرف   هر   و  بود  گرفته   نظر   ریز  رو   من   حرکات   که  یی هاچشم  به   توجه  یب

 کردم یم  صحبت  باهاش   ی گرم  به  شدیم

 !؟یکنی م  کاریچ  نجایا  ی کرد  رمیغافلگ  جان   ارام   سلم  -

 کرد   جاجابه  رو   دستش  تو  فیک

 زدم   زنگ   تونتلفن  به   رسوندم یم  دوستم   دست  به   رو  ی انامه  حتما   سفر  از   قبل  د یبا  راستش   -

 .زدم  نشون  دوتا  ریت  ه ی  با   که  شد  نیا  بود،  خاموش  اما  م یکن  حرکت  میخوایم  ی ساعت  چه  نمیبب

 فتیش  از  حتما   کردم  فکر   ن یباش  مارستان یب   هنوز   کردم ینم   فکر   نیبخوا  روو  راستش   البته

 .نیدیخواب یخستگ از  و  خونه   نیبرگشت

 گذاشتم  جا   اتاقم   تو   رو  م یگوش  اومد  ادمی  بم یج بودن  یخال با  کردم  بمیج تو رو  هام دست

 مونده   جا  اتاقم  تو   میگوش  دیببخش  -

 کنم یم  خواهش   -

 .سمیبنو  رو   الزم حات یتوض  تا   برداشتم  رو  خودکارم  و  انداختم  تخت   از   زونیاو  پرونده  به  ی نگاه 

 درسته؟   لیو  میریم دوستتون  با   گفتن  پدر  -

 . بود زشت   ندادنم  جواب اما  بزنم  یحرف  دوستش   و  میمر  ی جلو خواستینم   دلم

 .دنبالتون  میایب  اوش یس  با   و  خونه   برم   فتم یش  از  بعد  شد  قرار  گفتن  درست   بله  -

 شد   بلند  گفتنش  اخ  یصدا که  خورد یفی خف  تکون میمر  حرفم   شدن   تموم  با

 ن؟ یدار  درد  -

 داد  رو  جوابم  بود   نشسته  روش  اشک ه یال  ه ی  که  یی خا  چشم   با

 کم ی  -

 ..بستم  رو  پرونده  حاتیتوض شرح  شدن  تموم   با   کردم  خم  رو  سرم
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 بگم   نیخوایم  نیدار  درد   ی لیخ  اگه   خورده،  سرتون  به  که   هست   یاضربه  خاطرِ   به   ! هیعیطب  -

 .کنن   قیتزر  مسکن  براتون

 طرف  به   رو  خودش   و   داد  خودش  به  یقوس  و  کش   کلفه  یمانل  .داد  تکون  نه  ی معن  به  یسر

 و   کرد  باز  ازهم  رو  هاشدست  دردش  وجود  با  میمر  قبل  قیدقا  برخلف  نباریا  .دیکش  مادرش

 .دیکش  اغوش   به   رو  دخترش 

 تاحاال   شبید  از  پدرش  نبود  معلوم  که  یدختر  دنید  تحمل  نداشتم  رو  صحنه  نیا  دنید  تحمل

 .نداشتم  رو  ره یگینم   بچش مادر  از   یسراغ  و  کجاست

 . نبودم  ابهام  رفع   و  دنشونیپرس  به   حاضر   گهید  که   ییهاسوال  بود   جواب  یب  ی هاسوال  از   پر  ذهنم

 سال   چند   ن یا  و  داده  راه   قلبش   به   هم   رو   یاگهید  ی مردها  ی انگار  من   از  بعد   که   ی م ی مر  از  پرسش 

 اول   دکمه  ی خفگ  و  دیشد  یگرما  حس  با  .بوده  گرم  سرش   یحساب  و  نبوده  کاریب  من  برخلف

 . کردم  باز   رو رهنمیپ

 ارام   به  ی ادستپاچه  لبخند   م یپزشک  ی گوش  برداشتن  با   و   کردم   زونیاو  تخت  به   رو   دستم  تو   پرونده

 داشتم   نگه  کمرش  از  فاصله   با   رو  دستم  و  ستادمیا  کنارش   زدم،

 شد   تموم   کارم  خونه  میبر  باهم  کنم  جمع رو  لمیوسا  اتاقم   برم  -

 بغ  افه یق .بستم رو  اتاق  در  بندازم  سرم  پشت  به  ی نگاه  مین نکه یا بدون شد خارج  اتاق  از که  ارام

 آن   هر   که  ییهاچشم  .بست  نقش   هام چشم  پشت   دیلرزیم  بغض  از   که  یی هالب  با   میمر  کرده

 دلش   کردم   حس   .بود  هم   ارام   ی هاحرف  یبرا   نبود،  سرش   درد   یبرا  فقط   ببارن   بود   ممکن 

 ! ل؟یو  یبر   باهاش   یخوایم که  هیک دختر  نیا  بپرسه   ازم  ارام  به   توجه   بدون  خواستیم

 دوشادوش   . رفتم  گذاشتم  ی حیتوض  چ یه   بدون  که   بودم  شده   شش یپ  ساله  پنج   خود   مثل   انگار   اما

 ی برق  هاش چشم  دنمید  با   ی ازین  میدیرس  که  ی پرستار  ستگاهیا  به  .میافتاد  راه  اتاقم  طرف   به  ارام

 کرد   سلم   ناز  با   و  زد

 دینباش خسته  دکتر  ی اقا  سلم  -

 از  که   گفت  اروم  بده  شانس  خدا  هی  لب   ریز  و   کرد  اکتفا  غره  چشم   هی   به  کنارم   ارام  دنید  با  

 .نموند   دور   زمی ت  یها گوش
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 ! ؟یاز ین  خانم ن یگفت  یز یچ  -

 کرد   جمع  ی کم   رو   زدش  ژل  ی لبا

 دکتر   نه  -

 :داد  ادامه  و   دیکش  لباش   یرو   رو   کاشتش  یها ناخون

 اد؟ یبرم   دستم  از   یکمک  چه   -

 گفتم   حوصله  ی ب  خورد یم  بهم  عشوه  و  ناز  همه   ن یا  از  داشت  حالم 

 رفتن؟   یزدیا  دکتر  -

 کنم؟   جشونیپ  نیخوایم  هستن  نه  -

 کردم  بمیج تو رو  هام دست

 ... برام  ی کار  ن یبگ  یزدیا  دکتر به  دیبرسون  بهش   و   غامیپ   نیا  فقط  ست ین  یازین  -

 د یپرس  یکج  لبخند  با   ماهان  برگشتم  نشست  مشونه  ی رو  که   یدست  با

 ؟ !یمحمد  دکتر   یسلمت  به   کجا  -

 گفتم  حرفش به  توجه   یب  

 نشده؟   تموم  فتت یش  مگه  یینجایا  هنوز چرا تو  -

 ؟ ی نرفت  هنوز  چرا خودت   .دادمیم  انجام  دیبا  داشتم  افتاده  عقب   کار   ی سر  هی  -

 

 .بمونم  جا  نی هم   دادم  ح یترج  بخوابم  ذاشتینم   الیخ و  فکر   خونه   رفتمیم  شمال  رمیم  دارم  -

 ای  بدونه   اتاق   اون  ضی مر  از   ی زیچ  ارام  نداشتم  دوست   ی ول  چرا   دونمینم  اوردم  ن ییپا  رو  صدام

 بشنوه 

 !گه؟ید  هست ۲۰۵  اتاق   به   حواست  -

 گفت   کوتاه  که   شد   سرم  پشت  اونم ارام  متوجه   تازه  اونم  انگار
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 ! هست  -

 برد   جلوتر قدم  چند   و   دیکش  دو  دستم

 شده؟   ی چ  ماهان   ه یچ  -

 شد   ی جد

 ! شمال؟  یبر   یخوایم   دختر  نیا  با  -

 گفتم   جیگ

 ! چطور؟  اره  -

 :گفت  اروم  و  فشرد  دستش   تو   رو  شونم  

 جدا   همسرت  از  که  شد  ی چ  دونمینم   یحت  سپهر،  یکنی م  کاریچ  یدار  ت یزندگ  با   دونمینم   من   -

 البته   نگرانتم،   من  و  یدوستم   تو  اما   خودشه  ی زندگ  مسئول  هرکس  ستمین  قضاوتم  اهل   ،یشد

 ادامه   خودش  که  بگم   ی زیچ  خواستم  ...یبدون  خودت  دوست  منو  اگر

 داد 

 نکن   باز  رو  گهید  پرونده  هی  نشده  بسته دلت  تو   یک ی  پرونده  هنوز یوقت  بزنم،  حرفمو   بذار  -

 چه  هر   د یبا  و  نبود  زیجا  سکوت   گه ید  که   بود  شده   یتفاهمسوء  دچار   ماهان   بده  ادامه  نذاشتم

 .کردمیم   روشنش  خودم  زودتر

 یب  خواستم  کمک  ازت   ای  داشتم  یمشکل  که  هرجا   کم  مدتِ  نیا  تو  یمن  خوب   دوست  تو  ماهان   -

 بد  برداشت   ماجرا  نی ا  از  شده  باعث   مدتم   نیا  سکوت   کنم   فکر  یول   ،یکرد   قبولش  چرا   و   چون

 برات  فرصت   سر  نمیبش  روز   هی  د یشا  شده  تموم  بود   که  ی هرچ  سابقم  همسرم   و   من  نیب  !یکن

 مادرمه   دوست   دختر  فقط  اون  که   بگم  دیبا  ارام  مورد  در  اما   کنم،  فیتعر  رو  مونجداشدن  داستان

 حاالها   حاال  یبخوا  و ر  راستش   ی زد  که   هم   ی حرف  درمورد  .میبر  ییتنها  سفرم   نیا  ست ین  قرار  و

 یکی  بخوام   که   سخته  گرفتم   خو   مییتنها  نیا  با   کنم یمحس  .کنم  میزندگ  وارد   رو   یکس  ندارم   قصد 

 . خوامیم  ازش  یچ دونمینم   خودمم  هنوز که  یصورت در   کنم   میزندگ  وارد  رو

 شد   راحت  من   از   الشیخ تازه  انگار  نشست   لباش  ی رو  هام حرف  از   یلبخند
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 .بگذره  خوش  شمال  که  برو  ...وفتهیب  اتفاق   ها نیبهتر  برات  دوارمیام  -

 خاروند   رو   لبش  گوشه

 .کن  حساب  من  رو  حتما   یداشت  یکمک   ا ی  یهرکار   -

 گذاشتم  هم یرو   باشه  ی معن  به  رو  هام چشم   زدم   راستش  سمت   شونه  ی رو  بار  دو

 .گهید   بزنه  گردنمو   اوش یس  کنم  فکر   شده  رم ید  ی لیخ  که  برم  من   . ماهان  یمرس  -

 گفت   بده  رو   تلفنش  جواب   نکه یا  از  قبل  د یلرز  دستش   تو   شیگوش

 پسر   نره  ادت ی  یسوغات  سپهر  برسه  دادت  به   خدا  -

 به   رو   راهم   گه ی م  یچ   نم یبب  نموندم   دادم   تکون  ی خداحافظ  ی معن  به   دو  دستم   و   زدم   ی چشمک

 . کردم  کج   نشسته  یصندل   ی رو  و   شده  خسته   بود   معلوم  که   یارام  طرف

 .یشد معطل   ی لیخ  دیببخش  -

  ستادیا  رومروبه  و  شد   بلند  ی صندل  از

 . مونمیم  منتظر   من  ن، یبد  انجام  نیدار  کار   مارستانیب  تو   بازم  اگه   ستین  ی مشکل  نه  -

 اما  .ومدیم  ابرو  و  چشم  ای  زدیم  غر  یکل  شدن علف  نیا  خاطر  به  بود  ارام  جز  یدختر   هر   مطمئنا

 . دادیم  رو   جوابم  ش ی شگیهم  لبخند   همون  با  و   ارامش  با   اسمش   مثل   درست  ارام

 ال یخ  با  و  بدم   انجام  رو  کارم  من  تا  نهیبش  منتظرم  یصندل  ی رو  یشتریب  زمان  بود  حاضر  یحت

 . بودم  ممنونش  موقرش   و   نی مت  رفتار  نیا بابت  چقدر  من  و   امیب  رونیب  مارستان یب  از   راحت

  دمیپاش  روش  به  ی لبخند خودش  مثل

 به   رو   خودم  دارمیبرم اتاقم   از   رو  فم یک  و  کت   منم  ن یبش  نیماش  سوار  نیبر  شما   تا   شد   تموم   نه  -

 ...رسونمیم  شما

 اتاقم   در  فم یک  و  کت برداشتن  با  کردم  زونیاو و  دراوردم   تنم  از  رو  روپوشم  رفتم   اتاقم  به   عجله  با

 دنید  با    اوردم،   رونیب  مارستان یب  نگ یپارک  از  رو   نم یماش  .زدم  رونیب  مارستانی ب  از  و   کردم   قفل   رو

 .افتاد  راه  سرم   پشت   که  زدم   یبوق  براش  بود  تولدش   یکادو  که   آرام   رنگ  دیسف  بنز
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تماس محض  به  بودم  مطمئن  اما  توراهم  بگم  و  بگیرم  تماس  سیاوش  با  خواستم  بار  چندین  راه  تو 

موزیک صدای  و  شدم  سیاوش  به  زدن  زنگ  خیال  بی  ن  یم  ه  برای  میکرد.  بارم  لیچار  کلی  گرفتن 

ماشینش ارام  تا  زدم  رو  ریموت  رسیدیم  که  خونه  در  دم  نیاد.  سراغم  خیال  و  فکر  تا  بردم  باال  رو 

کردم خم  سر  ماشینش  شیشه  اوردن  پایین  با  و  شدم  پیاده  ماشینم  از  بذاره  من  پارک  جای  رو 

میریم. من  ماشین  با  تایی  سه  بذارید  من  پارک  جا  رو  ماشینتون  شما  خانوم  ارام   -

گفتم: دوباره  که  کرد  تشکری 

ماشین. صندوق  بذارم  من  بدین  دارید  ساکی  یا  چمدون  اگه  اینکه  فقط   -

سپهر. اقا  میارم  خودم  میشه  اخه...زحمتتون  گذاشتم-  ماشینش  سقف  روب  رو  راستم  دست 

رو حرف  این  نزنید   -

برداشتم رو  رنگی  مشکی  کوچک  چمدون  زد  رو  ماشینش  عقب  صندوق  در  و  زد  خجولی  لبخند 

خودش ماشینش،  کردن  پارک  از  بعد  آرام  زدم.  رو  ماشینم  دزدگیر  گذاشتم  خودم  ماشین  تو  و 

و پر  اندام  بلندش  قد  وجود  با  و  بود  بلند  تقریبا  قدش  رسوند  من  به  بلندی  نسبتا  قدمهای  با  رو 

اسانسور دکمه  زدن  با  و  کشیدم  کردنش  انالیز  از  دست  کنارم،  ارام  رسیدن  با  داشت.  روفرمی 

خونه کلید  بشه  خارج  اون  اول  تا  کشیدم  کنار  دوم  طبقه  تو  اسانسور  در  شدن  باز  با  موندیم.  منتظر 

مهلت حتی  شد  بلند  سیاوش  داد  صدای  در  شدن  بسته  محض  به  اما  اوردم  بیرون  جیبم  تو  از  رو 

نیستم.   تنها  بگم  که  نداد 

... دیگه  دادنه  جواب  برای  ماسماسک  این  بودی  گوری  کدوم  هست  معلوم  سگ  توله   -

کردم زمزمه  اروم  بود،  شده  خشک  سرجاش  سیاوش  حرفهای  از  مبهوت  که  ارامی  به  توجه  بی 

ببخشید!

نمیدید رو  ما  و  نداشت  ورودی  در  به  دیدی  هنوز 

اعصابم. به  زدی  گند  شمال  بریم  نخواستم  بودی  االن  تا  که  جایی  همون  برو   -

 219
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 سرم  تو  رو  صدام  خودش مثل  انداختم یکفش جا  ی رو جا   همون  رو کتم و  دمیکش ی قیعم  نفس

 برسه  گوشش   به   تا  انداختم

 همرامه خانومم ارام  ستمین  تنها  اوش یس  کن   تمومش   -

 

 و  اد یم  هاهیهمسا  از   یکی  لحظه   هر  اوشیس  و  من   دادیدادوب  یصدا  با  بودم   مطمئن  شد  سکوت

 رفتم   جلو   بود  داده  لم   مبل   یرو   که  یاوشیس  دنیباد  رسوندم،  النی  به   رو  خودم  .دهیم  تذکر

 ینذاشت  برام   آبرو   تکله  پسِ   بنداز   صداتو   عیسر  !بزنما  حرف  من   تا  ینکن  صبر   لحظه   ه ی  یعنی  -

 مردم  دختر  یجلو

  نشست  صاف  و   کرد  جور   و   جمع  ور   خودش   زده  خشکش   در یجلو   همونجا خجالت  از

 یستین  تنها   تو  بدونم کجا...از  من  خب..ب...خ  -

 به   که  کردم   ول  رو  م اشاره  انگشت  سرش   کینزد  چسبوندم   بهم  رو  شصتم  و  اشاره  انگشت

 دادم   ادامه  که  گفت  ی زیر  اخ  خورد   شیشونیپ

 .میوفتیب  راه  کن   جمع  رو  لتیوسا  پاشو  هم   حاال  ستین  بد ی بنداز  کار  به  نویا  کمی  -

 انداخت   باال  شونه

 میبر  بردار  لباس  برو  پاشو  ینکرد  جمع   یچ یه  خودت  دکتر   یاقا  کردم  جمع رو  لمیوسا  من   -

 رفتم   یورود  در   طرف   به   و  نزدم   یحرف

 ی م  جمع   رو   لمیوسا  من   تا   داخل   د ییبفرما  کنمیم  ی خواه   عذر   دوستم  طرف   از   من   خانوم   ارام   -

 . نیکن  ل یم  یز یچ  ه ی  شمام  کنم

 برداشت   جلو  به   یقدم

 . ندارم  لیم  ی زیچ ممنونم   نداره  ی بیع  نه  -

 به   یراحت  مبل  روب  ارام  نشستن  با   .رفت  ییرایپذ  طرف   به   دادیم  رو  جوابم   که   حال  همون  در

 و   گرم  وریپل  و  راهنیپ   تا  دو  برداشتن  با  و  رفتم اتاقم  به  .کنه  ییرایپذ  ازش  تا  کردم  اشاره  اوشیس
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 کوفته   تنم  شبید  یِخواب  یب  از  کردمیم  حس   .بستم  رو  کمی کوچ  ساک  در  اسپورتم  گرمکن  شلوار

 گرم   اب  .رمیبگ  یاقهیدق  پنج  دوش  هی  رفتن  قبل   تا  برداشتم  دو  پوشم  تن   حوله  نی هم   یبرا  شده

 شد  بهتر  حالم  کردم  حس  خت یر  بدنم   و  تن   ی رو  که

  شلوار  هی  برداشتن  با  و  دم یپوش  رو  رم یز  لباس  .زدم  تن   رو   حولم  و  شستم  عیسر  رو  بدنم  و  تن

 سمیخ  ی موها تو  یدست . کنم خشک  رو  موهام   تا  نشستم  تختم  یرو  اسپورت راهن ی پ و اسپورت

 رونیب اتاق  از ساکم  برداشتن و  عطر  زدن با  اخر  در  کردم  خشکشون  سشوار گرم باد با  و  دمیکش

 زدم

  ماماده  من   -

 زد   ی کوتاه  لبخند   ارام   اما  رفت   غره  چشم  هی  دنمید  با   اوشیس

 شد   رید  دیببخش    -

 گفت   و   خورد رو شقهوه  از  کمی

 شلوغه جاده  ظهر   سر  که   میبر  زودتر  بهتره  نداره  یاشکال  -

 دادم   سرتکون  

 .شدم  اسانسور  سوار هم   خودم  و  کردم   قفل  دو  در  گذاشت  اسانسور  تو  رو   لش یوسا  که  اوش یس  -

 پشت   خودش   اصرار  با   ارام  نشستم  فرمون  پشت  و  گذاشتم  ن یماش  عقب  صندوق  رو  لمونیوسا

 اوش یس  تا   داشتم   نگه  مارکت سوپر  ه ی  ی جلو  راه  سر   نشست،   من   دست   کنار  جلو   اوش یس  و   نشست

 . بخره  تنقلت  راهمون  تو  یبرا

 با   اما   من  شد  خوردن  مشغول   و  کرد   باز   رو  ش علقه  مورد  ینمک  سرکه  پس یچ  ذوق   با   اوشیس

 که  ی چیپ  هر  با   انگار  بودم   افتاده  دورم  خاطرات  ادی  جاده   یها   خم  و   چی پ  و   چالوس   جاده  دنید

 گه ید  و   کرد یم  تمیاذ  مرورش   که   ی خاطرات  . شدیم  مرور   گذشته   خاطرات  از  ی کی  کردم یم  رد

 جاش   سر   درد  کمر  از  میمر  و  میبود  شمال  جاده  ی راه   یبیب  و   میمر  با  که  ی روز  .نبودم  دلتنگشون

 ی خستگ  از   اخرش  .بود  کرده  باز   اعتراض   به  لب   نه  و   زدیم  غر  نه   اما  بود  کلفه   و   خوردیم  تکون

 .بودم  کرده  بغلش   من   و   برد  خوابش
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از دست  میکرد،  تعارف  پاستیل  و  بود  کرده  رد  صندلی  دو  بین  از  رو  دستش  که  ارام  صدای  با 

برداشتم خاطراتم  مرور 

ندارم میل  خانوم  ارام  ممنون  هم-  هست  نوشیدنی  هم  کنم  باز  دیگه  چیز  یه  براتون  بگین   

ندارین دوست  پاستیل  اگه  خب   -

پفک. و  چپیس  و  بادوم  مغز 

که زیادی  ماشینهای  دیدن  با  که  بدم  رو  جوابش  خواستم  ماشین،  جلوی  آینه  از  آرام  دیدن  با 

شد بلند  سیاوش  صدای  کشیدم.  کلفهای  پوف  میزدن  بوق  و  بودن  ایستاده  هم  پشت 

شده بندون  راه  که  شده  خبره  چه  نیست  معلوم   -

داد جا  صندلی  تا  دو  بین  رو  خودش  دوباره  ارام 

دستم نیست  معلوم  چیزی  که  اینجا  از  شده  ترافیک  که  کرده  ریزش  کوه  یا  شده  تصادف  احتماال   -

برداشتم فرمون  روب  از  رو 

چون نباشه  کوه  ریزش  کنه  خدا  بشه  باز  راه  بیاد  چیزی  پلیسی  زودتر  کاش  متنفرم  ترافیک  از   -

میگردونن. بر  رو  ها  ماشین  و  میبندن  رو  جاده  احتماال 

کرد باز  و  برداشت  پفک  دونه  یه  پاش  زیر  از  و  شد  خم  دوباره  سیاوش 

ببر لذت  منظره  از  کن  زیاد  اهنگم  صدای  بخور  چیزی  پفکی  یه  سپهر  نخور  حرص  بابا  خیال  بی   -

که. نداره  عیبی  میایم،  دوباره  فردا  برمیگردیم  فوقشم 

بود. کرده  تر  کوفته  رو  پاهام  هم  فرمون  پشت  نشستن  بود  گرفته  قبل  روز  ایستادنهای  از  پاهام 

یا بزنم  غر  ارام  جلوی  خواست  یم  ن  دلم  دادم.  تکون  رو  پاهام  و  کشیدم  تر  عقب  رو  ماشینم  صندلی 

ناراحتش بود  ممکن  من  حرف  و  بود  ارام  خاطر  به  اجباری  سفر  این  صورت  هر  در  بگم  خستگیم  از 

کردم.   اکتفا  سرم  دادن  تکون  به  و  گرفتم  دهن  به  زبون  ن  یم  ه  برای  کنه 

داریم ساده  فقط  چپیس  بخوای  راستشو  البته  چیپس  یا  میخوری  پفک  حاال  خوب  پسر  افرین   -

داری؟ دوست  رو  کدومش  کچاپ  و 
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 دونوع  فقط   گفتیم   که   بده  من   به   محبوبش  ی نمک  سرکه   پسیچ  از  ست ین  حاضر   دونستمیم

 انتخاب  رو   ساده  نیهم  یبرا  بذارم  اوش یس  سر  به   سر   بخوام  که  بودم  یاون  از  تر خسته  میدار  پس یچ

 .... کردم

 با   م یرفت  که   جلوتر   شد   باز   جاده  س ی پل  اومدن  با   که   میبود  چالوس   جاده  کیتراف  تو   ی ساعت  مین

 ی حت  که   یطور  بودن  شده  له   کامل   که  ینیماش  تا  دو  و  امبوالنس  و  امداد  یها نیماش  دنید

 ...بود  دلخراش   صحنه  نیا  چقدر  و  شده  تصادف  م یدیفهم   نبود،   ص یتشخ  قابل   هم  مدلشون

* 

 ه یبق  و  ایپور  وجود  با  بگم  تونستمیم  جرأت  به  گذشتیم  ارام  با  شمالمون  مسافرت  از  ی روز  چند

 گاهشون  یب  و  گاه  ی شوخ  لطف   به  .بود  شده  عوض   یحساب  هوام   و  حال  ها مدت  از  بعد  ها   بچه

 .رفتمیم  گذشته   فکر   تو   کمتر

 مچم   دور  رو   رنگم  یانقره  ساعت   برداشتم،  رنگم   ی طوس  پارچه   شلوار  با  رو   م یلجن  سبز   راهنیپ

 . شدم  دانشگاه  یراه   و  زدم   چنگ   زیم  ی رو  از  رو  رنگم  ی طوس  کت   و  زدم   شونه  موهام   و  بستم

 ی اخرها  شدم،  دادن  درس  مشغول  وقت  اتلف  بدون  کلس   به   ورودم  از  بعد  شه یهم   معمول   طبق

 ر ییتغ  رو  ستمیل  خودکار  با  داشتم  کردمتموم  رو  کلس  گفتم  که  یدینباش  خسته   با   که  بود  کلس

 .اوردم  باال   رو  سرم   ی کس  حضور احساس  با   که  دادمیم

 همون  در   شدم   نوشتن  مشغول  دوباره   و  گرفتم  ازش   رو   نگاهم   داشت  هیبخ  هنوز   ابروهاش   گوشه

 گفتم   حال

 یی سنا  خانم دییبفرما  -

 زد   پچ   اروم  و  اورد  ن ییپا  رو صداش

 میبزن  حرف یخصوص باهم   دیبا  -

 اوردم   باال  رو  سرم

 ن یگفت  خودتون  بار  نیاخر  نکنم  اشتباه  اگه  م یباش  داشته  هم   با   یخصوص  حرف  ما   نکنم   فکر  -

 !شده  جدا   هم  از  وقته  یلیخ راهمون
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 ....زد  لب   دوباره   و  دوخت  بهم  رو   ش کلفه  نگاه

 گفتم   خورهینم   تکون  زم یم  ی جلو از  دمید  یوقت

 باعث دستتونه یکتاب نه  نی پرسیم یسوال نه  ی وقت ستادنتونیا نجایا نی بر نجایا از زودتر  بهتره -

 . شهیم  ها  یبعض   سوتفاهم 

 زدم  لب  زدیم  دودو   که  ییهاچشم  به   رهیخ و  گذاشتم  ز یم  یرو   رو  خودکارم 

 .بشه  زده  ی حرف  همسرش  سر  پشت اد یب  خوشش  ندتونیا  همسر  نکنم   فکر   ضمن در  -

 رو   کتاب  و   گرفت  دستش  ی تو  ی قرمز  خودکار  اورد  رونیب  ی کتاب  فشی ک  ی تو  از    و   شد  خم   کمی

 زد پچ  و  گذاشت  ترها یسرت  از   یکی  ی رو  رو   خودکارش  .گذاشت  ز یم  یرو صورتم  ی جلو  درست

 ی لجباز  سر از روز اون من....من ستین یکنی م فکر  که یزیچ اون سپهر میبزن حرف باهم  دیبا -

 .ستین  جم  و  من  نیب  یعنی...ما  ن یب  یزیچ  زدم  رو  حرف   اون   تو  با

 !ستین  نشونیب   یز یچ !د؟یشن  درست   هامگوش  شد ینم   نیا  از   تر  گرد   هام چشم  کردم   حس 

 ! گرفته؟  بغل  رو   میمر  یاونجور  دیاسات دفتر   یجلو یک  وقت   اون 

 

 که  ییدانشجوها  دست  سوژه  تا   نره  باال   تیعصبان  از  صدام   کردم   ی سع  زدم  چنگ   رو  موهام   ی عصب

 .ندم  بود  ما شیپ  گوششون  اما   کردنیم جمع  رو  لشونیوسا  داشتن   نظر  به

 جم   خانوم  نخندون  منو  -

 گفتم   تمسخر با   و  حرص  ی رو  از  رو   جم

 گذشته  دادنم  قلوه و  دل  از کار  البته  داد؟ یم قلوه و  دل  د یاسات دفتر  یجلو  ش ی پ هفته   بود ی ک -

 . نیبود  کرده   بغل  رو  گهیهمد   ی عموم  مکان  تو  بود،

 تو   خودکار  کردم  حس  که   کردم  یخال  سرش  رو  حرصم  تمام  و  دادم  فشار   رو  دستم  تو  خودکار

 :داد  دو  جوابم یدستپاچگ  با  شد  نصف   وسط  از  دستم

 .دمیم  ح یتوض  برات  یبذار  اگه  ....بود  سوءتفاهم   هی  فقط  اون  ی کنیم  اشتباه  -
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گفتم دستم،  تو  شده  نصف  خودکار  به  توجه  بی 

به میخوای  رو  چی  بود  واضح  کامل  چیز  همه  خودت،  از  بهتر  حتی  میشناسم  رو  تو  من  اشتباه؟!   -

خانوم؟ بدی  توضیح  من 

کار حساب  تا  زدم  رو  حرف  اون  جدی  اونقدر  اما  نبودم  مطمئن  بودم  زده  که  حرفی  از  اینکه  با 

ازش شناختی  اگه  حتی  یا  رفت  یم  ن  هوا  رو  زندگیم  که  میشناختم  رو  مریم  اگر  من  بیاد.  دستش 

شناختم. یم  ن  رو  جدید  مریم  این  خودمم  من  میکنه!  چیکار  زندگیش  با  داره  دم  یم  میفه  داشتم 

کردم خم  کتاب  روی  رو  سرم  و  زدم  پوزخندی 

تفاهمی سوء  میگم  من  که  شده،  سوءتفاهم  بگیم  درصد  یه  اگر  حتی  یا  باشه  شده  یه  اشتبا  اگر   -

که میکردی  سرویس  رو  جم  اون  دهن  و  میکردی  ولز  جلز  اتیش  رو  اسپند  مثل  نیست،  درکار 

بدی. لم  بغلش  تو  راحت  و  باشی  خونسرد  انقدر  اینکه  نه  زده،  دست  بهت  چرا 

گفتم قبل  از  بلندتر  تفاوتم  بی  نگاه  با  و  اوردم  باال  رو  سرم  بعد 

سنایی؟ خانوم  شدین  مطلب  متوجه   -

تا بدم  توضیح  رکلس  س  دوباره  بعد  جلسه  بگین  نشدین  متوجه  باز  اگر  بود  واضح  کامل  مطالب 

زد پچ  دوباره  و  نباخت  رو  خودش  بشه.  ابهام  رفع  براشون  هم  دوستان 

زدم؟! فکر  بی  رو  حرف  اون  تو  از  فرار  برای  بدونی  که  میشناسی  اونقدری  منو   -

از نبود.  کلس  تو  کسی  بودن  مریم  دوستهای  از  که  نفری  دو  جز  و  بود  شده  خالی  تقریبا  کلس 

خسته گفتن  با  که  دارن  سختی  امتحان  بعد  ساعت  ها  دانشجو  اکثر  که  بودم  شنیده  کنار  گوشه 

کردن جمع  تو  که  هم  تعدادی  اون  بودن.  کرده  پرواز  در  سمت  به  من  زودترِ  دقیقه  چند  نباشید 

خیالشون میدم  توضیح  بعد  جلسه  گفتم  که  جملهای  اون  با  بودن  کرده  تلف  وقت  کلی  وسایلشون 

رفتن. بیرون  کلس  از  و  بود  شده  راحت 

حرف شه  یم  ن  دیگه  میان  دانشجوها  میشه  شروع  بعدی  کلس  االن  بگو  زود  بگی؟  میخوای  چی   -

زد.
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  کرد  قفل  بهم  رو   هاشدست

 افتاده  فشارم   بگم   دیبا  که   دهیاسات  دفتر   یجلو  روز   اون  من،  بودن  دروغگو  یبرا  ملکت   تمام   اگر  -

 بغل  اون  پشت  یاحساس  .بشم  ن یزم  پخش   من  نذاره  که   بود  یاراد  ریغ  واکنش   هی  اونم  حرکت  بود

 نمیا  دیبا  ی دار  خبر   من   تند   زبون  از   اگر  تو...  که  بگم   دیبا  ....کافه  تو   روزم  اون  حرف  مورد   در  نبود

 تا   که   ادتهی  باشه   خانوم  مقابل   طرف   اگر   مخصوصا   !یبزن  تهمت   د ینبا  مقابلت  طرف   به   که   یبدون

 !سپهر  اقا  یکرد   بارم  اومد   در  دهنت   از   یهرچ ینشست  جلوم

 کرد یم صدام شی پ  سال   پنج  همون  مثل دوباره  داشت    !سپهر؟  اقا

 که   زدمی م  حرف  یطور   چه  بود  کرده  دایپ  رو  پولم  فیک  ظاهر  به  که  یمرد  اون  با  من  مگه  -

 ی نشست  یاومد  .بود  دستش   تو   دستم  نه  بودم  گرفته   گرم  باهاش   نه  ؟یکرد  برداشت  یاونجور

 .یزد   حرف باهام  ییهرجا یدخترها   مثل   جلوم

 زد   لب  هامچشم به  ره یخ  و   داد  قورت   رو   دهنش  اب

 زدم  حرفو اون  عاقبتش  به  فکر   بدون  که   بودم  یعصبان  دستت  از  انقدر   منم  -

 چه   قبل   من  دونستنی م  که   ی نفر  دو   ی جلو  کردن  ی باز  نقش   بستم   رو  زم یم  ی رو   ی اناتوم  کتاب

 قبل   مثل   گهید  بود  شده   خلوت  کلس  یوقت  از  نکه یا  علوه  به  بود  یمعن  یب  داشتم  میمر  با  ینسبت

 شد یم  ن ییپا  و   باال  ی ه  صدامون  تن   و   میزدینم   حرف   اروم

 ی نذار  جا فتیک  ی تو  بذار  رو   کتابت  -

 شدم   خودم   لیوسا  کردن  جمع  مشغول  بعد

 تبرئه  خاطر  به   ادم  بود   بدتر  تو   حرف   ی ول  رفتم  تند  و  بود  بد   من  حرف  درسته   شو  بزرگ   کمی  -

 ! دروغ  مخصوصا  شه،ینم   یهرچ  دامن  به  دست   خودش   کردن

 

 شدم قی دق  هاشچشم  تو   و  انداختم  زم یم کنار  سطل   یتو   رو شده  نصف  خودکار

 سرهم   دروغ  مشت  ه ی  دوباره  یومد ین  گه،ید  زی چ  هی  از  کردن  فرار  خاطر  به  بدونم  کجا   از  من  االن  -

 ! بگه  دروغ  تونه یم  بازم  گهیم  دروغ  ی راحت  به  که   یادم   ؟یکن
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  ادمتسیا  مقابلش  درست  و   اومدم  نیی پا  سکو  ی رو  از  کرد نگام   فقط  و  نگفت   ی زیچ

 قرار  راهت  سر  گهید   یگفت  خودت  یخواست  خودت   شده  جدا  هم  از  وقته  ی لیخ  تو   و  من  راه  -

 اتفاقا   اون  و  حرفا   اون  که  یکنی م  هی توج  منو   یدار   و  ی ستادیا  جلوم  یاومد  دوباره  االن   چرا  رم،ینگ

 هوم؟   ! بوده؟  سوءتفاهم  همش 

  کردم   زیر  تفکر  حالت  به  و ر  هامچشم

 عذاب   ا ی  ؟ی شد  نما   خواب  ؟ یبزن  حرف   باهام   یبخوا  تصادفت   قبل  هفته   اون  از   داشت  ی لزوم  چه  -

 ! ؟ی گرفت  و  یگفت  بهم  که   ییدروغا  وجدان

 کرد  کینزد  زمیم  به   رو  خودش  شد  دستپاچه   کمی  کردم   حس 

 یکن  باور   یخوایم  رو  حرفام   نکهیا  حاال   یکن  اشتباه  فکر  موردم  در  نداشتم  دوست  !کدوم  چی ه   -

 ....به  فقط  من   داره  یبستگ  خودت  به  گه ید  اون  نه  ای

 ؟ ی چ به  فقط  -

 انداخت   ن ییپا  رو   سرش

 ...د  حقم   !نه؟   ی کنینم   باور   حرفامو   -

 گفتم  عیسر

 !!..... کردم  باور  -

 مادربزرگش   دست   روز  هی  اره یب  برام   یلیدل  نکهیا  بدون   ش یپ  سال   پنج   که   ی زن  به  بار   ن یاخر  یبرا

 کس   د یشا  .کنمیم  باور   رو   حرفاش   و  کنم یم  اعتماد   داد   طلق   یتقاضا   بعدم   و  رفت   و   گرفت   رو

 عوض   و  یسابق  میمر  همون  هنوز  که  بقبولونم  خودم  به  خوامیم  یول  کردینم   باور  بود  یاگهید

 ی رو  انداخت   رو   فش یک  و  کرد   جمع   رو   لش یوسا  داد،   تکون   آروم   سرشو  و   زد   ی لبخند  !ینشد

 دوشش

 شروع   میبعد  کلس   تا   برم  من    یکرد   گوش  حرفام  به   که   ی مرس    باش  مطمئن  ی شینم   مون یپش  -

 .... فعل  ..نشده

  دادم   تکون رو  سرم
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خدافظ  -

حسی یه  ولی  کردم  باور  رو  حرفش  سریع  انقد  که  نبود  عاقلنهای  کار  شاید  زد،  بیرون  کلس  از 

نم و  مظلومیتش  اون  که  کنم  آروم  میتونستم  رو  خودم  حداقل  راسته،  حرفهاش  میگفت  بهم 

ترجیح بود  مونده  دقیقهای  بیست  حدودا  بعدی  کلس  تا  نگفته  دروغ  بهم  چشمهاش  تو  اشک 

بشم. دور  بَرَم  و  دور  مسائل  از  دقیقهای  چند  حداقل  و  کنم  آروم  رو  اعصابم  قهوه  فنجون  یه  با  دادم 

حراست از  جم  کامران  و  مریم  اسم  کردن  صدا  با  که  برداشتم  دانشگاه  کافهتریای  سمت  رو  قدمهام 

دستشون کار  اساتید  دفتر  جلوی  بازیاشون  مسخره  اون  اینکه  احتمال  برداشتم.  شلتر  رو  قدمهام 

چه بفهمم  تا  بدم  آب  سرگوشی  که  میداد  قلقلکم  درون  از  حسی  یه  بود.  زیاد  خیلی  باشه  داده 

کردم... کج  حراست  دفتر  سمت  رو  راهم  ن  یم  ه  برای  ************خبره 

گرفتم. استرس  برات،  نشه  دردسر  کنه  خدا  مریم  وای   -

کم دانشگاهو  از  شدن  اخراج  یه  زندگیم  واگیر  هاگیر  این  تو  انیس،  گرفتم  استرس  خودمم   -

آخه؟ من  کنم  غلطی  چه  کنن  اخراجم  داشتم، 

کرد بغلم  و  کشید  بازوهام  روی  رو  دستش  نازنین 

نرفته که  هم  تو  نیست،  چیزی  که  ایشاال  گرفتم،  استرس  گرفتم  استرس  یه  الکی  بابا  چتونه   -

و راست  رو  ه  یض  ق  خودشم  کرده  بغلت  جم  خود  نباش،  نگران  برو  کردی،  صادر  اخراجتو  حکم 

میکنه. ریست 

دادم تکون  رو  سرم  فقط  زیاد  استرس  از  من  و  گرفت  خندهش  نازنین  حرف  با  انیس 

نازی باشه  میگی  که  اینجور  کنه  خدا   -

شه یم  ن  چیزی  که  ایشاال  عزیزم  برو  نباش  نگران   -

من دیدن  با  جم  رفتم  حراست  دفتر  سمت  و  شدم  دور  نازنین  و  انیس  از  اسمم،  دوباره  شنیدن  با 

اومد جلو 
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 ! ؟ ییسنا  خانم   -

  بله؟     -

 ...  زدن  صدامون  د یاسات  دفتر  ی جلو  ه یقض   اون  سر  احتماال   د،ینباش   ناراحت ...  که  گم یم  -

 

 من   کنن   اخراج  منو  اگه   االن!  ن؟یکرد  درست  ی دردسر  چه   من  یبرا  دیهست   متوجه !  جم؟  ی آقا  -

  کنم؟   کار یچ

 شدن   اخراج  به  اگه  ی حت  کنم   درست  و یچ همه  که   دمیم  قول   شدم  شما  شرمنده  متاسفم،  من  -

 .نیبش  اخراج  شما ذارمی نم   بشه  ختم  خودم

  نی بکن  ایفداکار  نیا  از   ستین  ی ازین  ن ینباش  من  بشر   و  دور   لطفا  شما   -

 .شد  وارد  سرم   پشت   هم کامران  شدم،  حراست   دفتر   داخل  و   رفتم   بهش  یاغره  چشم

 و  ستادیا  من  کنار  و  اومد  در  بستن  از  بعد  هم  کامران  سادم،یا  زیم  یجلو  و  دادم  یآروم  سلم  -

  داد  سلم

 . میکن  صحبت   باهم  دیبا  ن ینیبش   سلم     -

 تا  دادمیم  فشار   هم  به   رو  پاهام   استرس  زور  از  مینشست  ز یم  کنار  ی هایصندل   ی رو  کامران  و  من

 با   دانشگاه  یآبدارچ  و   خورد  در  به   یاتقه  چند  کنه  صحبت   خواست   حراست  مسئول  یحق  یآقا

  داخل  اومد  ینیس  هی

 ..تونییچا...آقا  دییبفرما  -

 کنار  دیکش  جلوش   از   رو   ی نیس  یحق   ی آقا  رونیب  رفت   دانشگاه   یآبدارچ  ی حق یآقا   تشکر   از  بعد

  گفت   و  انداخت   ما   به  ی نگاه   ه ی  و  کرد   قلب  هم تو  رو   هاشدست  دستش

 و   ی عاشق  و   عشق  هستش   ل یتحص   واسه  که   ی مکان  هی  تو   که   د یهست  متوجه  تا  دو   شما  احتماال   -

 ! نداره؟  یمعن  کردن  بغل

  دیکش  جلو  رو   خودش   کامران
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هس.... متوجه  ما  حقی  آقای  ببینید   -

آقا.. نشده  تموم  حرفم  هنوز  من   -

شما بفرمایید  ببخشید،  بله  آگاه-  دانشگاه  قوانین  با  خوبی  به  خودتون  که  بگم  باید  و  نیست  بازیا   

جنگولک این  جای  دانشگاه   -

قابل تونه  یم  ن  باز  باشه  هرچی  دلیلتونم  کردین،  نقض  دو  دانشگاه  قوانین  حال  این  با  ولی  هستین 

باشه. قبول 

قصد از  هم  جم  آقای  خدا  به  نبود،  خوب  حالم  روز  اون  واقعا  من   ... من  خدا  رو  تو  حقی  آقای   -

نیوفتم من  خواستن  که،  نکردن  بغل  منو 

شما دور  میده  نشون  دوربین  تو  که  هم  چیزایی  قضا  از  بود  دانشجو  همه  اون  شما  دور  خانم   -

کنن. کمکتون  میتونستن  هم  خانوما  اون  بود  خراب  حالتون  شما  اگه  پس  بود  هم  خانم  دانشجو 

باید من  میوفتاد  چشمم  جلوی  داشت  نامزدم  وقتی  هستن،  بنده  نامزد  سنایی  خانم  حقی!  آقای   -

بودم؟ چیکاره  اونجا  من  پس  کنن؟  کمکش  بیان  بقیه  میذاشتم 

نامزد کجا  ما  آخه  میگفت؟!  داشت  چی  این  شد،  جدا  تنم  از  روح  انگار  کامران  حرفهای  این  با 

میکرد؟! بدترش  داشت  چرا  کنه  درست  رو  چی  همه  اینکه  عوض  بودیم؟! 

کامران بگم  میشه  تموم  ضررم  به  میدونستم  اینکه  با  و  برگردونم  حقی  آقای  سمت  رو  سرم  خواستم 

رو جلوم  بود  معلوم  در  الی  از  که  آدمی  سایه  اون  اما  نداریم  باهم  نسبتی  چ  یه  ما  و  میگه  دروغ 

میداد؟..... گوش  ما  حرفهای  به  داشت  بود  کی  یعنی  گرفت 

چیه؟ واسه  گریهت  االن  مریم  بابا  ای   -

نامزدیم، ما  گفت  برداشت  نه  گذاشت  نه  بیشعور  کامران  اون  بابا  میگم؟  چی  نیستی  متوجه  انیس   -

بریزم؟ سرم  به  خاکی  چه  االن  من 

رو پاهام  تند  تند  استرس  و  عصبانیت  زور  از  کردم،  پاک  رو  اشکهام  دستم  تو  کاغذیِ  دستمال  با 

میدادم. تکون 
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 درست   اَبروشو  یاومد  مثل !  پسر؟  یزد  هیحرف  چه  نیا  آخه !  کمه؟  عقلش  هم  جم  نیا  بابا،  یا  -

  ؟ یکرد  کور  هم  چشمش  یزد  یکن

  بعدش؟   گفت   یچ   ی حق  م،یمر .  نپاش  زخمش  رو   نمک  ی ناز  حاال  خب  ی لیخ  -

  فرستادم   دارم  که   یگند   ی زندگ  نیا  به   یلعنت  و   کردم  پاک   رو  هام اشک  

 یز یچ  یمدرک  دیبا  ن؟ ینامزد  شما  بدونم  کجا  از  من  گفت   برگشت  بگه؟  یخواستیم  یچ  ،یچیه   -

 نیقوان  دانشگاه  نیر یبگ  فاصله   هم  از  دیبا  دانشگاه  تو  ضمن   در   ن،ینامزد  شما  کنه   ثابت  که  نیاریب

 گفتم  زدم   حرف  سپهر  با  صبح..ص  خدااااا  یوا  کنم؟  کاریچ  االن  من !  ها؟  بچه.  داره  خودشو  خاص

 .  کرد باور   ستین  ما   ن یب  یچیه 

  دادم  ادامه  و  خوردم  آب  کم ه ی  گرفت،  دهنم   سمت   رو  یمعدن  آب   ی بطر  نینازن

 که  جم   کنه   لعنتت  خدا   کنهی نم   که  ییفکرا  چه  من   به  راجع!  سپهر؟  به  بگم  یچ  برم  من  االن  -

 .یندازیم   دردسر  تو   منو  همش 

 

 .. گرفته  دزد  انگار   هم،  تو  گه ید  کن  ول  ه،یکلنتر  نجایا  انگار   م یحق  نیا  اه  -

  طرف   نیا  ادی م  داره  جم ها.بچه    -

 با   و   ما   سمت   اومد  جم   کامران  شدم،   بلند   جام  از   حرص   با   شد   شتریب   تم یعصبان  س ی ان  حرف  با

  گفت  تمام  ییپررو

 . کنم  درستش  دمیم قول  ن ینکن  ناراحت   و  خودتون لطفا!  ییسنا  خانم   -

 کمک  شما   از  من   نی کنی م  بدبخت   منو  آخر  کاراتون   ن یا  با  براتون،   متاسفم  واقعا  ؟ !جم  ی آقا  -

  کنمی م  درستش  کنمی م  درستش  نی گی م  یه  که  آقا  نخواستم

 ..... فهممیم    -

  گفتم  هیگر  با   و  دم یپر  حرفش   وسط

  نبود  نیا  اوضاعمون   دیدی فهم یم  اگه...  یچیه  د، یفهم ینم   ی چیه   شما   -
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توجهی و  برداشتم  قدم  دانشگاه  خروجی  سمت  تندتند  و  کشیدم  نیمکت  روی  از  رو  کیفم  حرص  با 

نکردم. نازنین  و  انیس  کردنهای  صدا  به  هم 

بخوام****** که  بودم  اونی  از  حوصلهتر  بی  اما  بود  مادرم  از  رفته  دست  از  تماس   

چندمین دونم  یم  ن 

کنارم جواب  بدون  رو  گوشی  اخیرش  ساعت  چند  این  تماسهای  تمام  مثل  بزنم.  حرف  باهاش 

گذاشتم. ماشین  فرمون  روب  رو  سرم  و  انداختم 

با داشت  فرق  آسمون  تا  زمین  حرفهاش  میخورد.  چرخ  سرم  تو  حراست  تو  کامران  حرفهای 

و میزدم  فلشبک  ذهنم  تو  بیشتر  چی  هر  بود.  زده  بهم  اشکیش  چشمهای  با  مریم  که  حرفهایی 

گن یم  ن  مگه  میرسیدم.  نتیجه  به  کمتر  میکردم  مرور  خودم  برای  رو  مریم  رفتارهای  و  حرفها 

و کرد  خودش  خام  رو  من  کرد؟  خودش  خام  رو  من  چشمهاش  چرا  پس  گن؟  یم  ن  دروغ  چشمها 

بازم که  بود  لوحم  ساده  خود  ر  یص  تق  بود  چی  هر  داد.  خوردم  به  ذره  ذره  رو  دروغش  حرفهای 

رو چکس  یه  که  میبنی  میای  خودت  به  روز  یه  کردم  زمزمه  خودم  با  خوردم.  دو  حرفهاش  گول 

اصل میده؟  نجاتت  کی  بدونم  میخواد  دلم  روز  اون  شدی  غرق  دروغهات  تو  و  نداری  خودت  کنار 

سرم زیاد  خیال  و  فکر  از  میکردم  حس  سنایی؟!  مریم  بود  چی  من  به  دروغا  این  گفتن  از  هدفت 

بشه.   کم  دردش  از  یکم  تا  کشیدم  گردنم  پشت  و  اوردم  باال  رو  دستم  شده،  سنگین 

بودم گفته  بهت  دادی،  دست  از  هم  رو  شانست  اخرین  بود  شده  رنگ  پر  حرف  یه  فقط  مغزم  تو 

باش. عواقبش  منتظر  پس  میکنم  اعتماد  کرده،  ول  منو  که  زنی  به  باره  اخرین  برای 

بود بسته  رو  قلبم  به  راهها  تمام  و  بود  کرده  علم  قد  مریم  جلوی  وجودش  تمام  با  ذهنم  که  انگار 

نگیرم. نظر  در  دونستنش  گناه  بی  برای  راهم  یه  حتی  بگیرم.  یم  یم  تص  احساسی  ذاشت  یم  ن  که 

کردم. وصل  رو  تماس  مخاطب  اسم  به  کردن  نگاه  بدون  رفت  ویبره  کنارم  گوشی  که  اینبار 

صدامو؟! میشنوی  سپهر؟  الو  خودتی؟!  سپهر  سپهر!  نشه-  مشخص  صدام  گرفتی  تا  کردم  صاف   

رو گلوم  دادم،  فاصله  خودم  از  رو  گوشیم 

میشنوم...  -
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 شد   بلند  صداش  که   بود  کلمه  ه ی  نی هم  منتظر   انگار

 چه   به  همراهت   تلفن  نیا  پس   ؟ی دی نم   تلفناتو  جواب   چرا   سپهر؟   ییکجا  هست   معلوم  چی ه   -

 ؟ ی دینم   تلفنتو   جواب  ی وقت  خورهیم  یدرد

 باشم  داشته   رو  مادرم   ی غرغرها  دنیشن  حوصله  که  بود  نایا  از   ترداغ  مغزم

 .کنم قطع   د یبا  کنم،  صحبت   ادیز  تونمینم   دارم  کار   مامان  بگو   زود  داشتم  کلس   -

 قبلش   جملت  برخلف  و   د یکش  یگوش  پشت   ی قیعم   نفس   بعد   دم،ینشن  که   گفت   ی زیچ لب   ریز

 گفت   یتر میمل  لحن با  بود  همراه  ی تند  با  که

 خونه؟   ی ایم شد  تموم  کارت  نمتیبب  دیبا  -

 هاشون نیماش از  که   ییادما  به   توجه   ی ب  انداختم  داد یم  نشون  رو   شب   هشت  که   ساعت   به   ی نگاه 

 دادم   جواب  ن یبب  نجایا  از  رو  شهر تر  راحت  تا   شدنیم  ادهیپ

 واجب  اگر  داشتم،   ی سخت  روز   مامان   م خسته  واقعا   من   گفت؟   تلفن   پشت  شه ینم   که   ه یکار  چه   -

 .گهید وقت  هی  یبرا  بذار  ستین

 نگفتم  بهت   زودتر  چرا که  یکنیم دعام  عمر  هی  بعد   یفهم یم  نجایا  ایب  تو   مهمه،  -

 شدم   کنجکاو

 !؟ینگفت   بهم  زودتر  رو  ی چ  -

 کنه   فعال   رو   میکنجکاو  حس   بود   تونسته   خوب  بدم،   صیتشخ   رو   تلفنش   پشت  لبخند   تونستمیم

  کردم  روشن   رو   نیماش . بدم  تن  شخواسته  به   تا

 .... اونجام  گهید  ساعت   ه ی  تا  باشه  -

 

 ش یاحلقه  ن یآست  راهنیپ  و   داشت  صورتش   یرو   ی کم   شیارا  بود  دهیرس  خودش به  شه یهم   مثل

 تکون  با  گذاشت   جلوم  رو  قهوه  فنجون  که   خدمتکار  .بود  دهیپوش  رو   دی رسیم  زانوهاش  رو   تا   که

 چشمک   بهم  بیعج  بود،  گذاشته  مقهوه   فنجون  کنار  که  یشکلت  .کرد  مرخصش   سرش  دادن
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 .گذاشتم  دهنم   تو   رو  باشه   تلخ   داشتم   انتظار   که  ی شکلت  ی معطل  ی ب  و   دمیکش  جلو   رو   خودم   زدیم

 بشه،   پخش   دهنم  تو  ش ی تلخ  تا   گذاشتم   هم  ی رو  رو   هام چشم  تلخه   که  شد  راحت   الم ی خ  یوقت

 .بود  کرده   تلخ رو  کامم  که   یزندگ مثل  درست

 ؟ یستین  خودت فکر   به  کمی  چرا پسر  افتاده   گود  چشمات ریز  -

 دادمی م  گوش  هاشحرف  به   بود  بسته  هامچشم  که   همونطور

 ه ی ی کرد کار  ی هرچ بسه  ؟ ی کنیم غرق  مارستانی ب و  کار  تو  رو  خودت   انقدر  چرا   فهمم ینم  من  -

 . باش  خودت یسلمت  و   حیتفر  فکر  به  هم   کم

 دستم   پشت   داشت  که   ی دست  حس   با   .نشست  کنارم   ی صندل  ی رو  و   شد  بلند  جاش   از   کردم   حس 

 . هست درست   حدسم دم یفهم   کردی م  نوازش  رو

 سر   مادرش  به  نداره  وقت   ی حت  که   کنه یم  خسته  کار   با  خودشو   انقدر  که  برم  قشنگم   پسر  قربون  -

 .بزنه

 دستش   ریز  از  نامحسوس  رو  دستم   و  کردم   باز  رو  هام چشم  یال   شد  آب   کامل   دهنم   تو   که   شکلت

 .دمیکش  رونیب

 هفته   از   ی ول  بودم،   شمال   ش ی پ  هفته   چون   بود  ادیز  کمی  هم   هفته   نیا  کار   فشار    مامان   خوبم   -

 .نباش  نگران  تره  سبک  بعد

 نشستم   صاف جام  سر

 فردا   خونه،  برم  دیبا که  ن ی بگ  زودتر  بود؟  یچ ن یبگ  ن یتونستینم   تلفن   پشت   که   مهمتون   حرف   -

 .شم  دار یب  زود  صبح   دیبا

 زد   یخاص برق  هاش چشم

 ن؟ یرفت  کجاها   گذشت؟  خوش  شمال   یراست  -

 گفتم   حوصله  یب

 جنگل   م یبرد  رو  ناهار   آرام   اصرار  به  رو   روزا  از  ی کی  ی ول  شتریب  میبود  لیو  تو   !یخال  شما   یجا   -

 .میخورد
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. خانومه پارچه هی واقعا گفتم کم  بگم شیخوب از ی هرچ سپهر، نشسته دلم  به دختر نیا چقدر -

 دهیخر  ی سوغات  برام  بودم  دعوت   شونخونه  شام  یاتفاق  من   ن یبرگش  مسافرت  از  که   یشب  همون 

 دونسته ینم   گفت یم  .نشست  شمون یپ  اومد  و   گرفت   دوش   ه ی  رفت   بود  خسته   ی لیخ  نکهیا  با   بود،

 و   یبود  خسته   یلیخ   تو  ی ول  میباش  هم   دور  تا   کردی م  اصرار  بهت  شتریب  وگرنه  شونمخونه  من

 .ینکرد   قبول  رو   دعوتش

 به  ها حرف  نیا  داشت  ی لزوم  چه   دمیفهم ینم   ختمیر  همشون   به   و   دمیکش   موهام   تو   رو   هام دست

 داد  دستم   و  برداشت  زی م  ی رو  از  رو  قهوه  فنجون  و   شد  خم  بشه؟  زده  من

 در  تا  ی بش اروم کمی  بخور نویا ی خستگ  از گرفته درد  سرت دونمیم .نشه سرد  بخور رو  تقهوه -

 .میبزن  حرف هم با  مطلب   اصل  مورد

 شدم   رهیخ بود  بسته   نقش  فنجون  رو که  ی طرح  به  و   خوردم  رو   مقهوه  از  کمی

 شنوم یم  -

 کرد   قلب   بهم  رو   هاشدست  و   انداخت  چپش  یپا  یرو رو  راستش   یپا

 رو  حرفم  کامل  بذار  ،ی بپر   حرفم  نیب  ندارم  دوست  نشده  تموم   حرفام  که   یزمان  تا  بگم  قبلش  -

 موافق  مم ی تصم   نیا  با  قلبا   دارم  دوست  یول  نداره  وجود  یاجبار  و  لیتحم   چیه   بگو  نظرتو  بعد  بزنم

 .یباش

 خوردم  رو مقهوه  از  گه ید  کم  هی

 باشه   -

 بزنه   رو  حرفش   زودتر   تا شدم  رهیخ هاشچشم  تو

 ه؟ ی چ  آرام   مورد  در  نظرت   -

 کردم  ارام  کردن  ز یانال  به  شروع  باشم   داشته  نظر   در  رو  مادرم   هدف   نکهیا  بدون

 نهیا  منظورم  یعنی  .ستین  سالش  و  همسن   یدخترا   هیبق  مثل  ه یخوب  دختر  ندارم،  ی خاص  نظر  -

 ....نداره  پسر  کردن  تور و  کردن  جذب  تو  یسع

 .بود  بسته  نقش  قهوه  فنجون  یرو ارام  ریتصو  که  انگار  چرخوندم  دستم   تو  رو  فنجون
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طبیعیش صورت  همین  نبرده،  صورتش  تو  دست  و  داره  دوست  هست  که  همونجوری  رو  خودش   -

روش میشه  همکار  و  معمولی  دوست  یه  عنوان  به  میشه.  امروزی  دخترای  با  بارزش  تفاوت  باعث 

کرد.   باز  حساب 

جلوی بودم  نشسته  میکردم؟!  چیکار  داشتم  من  شدم  الل  مصلحتی  سرفه  یه  با  و  اومدم  خودم  به 

پلک بدون  گفت  مادرم  که  جملهای  با  که  بودم  درگیر  خودم  با  میکردم!  انالیز  رو  دختر  یه  مادرم 

شدم.   خیرهش  زدن 

کنی؟! قبولش  زندگیتم  شریک  عنوان  به  میتونی  پس   -

دادم جواب  معطلی  بدون  اینبار 

میتونم... همکار  و  دوست  یه  عنوان  به  فقط  من  نه  که  معلومه  نه!  گفت-  خونسرد  و  پرید  حرفم   

وسط

بشه؟ همسرت  همکار  و  معمولی  دوست  شه  یم  ن  اونوقت  پیش-  ساعت  چند  ن  یم  ه  لعنتی  من   

خواستم، یم  ن  من  ولی  میشد  خوبم  خیلی  اتفاقا  شد؟  یم  ن  چرا 

ن یم  ه  هم  ارام  معلوم  کجا  از  وقت  اون  بود.  دنیام  همه  روزی  یه  که  میشدم  زنی  خام  دوباره  داشتم 

نکنه؟! زندگیم  با  رو  کار 

زد رو  خلص  تیر  خودش  میکنم  دست  دست  دارم  بهش  دادن  جواب  تو  دید  وقتی 

کم آرام  مثل  دختری  میشناسم.  خودت  از  بهتر  رو  تو  من  که  نه  نگو  گیره....  پیشش  دلت  هم  تو   -

مثل تجربهها  همه  نیست  قرار  باش  مطمئن  بده  زندگیت  و  خودت  به  فرصت  یه  سپهر  میشه  پیدا 

باشه. هم 

داد: بیشتری  جرأت  خودش  به  میدم  گوش  حرفهاش  به  دارم  سکوت  تو  دید  نکه  یم  ه 

باشی؟! بیمارستان  و  کار  دنبال  میخوای  کی  تا   -

نداشته زندگیت  برای  دلخوشی  و  انگیزه  هیچ  وقتی  میشی  خسته  زندگی  این  از  روز  یه  باالخره 

عصبانی و  خسته  وقتی  یا  بیاد  استقبالت  به  خونه  تو  میای  سرکار  از  که  باشه  یکی  باید  باشی. 
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 ت یزندگ  ناخواه   خواه  بشه   باز   برات   که   زن   آغوش   سپهر  اد یبرم  زن   ه ی  از   فقط  نایا  ! کنه  ارومت   ی هست

 .رهی گی م  خودش  به   دیجد  یبو   و   رنگ  و  کنه یم  رییتغ

 د یکش  خودش  طرف  به  رو   سرم   و  گذاشت  چونم ریز  رو   دستش

 .شهی نم   دای پ  برات  ارام  از  بهتر  ی زن  خوامیم صلحتو  من   سپهر   کن   اعتماد  من  به  -

 دادمی م  گوش  حرفاش به   قیدق  انقدر  داشتم   چرا !بودم؟  رفته   فرو  فکر  به  هاش حرف با  چرا

 ننداختم  راه  دادیب  و   داد   شد، یم  مادرم   ی ها گرفتن  لقمه   و   من   ازدواجِ  بحث  که   دفعه   هر   مثل   چرا

 . نزنه  حرف گهید  تا  دمینپر  حرفش  وسط   و

 

 که   خودم   به  . شدم  ره یخ  بود،   خودم  ی هاچشم  رنگ   همرنگ  که  روشنش   یاقهوه  یها چشم  به

 ن یا  تمام  اما  شدیم  احساس   میزندگ  تو   زن  هی  ی خال  ی جا  بود  وقت  یلی خ  بگم،   دروغ  تونستمینم 

 ....کنم  فراموشش  کردم یم  یسع  ادیز  کار   با   ای  کردم یم  سرکوب  ای  رو   حس نیا  مدت

 بسته   دلم  تو   شهیهم   یبرا  شپرونده  و  بود  شده  رو  برام  میمر  یهادروغ  که   یشب  درست  حاال

 ...کنه  باز  خواستیم رو  ید یجد  پرونده  بودم،مادرم

 ؟ یزنینم   حرف چرا  -

 زد   یلبخند

 ؟ یموافق  حرفام  با  هم   تو   یعنی  سکوتت   -

 هم   رو  گه ید  نفر  ه ی  چندم  چند   میزندگ  تو   دونستمینم   خودمم   یوقت  بود  ی درست  کار   بودم؟   موافق

 ن یهم   و  بود  متفاوت  آرام  نظرم  به  ،ی حس  چی ه   نداشتم  یحس  ارام  به  من   کردم؟ یم  میزندگ  وارد

  کینزد  بهم  رو  خودشون  کرشمه   و  ناز  جور   هزار  با  که   گهید  ی دخترها  برخلف  شد یم  باعث   تفاوت

 دلم   ته  یحس  هی  چرا  دونمینم  !نبود  علقه  یمعن  به  اومدن  چشم  به  نیا  اما   .ادیب  چشمم  به   کننیم

 د ینبا  چرا   تو   رسهیم  خودش   یِ باز  نامزد   به   و   دهیم  ی باز  راحت   ی لیخ  رو  تو   اون  که   حاال   گفت یم

 ؟ یکن سرزنش   اشتباه  ه ی  خاطر  به   رو   خودت و   یبمون  تنها
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 شد   باعث   خوردم   رو  حرفاش   گول   آسون  چه  که   خنده یم  م نداشته  شیر  به   م یمر  نکهیا  تصور 

 بودم   ر یدرگ  خودم  یفکرها   با  هنوز   دمیساب  بهم  رو   هامدندون  .کنم  مشت  حرص  از  رو  هام دست

 .نشست  پام   ی رو  مادرم  زده  الک   ی هادست  که

 ! ؟یکن  دایپ  ی تونیم  ارام  از  بهتر   یزن  که  ی دار  شک  ه؟ ی چ  یبرا  کردنت   دست   دست  نیا  -

 قرار  ه ی  هفته اخر  می تونیم  ،ینداشت  باهاش  رو  شتریب  ییآشنا  ای  کردن  فکر   فرصت   االن  تا   هم  اگر

 ! ه؟ی چ نظرت...هوم .نیبش  آشنا  باهم  تر یجد تا  میبذار

 گفتم   بودم   ساکت  که قبل   قهیدق  چند برخلف

 ...... شدن؟  آشنا  یبرا  م یاومد  ؟ی چ میبگ  میبر  -

** 

 که  استیدر ی هاموج  با فقط ست، ین معلوم مقصدش که داشتم رو آب  یرو  شناور قیقا هی حس 

 ارامش   که  رمیبگ  پهلو  و  برسم  ی ساحل  به   تهش  بودم   دواریام  .رهیم  طرف  اون  و   طرف  نیا  هدف   یب

 .باشم  داشته

 بود   در   ره یدستگ  یرو  دستم  . شدم  ادهیپ  خونه   دیکل  برداشتن   با   و   کردم  پارک   یاگوشه  رو   ن یماش

 تا   گرفتم   شی پ  رو  اشپزخونه  راه  نبود  سالن  یتو   اوش ی س  از  یخبر   .چرخوندم  قفل  تو   رو  دیکل  و

 ی صدا   با که  اوردم  رونیب مرغ تخم تا  دو  و  کردم باز رو خچال ی در .کنم  دایپ خوردن  ی برا ی زیچ

 .دیکش  گند   به  رو  اشپرخونه  کف   و  شد   رها  دستم  از  ها مرغتخم  اوشیس

 ! ؟یدید  روح   مگه  خبرته  چه   -

 داد  اشپزخونه   کف  یها مرغتخم به  رو   نگاهش

 .نگرفته  گند  ی بو  تا  کن   جمعش   اشپزخونه  وسط  از   رو  مرغ تخم  ن یا  ایب  اخه   من   به   ی زد  زل  چرا   -

 کردم   زیتم   زحمت   هزار   به   رو   اشپزخونه  کف   و  دادم  حسم یب  تن  به  یتکون

 ! یستین  خونه کردم  فکر  -

 ی دستشی پ  تو   رو  کرده  خُرد  گوجه   و   ار یخ  اوشیس  که   نشستم  ز یم  پشت  و  شستم   رو  هام دست  

  گذاشت   جلوم
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 ؟ یبود  کجا  اومدم   تازه  منم   نبودم،  -

 ه ی  و  دم یمال  نونم  یرو  زیم  ی رو  ر یپن  از  کمهی  راحت   الیخ  با  و  گذاشتم  جواب   بدون  رو   سوالش

 گذاشتم   دهنم  تو   گوجه

 دانشگاه؟   از   خبر چه   -

 گفتم   پر   دهن   با

 باشه؟   یخواستیم  ی خبر چه  ی چیه   -

 کرد   جمع  رو  صورتش   

 دهنت یوقت نداده ادتی مامانت بزن، حرف بعد بخور غذاتو ببند دهنتو  سپهر ی زد بهم حالمو -

 ؟ ی نزن  حرف  پره

  گفتم   بذارم  دهنم   تو   نکهیا   از  قبل   و  برداشتم  شده  حلقه  حلقه  اری خ  از  برش   هی

 ...... بشه  داماد  خوادیم  نشسته  جلوت  که  ی سپهر  اقا  نیا  اوش یس  اقا   یکار   یکجا  -

 

 د یکش  رونیب  هاش دندون ی ال  از   رو  دستش   تو  نونِ

 تو؟   نه،  چکسیه   اونم  بود   یامزه  یب  ی شوخ  -

 گذاشتم   دهنم  تو   درسته  رو  ار یخ حلقه

 چمه؟   من   مگه   بعدشم نبود  یشوخ   اصل  اتفاقا  -

 ریکه  ومد یم  ازدواج  اسم  تا   نبود  ی خواستگار  و  د یجد  دختر   از   ی خبر  که  امروز   تا   نمیبب  کن   صبر   -

 ؟ یکن  ازدواج  یخوایم هوی  شد   یچ   حاال  یزدیم

 دوختم   بهش  رو   حسم یب  نگاه

 کردم  قبول  منم...داد  شنهادیپ  امروز  مامانم  شد   یادفعه  هی  -

 زد   یپوزخند  و   کرد  پرت   ز یم  یرو   آروم  رو  دستش   تو  نون
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شدی بچه  نه؟  کردی  قبول  دخترِ  اون  لج  از  امروز  ن  یم  ه  هم  تو  گفت  امروز  چیه  دردت  بگو  پس   -

سپهر؟!

برد باال  رو  بسوزونم!صداش  اونو  منم  کنم  چیکار  گفتی  کرد  نامزد  دخترِ  دی  یم  فه  تا   -

دادم قورت  رو  بود  دهنم  تو  که  لقمهای  داد  تکون  تاسف  معنی  به  رو  سرش  و  کرد  کج  رو  دهنش 

گندکاریش  . یه  دانشگا  تو  هم  تو  نباشه  هرچی  بدونی  بایدم  البته  رسیده،  هم  تو  گوش  به  پس   -

داری. خود  جای  دیگه  که  تو  رسیده  همه  گوش  به  حاال  تا 

ازدواج میخواد  اینکه  میکنه؟  کار  چی  زندگیش  با  داره  اون  داره  ربطی  چه  تو  به  چی،  هر  اصل   -

نداره؟ نسبتی  تو  با  وقتی  داره  برات  فرقی  چه  ست  صیغه  دانشکده  پسر  با  یا  کنه 

شدم بلند  میز  پشت  از 

فهمه... یم  ن  چکس  یه  سیاوش!  یم  نمیفه  منو  درد  گفت  دروغ  ولی  نداشت،  فرقی  برام  نه   -

زدم سینم  به  و  کردم  مشت  رو  دستم 

چی یه  گفت  چشمام  به  زد  زل  چشماش  با  اومد  وقتی  ولی  تپه،  یم  ن  براش  وقته  خیلی  من  قلب   -

کردم! باور  نشست،  اشک  به  مظلومش  چشمای  و  اشتباهه  یه  گفت  نیست  بینمون 

چیکارکرد؟! اون  ولی  میکنم  باورت  که  اخریه  بار  گفتم  کردم  حجت  اتمام  باهاش 

شد بلند  خشدارم  صدای 

همن صیغه  میکنه  اقرار  حراست  تو  لعنتی  ی  پسره  اون  با  نگذشته  حرفاش  از  ساعت  نیم  هنوز   -

بخوره. بهش  کسی  دست  بدم  اجازه  تونم  یم  ن  میره،  هوش  از  زنم  وقتی  که 

اینبار..... شاید  بده  فرصت  دیگه  بار  یه  بپرس  ازش  سپهر  میکنی  اشتباه  شاید   -

گفتم: حرفش  وسط  و  دادم  فشار  سرم  به  رو  اشارم  انگشت 
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 کنه، ی نم   رییتغ  باورم  گهید  ی اریب  برام  برهانم  و  ل یدل  نیبهتر  یحت  تو  !کنهی نم باورش  گهید    ...نجایا  -

 ش ی پ  رو  کارش   مظلومش  ظاهر   با  بود   تونسته  خوب  . دمید  که  بود   یزن  نی تر  دروغگو   میمر  نظرم  از

 اون  ی وقت  کردم،  حبس  م ییتنها  تو  خودمو   و  کردم  صبر   خاطرش   به  االن  تا  کردم  اشتباه  منم  .ببره

 ادامه   گهید  یکی  با  رو  میزندگ  هیبق  تونمیم  منم  پس   بده  ادامه  گهید  مرد  هی  کنار   یزندگ  به  تونهیم

 .بدم

 فراموشش   حاال  کن  فراموش   اونو  خودت   یزندگ  دنبال  برو  ی گفتینم   شهی هم   تو  خود   مگه  بعدم  -

 کردم انتخاب رو همسرم  خودم انتخاب به بار هی .بدم خودم  به دوباره شانس هی خوامیم و کردم

 ...جلو برم  مادرم  انتخاب  به  خوام یم  دفعه  نیا  اما   دمی م  پس  تاوانشو  دارم   هنوز

 ش چونه  ر یز  کردن  فکر   ی معن  به   رو   شستش  و   اشاره  انگشت   و  دیکش  جلو  رو   خودش   اوشیس

 :گذاشت

 بدون  و  داد  شنهادیپ  مادرت  یکس  هر  یبر  بسته  چشم  با  نگفتم  یول  !تی زندگ  دنبال  برو  گفتم  -

 . یکن  عقدش   شناخت 

 ه یخوب دختر  شناسمش، ی م  ست ین  شناخت  بدون  -

 زد   شیشونیپ به  محکم   رو   دستش  کف

 سپهر   یزنیم  خودتو   حرف  تو   گم یم  ی هرچ  من   سنگ  در   نی اهن  خ یم  نرود  -

 . شد  ره یخ  هام چشم  تو   و  گذاشت   مشونه  یرو  رو  هاش دست  ستادیا  جلوم  و   شد  بلند  ز یم  پشت  از

 از  شی پ  وقت   چند  نی هم   تا   ی دونیم  خوب  خودت  یول  سپهر  یبد  یجواب   حرفم   به   خوامینم   -

 حس   نیا  با....  االن  اما    ....خوادیم  بدتو   مادرت  گمی نم   من   .یکرد یم  یدور   ماتشی تصم   و   مادرت

  .یبش  مونیپش  فردا  پس  که  ر ینگ  یم ی تصم   ،ی دار  سابقت   همسر  از  دلت  تو  که   یخشم   و  نهیک

 ی داماد  لباس  تو   رو  تو  شمیم  خوشحال  دارم  دوست  برادر  مثل   که  ی من  همه  از   شتریب  باش  مطمئن

 ....بزنه  رقم  برات  نیا  از بدتر  ی طیشرا  که  رینگ  یمی تصم   عجوالنه   اما  نمیبب

 نه   گه ید    ....بود  شده  ن ی سنگ  سر  باهام   شب   اون  از   بعد  اوش یس  گذشت  اتفاق   اون  از   یشب  چند 

 اشتباهِ  رم یم  دارم   که  ی راه  بفهمونه   بهم  سکوتش   با  خواست یم  .شد  ماجرا  ر یگیپ  نه....زد  ی حرف

 . گرفتم  سکوت   روزه  خاطر   ن یهم   به  نداشتم  رو  ماجرا  مورد   در  زدن   حرف  حوصله  هم خودم  .محضه
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 قول   به     .نداشتم  ینانیاطم   بودنش   غلط  و   درست  از  هم   خودم  که   یر یمس  هی  تو   بودم  افتاده

 خودم   به   یروز   چند  ی حت  ا ی  کنم   فکر   شتریب   کم ی  نبودم   حاضر  که   بودم  کرده   لج   انگار   اوشیس

 ی برا  یفرصت  نکهیا  یجا   به  اما  .رمیبگ  میتصم   مندهیآ  یبرا  یآزادتر   ذهن  با  بتونم  تا   بدم  استراحت

 کردم یم  کار   غرق   انقدر  رو   خودم  ای  داشتمیبرم  فت یش  هی بق  یجا   کنم،   جادیا  خودم   ی برا  کردن  فکر

 ریز  .نشم  منصرف   گرفتم  که  ی م ی تصم   از  و  باشم  نداشته   کردن  فکر  یبرا   یفرصت  نیکوچکتر  تا

 اخر مراسم یبرا یذوق و شوق .بود رفته گود  شب چند نیا یخستگ و  یداریب شب از هامچشم

 .بپوشم  ی خواستگار مراسم  ی برا  تا دمیخر  ید یجد  شلوار  کت   مادرم   اصرار  به  فقط  نداشتم  هفته 

 ینیریش  و   گل  .بود  شده  ست   یمشک   کالج   کفش  و   د یسف  رهنی پ  هی  با   که  ی رنگ  ی مشک  شلوار  کت

 شان   در  و  احسن   نحو  به  ز یچ  همه  تا  بود  داده  سفارش  شب   شنبه  پنج   یبرا   خودش  قهیسل  به   هم

 و   اضطراب   میشدیم  کینزد  ی خواستگار  روز  به  شتر یب  یهرچ   .باشه  ی موسو  دکتر   دختر   تک

 ... شدیم شتریب  نداشتم  بهش  ی حس که  یدختر   با  شدن مواجه  یبرا  من   استرس

 زنگ  یصدا  که  کردم  باز   رو  راهنمیپ  اول  دکمه  دو  انداختم  ی کفش  جا  نه یآ  به  رو   نگاهم  نیاخر

 اونقدر  ساعت  چند   نی ا  تو  .بزنم  حدس  رو  مخاطب  اسم  تونستمیم  هم  دهیند  .شد  بلند  لمیموبا

 میگوش  و   کردم  لمس   رو  سبز  کونیا  .شهیم  اکو  سرم   تو  هاشحرف  کردمی م   حس  که  بود  زده  زنگ

 بپوشم  تر راحت  رو  کفشم تا   داشتم  نگه   م شونه  با  رو

 ام یم دارم  مامان  بله  -

 زد   غر

 ! ؟ی گرفت  لیتحو  رو  ینیری ش  و  گل  سپهر؟   ییکجا  -

 !بود؟   نبود،  حناق  که  دروغ

 اونجا  ست ین  قرار  که   شام   یبرا  ! شما؟  ی دار  استرس  انقدر   چرا  من  مادر  کم یتراف  تو   گرفتم   اره  -

 . میرسیم  که   شامه  از  بعد  قرارمون  میباش

 گفتم   کنه  پرت  رو  حواسش  و  باشه   شوخ  کردم  ی سع  که  ی لحن  با  بعد
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 و   صاف  نهیآ  مثل   پوستت  مدت  همه   نیا  ! من  ز یعز  یخور یم  حرص   انقدر  شهیم  چروک  پوستت  -

 ی تونیم  نمیبب  حاال  یباش   داشته  من  سال  و  سن  هم   یپسر  کردینم   فکر  چکس یه   که  بود  شفاف

 !بشه؟  چروک من  مراسم  یبرا  پوستت   یکن  ی کار  هی

 گفت   ی تراروم  لحن   با   که  بودم   موفق  حواسش کردن  پرت  تو  انگار

 کنم   کار یچ دیبا  دونمیم  ی هرکس از  بهتر  پوستم  دکتر  خودم  نباش  من   صورت   چروک  نگران  تو   -

 دوباره   .زنمیم  رو  مخصوصم  ی ها کرم  و  کنم یم  ق یتزر  بوتاکس   ی سیس  ه ی  رم یم  مراسمت   کینزد

 ....شهیم  شفاف  و  صاف  اولش   روز   مثل  پوستم

  موندم  منتظر   اسانسور  دکمه   زدن با  و   زدم  رون یب  خونه  از

 . کنم  قطع   یندار  یکار  اگه  میاری نم   در  سر خانوما  شما  کار  از  که  ما  ی رسول  دکتر   خانم باشه  -

 د یخند  زیر

 . گهینم   یکس  به  رو پوستش  طراوت  و  ییبایز   راز وقت  چ یه  بایز خانوم ه ی  یار یب  در  سر   دمینبا  -

 دهنم   تو  حرف  سومه  طبقه  کرد یم  اعلم  که  اسانسور  شده  ضبط  یصدا  با  که  بزنم  یحرف  خواستم

 دهیشن رو   صدا اونم  که  دادیم  نشون  یگوش  پشت   مادرم   ی حرص یها  نفس   .دیماس

 سپهر؟   سوم   طبقه  گن یم  کی تراف  تو   حاال  تا  یک  از  -

 صدا  یب  رو  میگوش  . دمیکش  یراحت   نفس  میگوش  انتن  دنیپر  با  که  شدم  اسانسور  سوار  مکث  بدون

 باهاش  دم یرس  یوقت  دادم یم  ح یترج  بود  نمونده  گفتن   یبرا  ی حرف  گهید  .گذاشتم  بم یج  تو   و   کردم

 برخلف  بودم  دواری ام.  بزنه  غر  جونم   به  گفتم  بهش  که  یدروغ  خاطر   به  کمتر   تا   رمیبگ  تماس

 . برسم  تر  عیسر  تا نباشن  شلوغ  ابونا یخ  گفتم   مادرم  به   که  یدروغ

 گذاشته   عقب  یصندل  و  بود  قرمز  ی رزها  از  که  یبزرگ  گل  دسته  و  ینیریش  با  که  یوقت  بعد  ربع  سه

 مادرم  پاسخ  ی ب  یهاتماس  از  یموج  با  و  آوردم  رونیب  رو  میگوش  .زدم  ترمز  خونه   در   یجلو  بودم،

  داد  جواب   بوق   نی اول  با  که   کردم   لمس  رو   اسمش  شدم  مواجه

 سپهههر  -

 گرفت   مخنده  گفتنش   سپهر   لحن  از
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 ....نییپا  ایب  جانم   -

 ؟ یگذاشت  سرکار منو بازم  ا ی  ینییپا  واقعا  -

 گفتم   مخنده  مونده  ته   با

 منتظرتم....ایب  من  مادر   نه  -

 آهنگ  ه ی  به  تینها  در   و   کردم  ن ییپا  و   باال  رو  ها کیموز  کمی  کردم  خارج   بلندگو  حالت   از  رو  یگوش

 تم یر  خودم  یبرا  لب  ریز  دادم  هی تک  نیماش  یصندل   به  رو  سرم  و  بستم  رو   هامچشم  .دادم  تیرضا

 : کردمیم  زمزمه   رو   آهنگ

 ی گیم دروغ   یوقت  رهی گیم  مخنده  ه یعال  هیتکرار هاتسوژه

  هی چ  تو  ذهنِ  پسه   دونمیم خوب

 نزن  حرف  هیکار  چه  گهید  خب  هیتکرار هاتسوژه

 …   ه یتکرار  هاتسوژه  …   هی عال  ه یک  تی زندگ  تو دونمیم  که   من

 منه   خاطر  به   رفتنت ی گیم  ه یباحال  بهونه   هیعال

 ه یباحال   بهونه  …   ه یعال  ه یقض   شه  دهیچیپ  نذار  برو

 اون  با   هم تو   باش  راحت  برو  رونیب  رم یم  فکرت   از  دارم  من  که  حاال 

 … آسون  کنم یم  فراموشت

 ..... زود  یلی خ شهیم ثابت بهت  بود  ما  ن یب  که   یهرچ تمومِ  بود  اشتباه  اولشم  از  تو  بودن

 

 رو  هام چشم    نشست  مشونه  رو   که  یدست  با  بود   حالم  وصف  بیعج  که  یآهنگ   تو  بودم   شده  غرق

  دمیکش  عقب  رو  خودم و  کردم   باز  عیسر

 ی حت  که   یکنیم  ریسِ   کجا  !هپروت  تو  برو  ینجوریا  بعد  یر یبگ  خانوم  عروس  از  رو  بله  بذار  -

 ! ؟ینشد  اومدنم  متوجه 
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داشتم که  همونطوری  گذاشتم  اروم  التین  آهنگ  یه  و  کردم  عوض  و  آهنگ  کردم  روشن  رو  ماشین 

گفتم بستم  می  رو  کمربندم 

نباشم. کسل  اونجا  بستم  یکم  چشمامو  بودم  خسته  نمیکردم،  سیر  جایی   -

انداخت. عقب  صندلی  شیرینی  و  گل  به  یه  نگا  نیم  و  کرد  جا  جابه  پاهاش  روی  رو  کیفش 

میخواستم که  شد  همونی  دقیقا  گلی!  چه  به  به  بست-  رو  کمربندش  و  نشست  صاف  صندلیش   

روی

خواستگاریت مجلس  سر  که  بده  استراحت  خودت  به  امروزو  یه  گفتم  چقدر  سپهر  اقا  بعدشم   -

بزنی. چرت  اونجا  اینکه  نه  باشی  سرحال 

بازه بازه  چشمام  خوردم  اینجا  بیام  اینکه  از  قبل  اسپرسو  دبل  یه  راحت  خیالت  زنم  یم  ن  چرت   -

دوخت بیرون  به  رو  نگاهش 

کنیم تعریف  و  ببینیم   -

کردم، پارک  ساختمون  جلوی  رو  ماشینم  نشد.  بدل  و  رد  بینمون  حرفی  خونهشون  به  رسیدن  تا 

شدیم...... البی  وارد  مادرم  همراه  شیرینی  و  گل  برداشتن  با 

بدوزه بهم  رو  بارونش  ستاره  نگاه  کرد  فرصت  تازه  مادرم  آسانسور  به  ورودمون  محض  به 

دور ازت  بد  میشهچشم  داماد  داره  که  برم  خوشتیپم  پسر  قربون  زدم-  نیمهای  و  نصفه  لبخند 

چیه. آرام  نظر  ببینیم  باید  جان  مامان  نیست  معلوم  چیزی  که  هنوز  کشید-  لختش  موهای  روی   

بود افتاده  گردنش  دور  که  رو  حریرش  شال 

گه یم  ن  نه  تو  به  باش  مطمئن   -

اقای به  لبخندی  شدم  دادن  جواب  خیال  بی  واحدشون  در  بودن  باز  و  اسانسور  در  شدن  باز  با 

هم آرام  مادر  با  دادم.  دست  باهاش  آزادم  دست  با  گرمی  به  و  زدم  بود  در  جلوی  که  موسوی 

خودم قدم  چند  با  و  گرفتم  فاصله  مادرش  از  ناخوداگاه  آرام  دیدن  با  که  کردم  گرمی  احوالپرسی 
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 و  کت  بود ده یپوش لباس  کیش و  ساده شه یهم  مثل  . بدم بهش  رو  گل دسته  تا  رسوندم  بهش  رو

 تو   گرمش   و  نیریش  عطر   بهش  شدن  کینزد  با  .بود  نشسته  تنش  به  بیعج  رنگش   یاسی  دامن

 داد   رو  سلمم  جواب   ر یز  به  سر   که  دادم   ی سلم  دیچیپ  مینیب

 نداره  رو   شما  قابل  -

 فاصله   ازم  مادرم   شدن  کینزد  با   و  کرد   یتشکر  گل   گرفتن  با  دیدزد  چشم  و   گرفت  باال  رو   سرش

 ..... گرفت

 حرف  جا   همه   و   مارستانی ب  و   کار  از  شد   شروع  ی شگیهم   ی ها صحبت  ییرایپذ  تو   نشستنمون   با

 حرکات   و   بود  شده  چشم   من  تمام    اومد  ییرایپذ  به   ییچا  ی نیس  هی  با   آرام  .یخواستگار  جز   میزد

 بعد   و  مادرم   یجلو  شدن  دستپاچه  بدون  رو  ییچا  ی نیس  .بود  گرفته  نظر   ر یز  رو  دختر   نیا  زیر

 ی دییبفرما  میمستق  نگاه   بدون   و   زد   ی حیمل  لبخند  . گرفت  من   ی جلو  تینها  در   و   خودش   پدر   و   مادر

 گفت   لب   ریز

 نکنه   درد  دستتون  -

 .نشست  مادرش  کنار  ز،یم یرو  ی نیس  گذاشتن  با  و   کرد  گرد  عقب   

 مطلب   اصل  سر برم  خواستمیم  بدن   اجازه  یموسو  دکتر   اگر  خب   -

 گفت   لبش  از   ییچا کردن  دور   با  و  زد  ی کمرنگ  لبخند آرام  پدر

 شماست   دست   ماهم  اجازه   کنم یم  خواهش   -

 . افتاد  گردنش  یرو و  خورد   سر   لختش  ی موها  یرو   از  معمول  طبق   مادرم   ریحر  شال

 تا   میشد  مزاحمتون  امشب  ما  د یهست  مستحضر  که  همونطور  راستش  دکتر   یاقا  نیدار  اریاخت  -

 ....میکن  ی خواستگار سپهر   یبرا  رو جون  آرام

 

****** 

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

247 
 

 ی دست  نشستم  تخت  ی رو  ازش   فاصله   با  گذاشتم  مه ین  رو   اتاق   در   و  شدم  اتاقش  وارد  آرام   سر  پشت

 خجالت از  رو   سرش  قبل   قه یدق  چند   خلف  بر  که   ی آرام  به   شدم   رهیخ و   دم یکش  گردنم   پشت   به

 . بود  انداخته  نییپا

 بشنوم   رو شما  یحرفا  اول  منتظرم   من  خب   -

 زد یادستپاچه  لبخند

 . شدم  شوکه  گفت   مادرم   یوقت  نیبخوا  راستشو  !واقعا  بگم  ی چ دونمینم   من   -

 :داد  ادامه  و  زد گوشش  پشت  رو   موهاش

 نیبد  جوابمو صادقانه  دارم   دوست  پرسمیم  ازتون   یسوال  هی  -

 دم یکش  جلو رو خودم

 دم یم   جواب   باشه   یسوال  هر   -

 شد   رهیخ هامچشم تو   و  کرد   صاف رو  گلوش

 ! من؟  چرا هست،  برتون   و   دور  ازدواج  سیک همه   ن یا  ن؟یافتاد  من   با ازدواج  فکر   که   شد  ی چ  -

 عرق   ی هادست  اومدم  خودم  به  تازه  سوالش  با  بود  بس   کنم  فرار  خواستم  روز   چند  نیا  ی هرچ

 به  خواستمینم   بودم؟   کرده  انتخاب  میزندگ  ی برا  رو  آرام   چرا  واقعا  دمیکش  شلوارم  به   رو  کردم

 :گفتم  عیسر  ن یهم  یبرا  بدم   برگ  و  شاخ  بود   ذهنم  تو که  یلیدل

 ن یستین  ساالتون  و  سن هم   ه یبق  مثل   شما  خب   -

 :دادم  ادامه  که  کرد   نگام  جیگ

 دیببخش  . دیزنینم   ی هرکار   به   دست   مخالف  جنس   جذب   یبرا  نکه یا  بگم   بخوام  تر واضح  -

 اومد   چشمم  به  تفاوتتون  نی هم  اما   دیببخش  منو  یادب  ی ب  گمیم  حیانقدرصر

 . گذاشت  شی پ  پا  قاطع  انقدر  شهینم  اومده   چشمتون به   که  یتفاوت   ه ی  با  صرفا  نظرم  به  -

 ست؟ ین  نطور یا  باشه،  دیبا  ی زندگ  کیشر  انتخاب  ی برا  یترمحکم  لیدل
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 و   یجد   موقعش   به  بودن  مهربون  نی ع  در  آرام  بود   یمنطق  کامل  هاشحرف  رفت   باال   ابروهام

 قانع  جواب  به   تا  کردی م  یی بازجو  مندرو  داشت  انعطاف   یاذره  بدون   که  االن  مثل  .شدیم  ریگسخت

 .برسه  یاکننده

 نه   ا ی  ن یدیشن  مادرم  از   دونمینم   شدم؟  عاشقتون  بگم   نکهیا  ن یبشنو  من  از  ن یخوایم  یجواب چه  -

 اما   میشد  جدا  هم   از  ی لیدل  هر   به   حاال  بود  عشق  با   ازدواجمم  داشتم  ناموفق  ازدواج  هی  قبل  من  اما

 کنه؟ یم  کور  ادمو عشق   گنیم  که   نیدیشن  ست ین  عشق   یرو  از  نباریا

 خاروند  رو  ابروهاش   یباال

 دم یشن  بله  -

  گفتم   راحت  و  دادم   هیتک  تخت  یپشت  به

 به   که  ی تفاوت  گذاشتم  شی پ  پا   تفاوت  ه ی  با  نباریا  اما   بودم  شده   کور  یاد یز  عشقِ  از  واقعا  من   -

 !میبد  فرصت   هم به  اگر   البته  بشه   لیتبد  داشتن  دوست به   شهیم  اومده  من  چشم

   زد  ی حیمل  لبخند دیدرخش اخرم  حرف  از  هاش چشم

 میتصم   ندهیآ  یبرا  شه یم  تر راحت  هم  از  شتریب  شناخت   با  .گرفتم  رو  جوابم  کامل   کنم   فکر  -

 ن؟ یموافق  داد  جواب   ع یسر  شهینم   شمال  سفر  ه ی  و  دنید  همو  بار   چند   با   صرفا  گرفت

 گفت   که  دادم   تکون  سر

 ...مونه  ی م  گهید  حرف هی  فقط  -

 گفتم   و   دادم  فاصله  هم  از  رو  کتم   ی ها لبه

  دییبفرما  -

 فرستاد   گوشش  پشت   دوباره  رو  بودن  اومده  رونیب  گوشش   پشت  از  که  یگوشیباز  ی موها

 ییاشنا  دوران  نیا  تو   دیشا  باشه   یخواستگار  نیا  ان یجر  در   یاگهید  شخص  فعل   خوام ینم   -

 .میخورینم   هم درد   به  میبش  متوجه 
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 شی زندگ  تو   من   رفتنیپذ  ی برا  ی قاطع  م یتصم   تونست ینم   هنوز   آرام  رفت   باال   ابروهام   از   یکی

 همسر  شدینم  دنید رو گهید هم  بار چند و رفتن  شمال هی با  خودش قول  به داشت حقم ره،یبگ

 و   ره یم  جلو   عقلش   با   که  کردم   ن یتحس  رو   آرام   چندم   بار   ی برا  دلم   تو   . کرد  انتخاب   رو  ندهیآ

 .نداره  تی اهم   براش  ادما  ظاهر   فقط  ه یبق  برخلف

 اروم   گرفتم، ی نم   دختر  ن یا  از  بله   جواب   تا   که  بود   شده   تموم  گرون  برام  ی لیخ  م یمر  ه یقض   انگار

 تو   رو   دستش   آروم   دمیکش  جلو  کم   ه ی  رو   خودم  و   شدم   ره یخ  رنگش خوش  ی هاچشم  تو   .شدمینم 

 اومد   نیی پا  نگاهش  که  گرفتم  هام دست

 ! داد  جا ینامزد  دوران  همون  تو هم رو  یی آشنا  نیا  شه یم  نظرم  به  هستم   حرفات  متوجه  -

 .میکنینم   شیرسم  ینخوا  تو که  ی زمان  تا  من  هم باشه   راحت  تو  الیخ هم نکهیا  ی برا  اصل  

 کردم   نوازش   شصتم  با  اروم   رو  دستش   پشت

 فش یتکل  که  یخواستگار  نه  بشناسن   هم  نامزد  عنوان  به   رو  ما   مادرت  و   پدر  خوادیم  دلم   یول  -

 ع یسر  یلیخ  زی چ  همه  نظرت  به   دونمیم  جان؟  آرام  ی شیم  متوجه  منظورمو  ستین  معلوم   هنوز

 پدر  جز  یکس. کن اعتماد بهم کنم یم خواهش  یول یندار من از یشناخت هنوز  تو و افتاده اتفاق

 ه؟ ی چ  نظرت  بشه   باخبر  ما   ینامزد نیا  از   ستین  قرار  هم اوشیس  و   مادرم  و  مادرت   و

 

 دیکش  رونیب  دستم   ریز  از  رو   دستش  آروم  که  بود  کلفه   یکینزد  نیا  از  انگار

 .باشه...  مونهیم خودمون  ن یب  فقط  اگر  -

 باشه   تر راحت تا گرفتم  فاصله   ازش   یکم  و   دادم  رونیب  رو  نفسم

 ازتون  داشتم  هم گه ید  خواهش هی  -

  گرفتم  بود،  دستم  تو   ش یپ  قه یدق  چند  تا   که   ش دهیکش  و  الغر  ی هادست  از  رو   نگاهم  

  ازدواج  از   و  نیکرد  نگاه   چشمام   تو   امشب  مثل  که   طور  نی هم   مهمه   یلیخ   برام  صداقت   من   -

 . دیباش  صادق  و  صاف  من   با   ینطور یهم  هم مونینامزد  مدت  تو  دارم دوست   د،یگفت  ناموفقتون

 گذاشتم  هم یرو   نانیاطم   ی معنا به  رو   هامچشم
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 چشم   -

 گرفتم  باال  رو  راستم  دست

 !مردونه قول  ...دمیم  قول  -

 شد   بلند  آروم  و   زد  ی زیآمتشکر  لبخند

 رون یب  میبر  نیباش  موافق   اگر  پس  خب   -

  اون  اول  تا  ستادمیا  در  کنار  شدم  بلند  دنیخواب  یبرا  دادیم  جون  که  نرمش  و  گرم  تخت  یرو  از

 بهمون  بارون  ستاره  یچشمها   با  مادرم  افتاد  ما  به  نگاهشون  سالن   به  برگشتنمون   با   بشه  خارج

 شد   رهیخ

 ای  میکن  نیریش  رو  دهنمون   گلم  عروس  حاال  دلم   یزایعز  نیایم  بهم  یل یخ  دور  ازتون  بد  چشم  -

 !نه؟

 حرف  به  دوباره  مادرم  که   گرفتم  دستم  تو  نانی اطم   یبرا  رو  آرام  دست  شد  یطوالن  که  آرام  سکوت

 اومد

 ....مبارکه  پس  خب   -

 

** 

 د یکش  طرفم به  رو   خودش  و   کرد  باز   رو  کمربندش 

 وقته  رید  سپهر  باال   میبر  ایب  -

 .بستم  کوتاه  رو  خستم  ی هاچشم  و  برداشتم  فرمون   یرو   از  رو  دستم

 .برهینم   خوابش نکنه  میج نی س  و  من   تا    منتظرمه   اوشیس  خونه،  برم   یمرس  -

 بود   خواب   غرق   االن  تا   اوش یس  که   نداشتم  شک  زدم  پوزخند  گفتم   مادرم  به   که  یدروغ  به   دلم   تو

 دوخت   بهم رو  زدش   ذوق   ی هاچشم  . بود  رونیب  هاشدوست  با  شب   چند   ن یا  مثل  دمیشا

 سپهر؟   یر یگیم  سامون   و  سر  یدار  کنم   باور  یعنی  -
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 داد  ادامه  خودش  که  نگفتم  ی زیچ

 خوامیم  گردبندم   هی   بخرم  عروسم  یبرا  نشون  حلقه  هی  م یبر  باهم  کن  ی خال   روزو  ه ی  هفته  نیا  -

 .برده  پسرمو  دل  نباشه   یهرچ باالخره  بدم  بهش  ی روشن  چشم

 مامان   میزنیم  حرف   باهم   بعدا...  برم  فعل   دمیم  بهتون  رو   خبرش  باشه  -

 کرد  ره یدستگ  بند  رو   دستش  و   رفت  یزیر غره  چشم

 .اینذار  خبر   یب  منو   ریبخ  شبت   جان  پسر  باشه   !گهید  رونیب  یکرد  پرتم  نی ماش  از  عمل   -

 فشردم   بهم  رو  هام لب و  خوردم  رو  خندم 

  ریبخ  شب  -

 و  کردم  پر  ته  تا  رو  ن ی ماش  گاز  و  کردم  ادیز  رو  ضبط  یصدا  شد  ادهیپ  ن ی ماش  از  نکهیا  محض   به

 و  سر  به  ی باد  تا  دمیکش  نییپا  رو   نیماش  شهیش  بود  رونیب  که  یسرد  سوز  به   توجه  یب  .رفتم

 بشه ی خال ...بشه یخال   یِخال امشب  از ذهنم  تا زدمی م چرخ  هاابونیخ تو   هدف  یب بخوره صورتم

 .کردیم  خفم   داشت  که   یسردرگم   حس  از

 بود   یاشتباه   م یتصم   اگر  نکن  شک  مت ی تصم   به  سپهر  یگرفت  یدرست  میتصم   گفتمیم  لب  ریز

 پر   رو   دمم   باز   و   گرفتم  ی قیعم   دم     اشتباهه  کار   ن یا  ی بفهم   که   ذاشتی م  یانشونه  ه ی  حتما   خدا

 .دادم  رونیب  صدا

 با   .کردم  پارک   خونه  ی جلو  رو   نم یماش  حوصله   ی ب  و  اوردم   ن ییپا  رو   ضبط  ی صدا  خونه   کینزد

 لیتبد  نیقی  به   شَکم  خاموش  یها چراغ  دنید  با   .شدم  اده یپ  و   کردم  قفل  رو   ن یماش  کتم  برداشتن

 . انداختم  دیکل  کنه   ممحاکمه  تا  ستین  یاوشیس   نکهیا  از  خوشحال   ستی ن  خونه  اوشیس  که    شد

 .اوردم  رونیب  در   یجلو رو   هامکفش و  بستم  سرم   پشت   رو  در

 کردم  روشن رو میگوش قوه چراغ  .نکردم داشی پ که کنم روشن  رو راهرو د یکل تا اومد باال دستم

 . شد  روشن   هال  یها چراغ  برق  دیکل  کردن  لمس   از   قبل  اما   کنم  دایپ   تر راحت  رو   برق  ز یپر  تا

 .شد کینزد  هم به   ابروهام  دنشید  با   که  برگشتم  شوکه

 گفت   یامسخره  لحن   با
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 بیعج  امشب   دلم  هوا  رفت   و  شد   دود  دنشید  با   قبلم  قه یدق  چند   یخوش  شادوماد  باشه   مبارک  -

 . مهمون  منم   و  بود  اوش یس  خونه نجایا  که  فی ح اما  خواستیم  ییتنها

 گذاشت   شونم  ی رو  رو   هاشدست  و  شد  کینزد  بهم

 ؟ یگی نم   ی زیچ چرا  -

 زدم  لب  و  اومدم   خودم   به

 !بگم؟  ی چ  -

 گفت   خونسرد قبل   قهیدق  چند  برخلف  و  دیکش  عقب   رو   دستش

 . میزنیم  حرف   بعد  کن   عوض   لباستو   برو  -

 گرفت   ش ی پ  در  رو   اشپزخونه  راه  متعجبم   افه یق  به   توجه  یب

 ! گشنمه  کنم   درست  مرغ   تخم   سیسوس  خوامیم  سپهر؟  ی خورد یز یچ  -

 زد   داد  دوباره  دینشن  یجواب من   از  ی وقت  شد  گرد   هامچشم  ش یناگهان  رییتغ  از

 کنم؟   درست  برات  ی خوریم  سپهر  -

 گفتم   برسه  گوشش به  که   ییصدا با  و   چرخوندم  رو   شدم   خشک  زبونِ

 خورم یم  منم  اره....  اره  -

 بهم   فاصله  اون  از  که  تخت  دنید  با  رسوندم  اتاقم  به  رو   خودم  و  دادم  تکون  رو  مخسته  ی پاها

 بستم  راحت   ال یخ  با   رو   هامچشم  .انداختم  تخت  ی رو  پشت   از  رو   خودم  و  رفتم   جلو  زدیم  چشمک 

 سر  حساب   ه ی  با  دمی کش  رفتیم  مالش   یگشنگ  از  که   شکمم  به  یدست  شد   بلند  شکمم   یصدا  که

 .بود  مارستانیب  تو   ناهار   روزید  خوردم  که   ی کامل  ییغذا  وعده  نیاخر   دی فهم   شدیم  یانگشت

 س یسوس  فکر   از  .بود  نشده  بلند  صداش   ی خواستگار مجلس   وسط  که   بود  کرده   یآبرودار  االنم   تا

 از   یطوس  کنگرم  شلوار  هی  .کنم  عوض  رو  لباسم  تا  دادم  تکون  رو  خستم  تن  اوشیس  مرغ  تخم

 دنیپوش  با  و   انداختم  گوشه   هی  حوصله   یب  رو  شلوارم   و  د یسف  راهن یپ.  برداشتم  تختم   کنار  دِراور

 زد   ی چشمک  م برهنه  تنه  باال  دنید  با  اوش یس  .زدم  رونیب  اتاق   از   کنم  گرم
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 میبخور  نشده  سرد  تا   ن یبش  ایب  -

 

 اوش یس  شده  گرد  یها چشم  دنید  با  که  گذاشتم  دهنم  تو  و  کردم  درست  یبزرگ  لقمه  خودم  یبرا

 کردم   نگاهش   یسوال

 محو   ا ی  بشه   فرمت   رو  و   ی عضلن  کل یه   محو   دونهینم   ادم   یختیر  رون یب  پکاتو   کس یس  ی جور  ه ی  -

 . خوردنت  غذا

 دم یغر  رفت   ن ییپا  گلوم  از   که  لقمه   دم یکش  سر  و   ختمیر  خودم یبرا  نوشابه  وانیل  هی

 . رهینم   نیی پا  گلوم   از  غذا  ی شد  من  محو  تو   که   ینجوریا    -

 گفتم  گرفتمی م  رو  ی بعد  لقمه داشتم  که  یهمونطور

 شد   سرد  بخور  -

 زدم  بهش   یگاز   و  ختم یر  ملقمه یرو   قرمز  سس   کمهی

 ؟ یکن  فیتعر  امشب   از  یز یچ  ی خواینم   یعنی  نیا  -

 تونستینم  ی فضول  حس   از   االن   اما   بود  شده   تخس   کم هی  ورودم   لحظه   نکه یا  با   بود   گرفته   م خنده

 گفتم   ربط  یب  .بخورم  رو  شامم   تا   کنه   صبر

 که   ینخورد  یچیه  خودت   اوش یس  -

 گرفتم   خودم یبرا  رو   لقمه نیاخر  و  کندم   نون  از   کهی ت  هی  

 ی بود  تر گرسنه  ازمن  تو جان نوش  بخور  نه  -

 گذاشت  دهنش  تو  رو   غذا  گوشه  یخلل  پس یچ  از  کمهی

 . بود  گفتن  من  از  دارم،ی م  نگهت  داریب  شتریب  ،یکن  معطلم   شتریب  ی هرچ  -

 درست   خودش   یبرا  ی مونیپ  و   پُر   لقمه     دیکش  خودش   طرف   به   رو   غذا  ظرف   که   گرفت   م خنده

 گفت   بزنه  شلقمه  به   یگاز   نکهیا  از  قبل   .شد  مشغول  و  کرد

 توئه   با  گوشم  -
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 گذاشتم لبم   گوشه   یدندون  خلل و  دادم   هی تک  م یصندل به  

 میتصم   عیسر  شهینم   ندهیآ  یبرا  میبشناس  شتری ب  همو تا  میباش  نامزد  مدت  هی  گفت  !بگم؟  یچ  -

 رمیغافلگ   اما  ازدواجش  یشرطا  سراغ  بره  و  کنه  قبول  عیسر  کردمیم  فکر  اوش یس  یدونیم  گرفت

 .بود  دیبع  ارام  از   نیا  از  ر یغ  یحرف کنمی م  فکر   که   االن  البته  .کرد

 ن یا  و  داره  کنترل  یلیخ  احساساتش   رو  اما  دختره  نکهیا  با   بزنه  فکر  بدون  رو   یحرف   نداره  امکان  -

 ترعاقل  و   تر پخته  که  شه یم  باعث   ن یهم   ...موثره  زنه یم  که   یی حرفا  و   هاش   ی ر یگمیتصم   تو   ی لیخ

 .ادیب نظر   به   اطراف  یدخترا  از

 ی هاچشم  دنید  با  ! نه  ای  بگم   اوشیس  به  داشتم  شک  گذاشتم  زیم  یرو  رو  دستم  تو  دندون  خلل

 : آوردم  زبون به  و   ومدیم  زبونم  نوک  تا که  ی حرف مشتاقش

 فرصت   نیا  نکه یا  شد  راحت   الم یخ  آرام   حرف  با  اما   اولش،   داشتم  دیترد  کم هی  خودمم  که   نیا  با   -

  نشد  یاوک  طمونیشرا  درصد  هی  اگر  هم  م،یبشناس  رو  گهیدهم  یتر راحت  الیخ  با  هم  شهیم  باعث

 .میشیم  جدا  هم  از  دوستانه   یلیخ

 داد   هیتک  یصندل  به  خودم  مثل   و  خت یر  خودش  ی برا  ز یم  یرو   دوغ  از  کمی

 ...حرفت  نیا  با   موافقم  منم     -

 قراره   که   برات  خوشحالم   بود  ی اپخته  و   معقول  دختر   ی ول  دم یند  رو   ارام  گه ید  شمال   سفر   جز   من 

 ن؟ یریبگ  ی نامزد  ی ک  قراره  حاال   یکن  شروع تویزندگ  ی دختر  نی چن  با

 زش یتمسخرآم  لحن  اون  به  نه  !بود؟  نخورده  سرش  به  ی اضربه  شدینم   نیا  از  تردرشت  هامچشم

 کردم؟ یم  باور   رو  کدوم  زدی م  موج  توش   یخوشحال که   االنش  لحن به  نه

 ی قور  بابا   نکن  درشت  چشماتو   -

 .یکنی م  یخوشحال   ابراز  که  االن   به  نه   اولت  یحرفا   به   نه  !اوش؟یس  یخودت  -

 گذاشت   نکیس  تو   رو  فی کث  یها ظرف و  شد  بلند
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 کنارم   که  حرفاتو  اما  سپهر   یگرفت  یم ی تصم   نی چن  یلجباز  و  لج  خاطر  به  کردمی م  فکر  اولش  -

 مدتها   بعد  رو  آرامش  طعم  هم  تو  تا  الزمه  تیزندگ  تو  آرام  مثل  یدختر  حضور  نمیبیم  گذاشتم  هم

 .... یبچش

 دور  که یسخت پوسته اون از هنوز   آرام  گذشتیم آرام  از من یخواستگار ی ماجرا از یروز  چند

 خوب   و  ی چطور  سلم،  ه ی  تو  هامونم حرف  .نبود  راحت   من   با  و  بود  ومدهین  رونیب  داشت   خودش

 که  یکی کوچ  ینامزد  جشن   و  میدار  هفته   آخر  که   یابرنامه  با  بودم  دواری ام  .شدیم  خلصه   یبخواب

 آرام  خ ی   کمکم  بود   اوش یس  اضافه   به   گذشته   هفته   جمع   همون  هاش مهمون  آرام،   خواسته   طبق

 . کنه  برخورد   ترراحت  بتونه  و  بشه   آب  هم

 کلس   به   تا  شدم  بلند  و  خوردم  بود  اورده  برام  دانشگاه  یآبدارچ  که  ییپهلو  قند  ییچا  از  کمهی

 . نمیبب  رو میمر  هفته  ه ی  از  بعد  بود  قرار   توش  که  یکلس  .برسم  میبعد

 دانشجوها   به  ینگاه مین  یحت  بدون    .شدم  کلس  وارد  میشگیهم  یجد  و  خشک صورت همون  با

 کلس   اواخر  .شدم  دادن  درس   مشغول  کامل  تسلط  با  و   گذاشتم  زیم  یرو  رو   ابی غ  و  حضور   ستیل

 ی ارهی ت  خط  اسمش   ی جلو  . شدم  میمر  بتیغ  متوجه   تازه   دانشجوها  ی اسام  خوندن  با   که  بود

 گفت   دوسش   که  گذاشتم

 .انیب  نتونستن  بود  اومده   شیپ  براشون  یمشکل   ه ی  راستش  استاد  -

 :دادم  جواب   دمش ید  مارستانی ب  تو روزم  اون  که   یدختر   به   ینگاه   تفاوت   یب

 بوده  حد  چه   تا  مشکلشون  نکهیا  .کنن  موجه  رو  بتشونیغ  دانشگاه  اومدن  وقت  هر  نیبگ  بهشون  -

 ؟ ییصفا خانوم ست ین  نطوریا  دم، ی م  ص ی تشخ  استاد  منِ  رو نه  ای  هست  موجه  بتشونیغ  و

 داد  تکون   رو سرش  مضطرب

 استاد  بله  -

 دیتونیم  دیندار  یسوال  اگه  ...گمیم  بهتون  رو   قشیدق  خ یتار  دیباش  داشته  امتحان   ی زود  به  احتماال  -

 . دیبش  خارج  کلس  از

 تمام   اما .  بدم  جواب  دانشجوها  از   ی بعض   سواالت   به   تا   نشستم  زم یم  پشت   شد   تموم   که   حرفم 

 . دنیرسیم  نظر   به  ناراحت   ی لیخ  گه ید  ی روزها  برخلف  که   بود  دوستش  و  یی صفا  پرت   حواسم
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 کتون   شلوار  با  رو   م یآسمان  ی آب  راهنیپ  دیرس  کردمیم  رو  فکرش  که   ی زیچ  از  زودتر   هفته   اخر

 اوش یس  کله  و   سر  که  زدم  تن  بود  گمید  ی کتا  از   بلندتر   کمی  قدش   که  رو  تکم  کت  دم یپوش  یطوس

 .شد  دایپ

 ؟ یببند  کراوات  ت ینامزد  شب  یخواینم   واقعا  یعنی  -

 کردم   باز  عادت   طبق   رو   راهنم یپ  اول  دکمه  دو  

 و  مادرم  با  هستن  مادرش  و  پدر  فقط  ست ین ی رسم  ی لیخ مراسم  بعدشم نم یبینم ی لزوم ر ینخ -

 ... که میکن  عقد   مییخواینم   تو

 داد  تکون  تاسف   ی معن  به  یسر

 شلوغه  هفتهها اخر   که  هم ابونایخ  میبر هم  مادرت  دنبال  دیبا  تازه سپهر  شد  ر ید  که  میبر  -

 .واقعا  می برس  ۸ ساعت  تا  دوارمیام

 اومدم   رونیب  اتاق  از  و  زدم   دستم  نبض   ی رو  رو عطرم

 ؟ ینذاشت  جا  که   رو  آرام  گردنبد  و   حلقه  سپهر  -

 کنم  دای پ  رو  نظرم   مورد  کفش   تا   کردم   باز   رو یکفش  جا   در

 

 بهم  گه ید  راهم  تو   گفتم  منم  و  بود   شده   رید  کم ی  که  شی پ  هفته   ه یقض   سر   مادرمه  دست   نه   -

 . نکرد  اعتماد

 : گفتم  که   کرد  نگام   یسوال

 حلقه    یکنیم  عجله  دفعهی  گفت  !یحت  دهینرس  ابونمیخ  به   پام  هنوز  که  داد  لوم  خونت  آسانسور  -

 .رهیم   آبروم   من   ی ذاریم  جا   رو

 رو  در  تا  دادم  هل  رونیب سمت  به  و  بود باز  گوش  بنا  تا  شش ین که  یاوشیس و  دم یپوش رو  کفشم

 .کنم  قفل

 ؟ ی چ گل  دسته  -
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 دنبالش   میبر  دیبا  فقط  ما  رهیگی م  رهی م  خودش گفت   که   آرام  یبرا  داده سفارش   گلم  دسته   ه ی    -

 ...نشده  رید  تا

 از   کرد  وصل   ستمیس  به   بود  کرده   آماده  قبل  از   که  رو  ی فلش  ن یماش  تو   نشستن  محض  به   اوشیس

 و   باشه   مبارک  آهنگ  یهرچ  خونه  میگشتیبرم  میداشت  و   میرسوند  رو  مادرم   که   االن   تا  شب  سر

 .بود  کرده  یپل  رو   قشنگه  عروس

 .شکست  یم  رو  نمون یب  سکوت  اوشیس لطف  به   که  یمنصور   آهنگ  جز بود  هرجا   حواسم

 حلقه  و   گرفتم  دستم  تو   رو   سردش  ی هادست  ی وقت  بود  ش ی پ  ساعت  چند   ی حوال  فکرم   تمام 

 بود،   مادرم  طرف  از  که   رو  یگردبند  یوقت  ی حت  ای  .گذاشتم  چپش  دست   انگشت  رو  ینامزد

 که  بود ند یخوشا و  ن یریش برام همه   و  همه  بود، انداخته  گل لپاش  خجالت   از  و انداختم  گردنش

 . اوردیم  لبم   رو   لبخند بهش  کردن  فکر  با  ناخواسته

 رنگ  کمکم  داشت  میزندگ  آرام   لطف  به  انگار  اما   بودم  دور  ازش   بود  وقت  یلیخ  دیشا  که   یلبخند

 گرفت یم  ی دیجد یبو  و

 ؟ ید ینم   جواب   کنمی م  صدات   که   م یچ  هر   یزنیم  لبخند   خودت   ی برا  یرفت   دست   از   سپهر  اقا   اخ  -

 :   گفتم  جیگ

 ! ها؟  -

 کرد   کم   خوند،یم  خودش  یبرا  که  رو  ضبط یصدا

 ؟ ینیچیم برنامه  تیباز  نامزد  یبرا  االن  از  یدار یکن یم  ریسِ  کجا   گفتم  -

 ختمیر بهم  دستم  با   رو  موهام 

 دوستشه   تولد  شب   شنبه  سه   گفت   آرام  میومدیم  می داشت  نه  که   یباز   نامزد  -

 ه؟ یچ مشکلش  خب   -

  برم   همراهش  خواست ازم  ی چیه _

 خاروند  رو   شیشونیپ  گوشه
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 بهتون  بگذره  خوش  ی کل  برو  یعال   هم   ی لیخ  -

 شدم  لیما  طرفش   به  کمهی

 .دارم  فتیش بعدم   دانشگاهم  غروب  تا   که   شنبه   سه   هاپرته  حواست  شتر یب  نکهیا  مثل   تو  -

 زد بازوم  به

 !حاال  شده  ی چ  گفتم....نباش  نگران  هست ماهان تا  -

 زد   لب  منصور  با   صدا  کی  و   کرد  اد یز  رو  ضبط   یصدا  یسرخوش  با  هم   بعد

 مبارکه   مبارکه،  مبارکه،   -

   ......مبارکه   م یزندگ  تو  اومدنت

 

******* 

 به   لب   برق   کم   ه ی  کردم  پخش   صورتم   ی رو  رو  آفتابم   ضد    بشم   حاضر   عیسر  تا  ستادمیا  نه یآ  جلو

 نیا  یهایتابیب  خاطر  به  که  یمانل  دنید  با  . زدم  رونیب  اتاق  از  دیکل  برداشتن   با  و  زدم  هاملب

 بدون  آروم  و  رفتم جلو  ناراحت  بود افتاده گود هاشچشم ریز و بخوابه  تونستینم  هاشب مدتش 

 جلو   نگرانم   ی هاچشم  دنید  با   سارا   . دمیکش  تنش   ی رو  رو   ش یعروسک  ی پتو   کنم   دارش یب  نکهیا

 زد   پچ  نشه،  داریب  یمانل  که  یجور  و  اومد

 وقت   سر  که   رو  داروهاش  ست،ین  ی مهم   زیچ  .هست  بهش   حواسم  جون  م یمر  دینباش  نگران  -

 . قبل  یمانل  همون  شه یم  دوباره  کنه   مصرف

 . گذاشتم  فمیک  تو   رو  دیکل

 . بذارم  تنهاش ارهی نم   طاقت  دلم  ....نگرانشم  یلیخ زم یعز  یمرس  -

 گذاشت  هم یرو   نانیاطم   یمعن  به   رو  هاش چشم

 .دیبرس  کلستون  به   راحت  الی خ  با   پس  شده   بهتر  که  حالشم  خداروشکر مواظبشم  من   -

 

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

259 
 

 چسبوندم   خودم  به  رو   فمیک  

 .رسونمیم  خودمو   عیسر  سارا کن  خبرم   نبود  خوب  حالش  دفعه   اون  مثل  اگه  -

 انداخت   گوشش  پشت   رو   رنگش  یی خرما بلند  ی موها

 چشم   -

  .برسونم  دانشگاه  به  رو  خودم   زودتر   تا   زدم  رونیب  خونه  از  استرس  با  و  گفتم  لب   ر یز  یخداحافظ

 ی ول  .باشم  بتمیغ  کردن  موجه   و  سپهر  تخم  و  اخم   منتظر  دیبا  بت یغ  جلسه  هی  از  بعد  دونستمیم

 ..... من  یمانل  بود  مهم یمانل  فقط  دانشگاه  و   درس  یحت نه  داشت   یتیاهم   برام  سپهر  اخم   نه  االن

 گفت   یمهربون  با  شدن کترینزد  با  داد  تکون   دست  دور،  از   دنمید  با  نینازن

 برم؟   قربونت  یبهتر  -

 دادم  رونیب  صدا پر  رو  نفسم

 ! کو؟  س یان  جون؟  نینازن  ی چطور تو   ستمین  بد  -

 م؟ یباش  ی محمد   منتظر   کلس   سر  م یبر  میمستق  ا ی    کلس؟   قبل   میبخور  ی زیچ  ه ی  میبر  ی موافق  -

 م یزدیم  قدم  هم   کنار

 .سلف  میبر  ست ین  یمشکل  ی دار  دوست  تو   اگه  اما   ندارم  لیم  اد یز  من  راسش  -

 گفتم   لبخند  با   که  ندارم   اشتها  دیفهم 

 .سلف  میبر  گفتم  ی باش  نخورده  ناهار  دی شا  گفتم   ،یا یب  نکهیا  از  قبل  خوردم  لقمه   هی  من   -

 بودم   ممنونش  .االن  ادیم  رهیبگ  یکپ  رفته   کلس  سر  ادیب  زنمیم  زنگ  سمی ان  به  سرکلس  میبر  پس

 . کردیم درک  رو  می حوصلگ یب  و  طیشرا  که

 یکی یرو  نبود سرکلس چکسیه  نینازن و  من  از ریغ به میشد کلس وارد و میگذشت راهرو از

 اومد  س یان  و  شد   باز   در   بعد  قهیدق  چند که   مینشست  ها یصندل  از

 خوبه؟  یمانل   م؟یمر  ی چطور نجاستیا  ی ک  نیبب  به   به  -

 دم یدزد  چشم  و  دمیکش  م مقعنه گوشه  به  یدست
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 .بهتره  کم  هی  شبید  از  داده  دارو  فعل   بردم  دکتر   راستش  ست ین  خوب ادیز  -

 اوردم  باال   رو  نگاهم   که  گذاشت  دستم  ی رو  رو   دستش

 منتطر   د یبا  االن  گهید  ی برد  دوبار  که   دکترم  شن یم  ضی مر  ها  بچه   م؟یمر  یهست  یچ   نگران  -

 .رهیبگ  اروم  یمانل تا  بشه تموم ها دارو  دوره  یبمون

 کردم   قفلشون  بهم  استرس   از  و   دمی کش  رونیب  آروم   رو  دستم

 . بنده  جونش  به  جونم مونده  ایدن  تو   برام  که   ی زیچ تنها   منه  زِی چ  همه یمانل  س یان  ترسمیم  -

 فشرد   یهمدرد ی معن  به  رو   مشونه  بود  نشسته  کنارم   که  نینازن

 ه ی کنم یم  جو  و  پرس  دوستام  از  دفعه  ن یا شهی م مطمئنم  که  نشد  خوب اگه  خدا   به  کن  توکل  -

 . نباش  نگران  م، یکنی م  دایپ  خوب   دکتر

 د یکش  رو  دستم   کنار  یصندل   و   داد  تکون سر  موافقت  یمعن به  هم   سیان

 که   یاجزوه  از   یخوند  ی زیچ  .بچسب  رو   ی محمد  کن   ول  رو   حرفا   ن یا  حاال   ن ینازن  گه یم  راست   -

 .نیا  شه یم  تر اخلق  گند  روز   به   روز  فرستادم؟   برات

  شد   لیما  طرفم به   و  نشست  ی صندل  یرو

 رخ  چنان اد یب تونهینم  اومده ش ی پ براش یمشکل ییسنا گفتم  بهش شی پ هفته شاهده  نینازن -

 من؟   زدم   یحرف   چه  مگه  که   کردم  شک   خودم  به  کرد،   اخم  و  گرفت   عقاب

 یی هاحرف  با  رو  کامران  داستان  کل،  به   .شدم  یجور   ه ی  شدیم  ی عصبان  یوقت   اونم  شافهیق  تصور   با

 داد  تکون  هامچشم  ی جلو  رو دستش   . بودم  کرده  فراموش  بودم،   زده  سپهر   به  که

 . یکن  موجه  رو   بتتی غ  شش یپ  ی بر  دیبا  گفت حاال؟   ی گیم بهش  ی چ  -

 .باشه  دهینشن  رو  کامران  ه یقض   دوارمیام  فقط   ارمیم  یابهونه  هی  س یان  دونمینم   -

 زد   ورق   و  گذاشت  ز یم  ی رو  رو هاشکتاب

 کرد  کار   ی چ  خرابکار  ی اقا  اون  یراست  .دهیشن  باش   مطمئن   دانه   پنبه  ند یب  خواب   در  شتر   -

 باالخره؟ 
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 جواب   ع یسر  زد  زنگ  سارا  اگر  تا   گذاشتم  برهیو  حالت  رو  و   اوردم  رونی ب  بمیج  تو   از  رو   میگوش  

 .بدم

 ی پارت  نکهیا  مثل  .وارید  به  بزنم  کَلَّمو  خواستیم دلم  که  بودم  یعصبان  دستش  از  انقدر  دونمینم   -

 ...... نامزدن هم با  نایا  گفته   گذاشته  گرو  شی ر  رفته  اونم  داشته

 

 افتاد   سرفه   به  سیان

 ....کارو  کرد  بدتر نکهیا  !...ن؟ینامزد  ؟ی چ  -

 دم یجو استرس  از   رو  لبم   پوست

 .حرفا  نجوریا  و  دنینرس  تفاهم  به  هنوز  یول  کردن  نامزد  شتریب  ییآشنا  ی برا  که  داده  حیتوض  نه  -

 .باشه  نداشته  ما  به  ی کار  که   کنه  یراض  رو   ی حق  تونست

 اومد   حرف به  بود  نشسته  ساکت  که  نینازن

 .دینرس  اخراج  به  کار   و  شد   تموم   ماجرا  بود  ی هرجور که  نهیا  مهم   شکر  رو   خدا خب   -

 زدم   غر

 آبرو  .فکر  یب  پسرِ  کندمی م  سرش  از  موهاشو   دونه   دونه  که  دیرسیم  اخراج  به  کارم   اگر  خدا  به  -

 .دهیرس  همه   گوش   به  االن   بندمیم  شرط  دانشگاه  تو  برام  نذاشت

 زد   ی شرور  لبخند  سیان  

 !ست؟ین  سپهر  اقا  که همه از  منظورت انا یاح  -

 االن  شنونیم  ! سیان  سی ه _

 داد   باال  شونه  و  کرد   کج  رو  لبش 

 .بده  منو  سوال  جواب   نرو  طفره  حاال  دانشگاهه؟   تو  سپهر  ه ی  فقط  مگه   بِشنَوَن  -
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 هامباچشم  و  گرفتم  گاز   هام دندون  با   رو  لبم   دانشجوها  از   تا  چند  اومدن  با  که   بزنم  ی حرف  خواستم

 تا  کردم  باز  رو   کتابم  استرس  با  کلس   شدن  پر   با   . نگه  اونا  ی جلو  یزیچ   تا   کردم   اشاره  س یان  به

 .روم به   رو  کتاب   جز  بود  ییهرجا فکرم  بندازم،   قبل  جلسه  دو   درس  به   ینگاه مین

 به   یحت  که  گفتم  لب  ریز  ی آروم  سلم   و  گرفتم  دستم  جلو   کتاب   از  رو  نگاهم  سپهر  اومدن  با

 رو   فشیک  رفت  زشیم  سمت  به  و  داد  دانشجوها  به  ی خشک  سلم  سپهر  .دینرس  خودمم   گوش

 فش یک  تو   از  یابرگه  و  انداخت   دانشجوها  به  ینگاه.  نشست  شی صندل  ی رو  و   گذاشت  ز یم  یرو

 نگاه   و   آورد  باال   برگه  ی رو  از   رو  سرش   دیرس  من  اسم  به   یوقت  .کرد  اب یغ  و  حضور   و   آورد  در

  وگفت  انداخت   من  به  ی کوتاه 

 !   یی سنا  خانم نیبود  ب یغا  ش یپ  هفته    -

 

 رو   استرسم   که   شیجد   افه ی ق  به   توجه   ی ب  کردم،  فرو  دستم   کف   رو   کوتاهم   ی هاناخون  استرس   از

 : گفتم  و   دمیکش  یق یعم   نفس  کرد،یم  شتریب

 . باشم  سرکلس  نتونستم  اومد   شیپ   برام   یمشکل  ه ی  شی پ  هفته  من   استاد،   دیببخش    -

 کردم   حس   ازدواجش   حلقه   دنید  با   که   اورد  باال   رو   دستش   و   گذاشت  ز یم  ی رو   رو   خودکارش 

 من   توهم  و  هیواقع  دستش  تو  ساده  نگیر  بشم  مطمئن  تا  زدم  پلک  یبار   چند  .شد  فشرده  قلبم

 زد  شونم  ی رو  سیان  ستین

 ! شماست  با  استاد  -

 . دوختم  ارهیب  خودم  به  دو   من  داشت  یسع  که   س یان  به  و   گرفتم  سپهر  چپ   دست  از   رو  نگاهم 

 ؟ ی چ: گفتم  جیگ

 دی رس  گوشم  به   صداش  تازه

 . لطفا  د یرینگ  رو  کلس   وقت   ، ییسنا  خانوم رونیب  د یبر  کلس  از  ستین  خوب  حالتون  اگر  -

 ی برا  نداشتم  رو  هیبق  و  سپهر  رهیخ نگاه  تحمل  .بشم  مسلط خودم به  تا کردم  مشت   دو  هام دست

 گفتم   کوتاه  نی هم 
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 .دیببخش  استاد،   خوبم  -

 جواب   یب  یها سوال   و  یمحل  یب  همه  اون  از  بعد  بودم  منم  اگر  دیشا...  داشت  ازدواج  حق  سپهر

 یبرا  فقط  و  باشه  ی الک   حلقه  نیا  دیشا  گفت  ذهنم  تو  ییندا  هی  .گهید   دختر  هی  دنبال  رفتمیم

 .گذاشته  کنه  دور    خودش  از   رو  مزاحم   ی دخترا  شر و   متاهله  بده  نشون  نکهیا

 از  ی کی  که  ی حرف  با   که  شد   یاسام  هیبق  خوندن  مشغول  دوباره  یخوب  اریبس  گفتن   با  سپهرم

 رفت  فرو  ی بد  سکوت  تو   کلس  زد  دانشجوها

 ! د؟یکرد  ازدواج  ی سلمت  به  استاد  -

 گفت خشک و  زد یاسرفه  تک

 . باشه  مربوط  یکس  به  م یزندگ  یخصوص  و   یشخص   مسائل  کنم ینم   فکر  -

 سرِ   صاف  و  زد  یادستپاچه  لبخند   بود  شده  عیضا  یحساب  و  بود  دهیپرس  رو  سوال  ن یا  که  یدیسع

 . انداخت  کلس  به  ی نگاه   و  نوشت   رو  یدرس  مهم  ی ترهایت  از   چندتا  تخته   به  رو   .نشست  جاش 

 .میکن  شروع  دو  امروز   کلس  نیندار ی اگهید  سوال  اگر  خب   -

  دل  .دینش  اشتباه  دچار  تا  دیکن  گوش  خوب  پس  قبله  جلسات  از  ترمهم  و  ترنیسنگ  امروز  مباحث

 محکم  جواب  ه ی  چرا  د ی چرخیم  سپهر   حرف  محور   حول   ذهنم   نداشتم  رو   امروز   درس   دماغ   و

 حلقه   دانشجوها  از  تا   چند   شدن  زونیاو  خاطر  به  فقط  که  بودم  دواریام  دیبا  واقعا  یعنی  نداد؟

 ....... شهیزندگ  تو   یکس  واقعا  دمیشا  ای  !انداخته؟  دستش

 ی هرچ  اما   .بود  سپهر  کنار   ی دختر   تصور   دنبال  به   ذهنم   اما   بود   رهیخ  رو روبه  تخته   به  هام چشم

 .کردیم درد  مدت   نیا  ی هایخواب  یب  از   سرم  .دمیرسینم   یاجهینت  به   کردمیم  فکر

 کوچولوم   دختر   و   برم  کلس  از  بتونم  تا   بشه  تموم  زودتر   سپهر   کلس  خواستیم  دلم   بار   نیاول  یبرا

 یاضطراب  و  استرس  تونستیم  اون  فقط  .کنه  خوب   رو   بدم  حال  تونستیم  اون  فقط  کنم  بغل  رو

 .کنه دور  ازم   رو  بود   دلم  تو  که
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 چطور  بپرسم  بپرسم  دستش  تو   حلقه   مورد   در  ازش   و   جلوش   برم  دوباره  تا   داشتم  توان  انقدر   کاش

 کامران  اون  و   من  نی ب  ز یچ  چ یه   ی وقت  کرد  یخوشبخت   ی آرزو  من   یبرا  و  ستادیا  جلوم   یقو  انقدر

 نبود؟   یعوض

 معلوم  که   حلقه   هی  دن ید  با  من   چرا  ! شد؟  رد  تفاوت   یب  و   د ید  رو  من  کردن   بغل  صحنه   چطور 

 اون   خاطر  به  که  بود  نیا  از  ری غ  مگه  دم؟یرس  خط  اخر  به   کنمیم  حس   دستشه  تو  یکِ  از  ستین

 رونیب  پرصدا  رو  نفسم  زدم؟  رو  معلقه  و  سپهر  دیق  نایا  از  زودتر  شیپ  سال  پنج  احمقانه  میتصم 

 تو   رو خودکارم نیهم   یبرا  نداشتم  رو  سردش نگاه  تحمل  .شدم  چشم  تو   چشم  سپهر  با  که  دادم

 .بکشم  دستم  ر یز  کاغذ  رو  یخط  شی نما  به   شده  ی حت  تا   گرفتم  سردم   ی هادست

 . نوشتم  رو   شد یم  تر  رنگ  پر   و   رنگ  پر  ذهنم   تو  که  یاسم  آخر  در   و   دمیکش  ی فرض  خط  چندتا 

 کردم   زمزمه  لب   ریز

 .....تو  ی ب  آسمان  -

 شدن  ی خال  ی حت  دمینفهم  رو  شد  تموم  کلس  یزمان چه   و  گفت  دینباش خسته  سپهر  ی ک نکهیا

 کلس   از  دست  به  فی ک  سپهر  که  اومدم  خودم  به  یوقت  فقط  .نشدم  متوجه  هم  رو  کلس  از  یم ین

 خارج   حنجرم  از  ییاوا  چی ه   اما  دادم  تکون  رو  شدم   خشک  یلبا  .شدم  بلند  جام  از  من  و  شد  خارج

 : زد  اد یفر  ذهنم  تو  ی کس  دنبالش  به   و  دیکش  سوت   گوشم  .شدینم 

 من   دلدار  از  برگشتن  من   ار ی  وصال  از  صبر

 

 رود یم   آنم  از  کار هم  من  کار  نباشد  چه   گر

 سخن   ینوع  هر  ندیگو  بدن  از  جان   رفتن   در

 رود یم  جانم  که  دم ید  شتنیخو  چشم   به   خود من

 گرفتن   رو بغلم  ریز  سیان  و   نی نازن  همزمان که  شد ی خال پام  ریز  کردم   حس 

 ! م؟یمر یخوب  -
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 .بشم  راحت  کردی م  مخفه  داشت  که   یلعنت  بغض   نیا  شر   از  تا  دادم  قورت  تندتند   دو  دهنم   آب

 رو  ی نبات  شکلت  نمیبش  وارید  کنار  ی صندل  رو کردن  کمک  سیان  با  زنمی نم   ی حرف  دید  که  نینازن

 جون   کردم  حس  شد  پخش  دهنم  تو  که   شکلت  ینیریش  .گذاشت  دهنم  تو  و   کرد  جدا  پوستش  از

 دستش   تو   رو   هامدست  سیان  . دادم  هی تک  پشت  به   رو  سرم  و  بستم   رو  هام چشم  گرفتم  یادوباره

 بشم   بهتر  تا  دادیم ماساژ و  بود  گرفته

 ! ؟یبهتر   برم؟  قربونت  یخوب  -

 کردم   باز   رو  داشت   افتادن  هم یرو   به  ی بیعج  ل یم  که   هامچشم

 .افتاده  فشارم  نی هم  یبرا  نخوردم  یز یچ  ها بچه  خوبم  -

 گفت   اره یدرب  هوا  و   حال   اون  از  رو   ما   کردیم یسع  که   یلحن با  فشرد  دستش   تو  رو   دستم  سیان

 که   ی ریگیم  ادی  بعد  به   نیا  از  یافتاد  که  یدارمهمون  به   تخونه  میریم   باهم  االن  نداره  بیع  -

 .ینر  یی جا گرسنه  شکم

 داد  جواب   من   ی جا  نینازن  که   زدم  یحال یب  لبخند

 میبر  رفت   درس  نیا   سر   میداشت  ی انرژ  ی هرچ  االن   میخوریم  ی ز یچ  ه ی  سلف  م یریم  نکن   تش یاذ  -

 .میباش  داشته  جون ی بعد  کلس  یبرا  میبخور  یز یچ  هی

 خوشحال   فشیک  تو  وه یآبم   دنید  با  و   انداخت  ش شونه  یرو   رو  فش یک  کرد  جمع   رو  کتابش   سیان

 گرفت  طرفم  به   و  کرد   بازش

 شه یم  بهتر  حالت بخور،  زم یعز  ایب  -

 : گفت  نینازن  به  رو   و  بست   رو  فش یک  پ یز  کردم   یآروم  تشکر  و گرفتم  ازش   تعارف  بدون

 بعد   دفعه   از   ی ول  خونه  م یبریم  م یخریم  غذا  راه  سر   کنمیم  ارفاق   رو   دفعه  ن یا  حاال   ه یچ  تیاذ  -

 . ستین  کار   در  یارفاق

 د یکش  لبش  گوشه  رو   دستش  باشه  اومده  ادش ی  یز یچ  که   انگار  بعد

 ومده ین  صبح  از   استادش  چون بشه  ل یتشک  نکنم  فکر  هم  یبعد  کلس   -
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 شدم   بلند ی صندل از  ی بهتر  حس  با

  ما   خونه   میبر  میکن   د یخر  کم   هی  میبر  شمیپ   نیایب  شم یم  خوشحال  -

 .کرد  اشاره  نینازن  به  ابرو  و  چشم   با

 کردم  یدست  ش یپ  که   بگه   یز یچ خواست نی نازن  هیراض  م   خونه  صاحب بفرما  -

 داره  ی بیع  چه  میباش  هم  دور  و   میبد  استراحت  خودمون  به   ما   روزم   هی  -

 به   نسبت  ی مانل  میگرفت  ن یماش  بعد  و   کردم   دی خر  کم   هی  راه  سر   نگفت   ی زیچ  گه ید  و   زد  ی لبخند

 تونست یم  تا   . شناختینم   پا   از   سر   خوشحال  س یان  دنید  با   و   بود   بهتر  حالش   روز   چند   نیا

 . کنن  ی باز  باهاش  ن ینازن  و   سیان  تا   وسط  بود  اورده  رو   شعلقه  مورد  ی هاعروسک

 بودن  شده  باعث  که  یی هادوست  داشتن  از  بودم  خوشحال  دخترم،  لبخند  از  بودم  خوشحال  منم

 اون   بود  انتظارم   در  که  یی هاغم  همه   از   فارغ  .کنم   فراموش   رو   بدم   حال  شده  که   ساعتم   چند   یبرا

 .....کردم  شکر  داشتنشون  یبرا  رو   خدا و  دم یخند کنارشون  شب

******* 

 ن ی سوم  با  که   موندم  منتظر  و   گرفتم  رو   آرام  شماره  کردم  خاموش  شونخونه  در   یجلو   رو   نیماش

 د یچیپ  گوشم  تو   آرومش  ی صدا  بوق

 سپهر  جانم   -

 دادم   باال  سمت  به  رو موهام  آزادم   دست  با

 منتظرتم  نییپا  من   -

 باال   یا ینم   چرا خب   -

 انداختم   نه یآ  تو  خودم  به  ی نگاه 

 نکرد   اصرار   گهی د  فرصت  هی  انشاهلل  برسون  سلم   نایا  مامان  به   کهیتراف  جان آرام  شه یم  رید  -

  اومدم   کن  صبر لحظه چند باشه  -
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 نیماش  تو   نشیریش  عطر   اومد   ع یسر  بمونم،   منتظر   رو   ی ساعت  م ین  دیبا  االن   که   انتظارم   برخلف

 دیچیپ

 خانوم  سلم  -

 زد   یلبخند

  یشد  معطل  اگر  ببخش....سلم  -

 .سردشه  کردم   حس  که  کرد کینزد  رو  کتش   یهالبه

 .نخوره  سرما   تا   دادم  باال   رو  خودم  سمت  شهیش  و   کردم  روشن  رو   نی ماش  ی بخار  حرف  بدون

 که؟   ینذاشت  جا یزی چ  بودم   دهیرس  تازه  نه  -

 بست   رو  کمربندش 

 میبر....  نه  -

 کننده  کسل  نمونیب   سکوت  تا   کردم  ادیز  رو  ضبط   یصدا  کمهی  نی هم   یبرا  بودم  بلد  رو  آدرس

 وارد   آرام  دستِ   گرفتن  با   و   کردم   ی تشکر  گرفت  ازم   رو   ن یماش  چ یسو  نگهبان  دنمون یرس  با   .نباشه

 اومد   جلو   رنگ یصورت لباس   با  یابرنزه  دختر   ورودمون  با  .میشد  یمهمون

 زم یعز  نمت ی بیم  که  خوشحالم  جان  ارام  یاومد   خوش  ی لیخ  -

 گرفت   آغوش در   و  رفت   جلو   ش یذات  یمهربون  با   شهیهم  مثل  آرام

 نمت یبیم  که  خوشحالم  منم...جان  درسا   یمرس  -

 داد  درسا   به  رو بود  دستش   تو   که  ییکادو  بعد  باشه   مبارک  تولدت 

 زم یعز  نداره  رو  تو   قابل  -

 بلند   یهاپاشنه  لطف  به   انداختم  درساست  اسمش   دم یفهم   تازه   که  روم روبه  دختر   به   ینگاه 

 یبلند   چاک  و  بود  دهیپوش  یبلند  رنگ  یصورت  دکلته  لباس  دیرسیم  نظر  به  بلند  قدش  کفشش

 نگاهش   و  کرد  آرام  از  یتشکر   .بود  انداخته  رونیب  رو   ندارش   و  دار  تمام   خورد یم  رونش  یباال   از  که

 دوخت   من  به  رو
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جان؟ آرام  نمیکنی  معرفی  گرفت-  قرار  کنارم  و  زد  لبخندی  آرام 

سپهر....  -

و کرد  زمزمه  ببخشیدی  درسا  موند  نصفه  میکرد  صدا  رو  درسا  که  پسری  اومدن  با  حرفش  ادامه 

کنه. عوض  رو  لباسش  تا  رفت  خانومی  راهنمایی  با  آرام  شد  دور  ما  از 

یم ک  دست  که  بزرگی  خونه  بود.  باشکوهتر  و  بزرگتر  میکردم  رو  فکرش  که  چیزی  اون  از  مهمونی 

میز بودن.  شده  تزئین  صورتی  ریز  های  گل  با  بودن  سالن  طرف  دو  که  هایی  پله  نداشت  کاخ  از 

مشغول خدمتکارها  که  بزرگی  خوری  ناهار  میز  ترش  طرف  اون  یم  ک  و  بود  سالن  گوشه  که  باری 

دست بازوم  دور  دستش  کردن  حلقه  و  آرام  اومدن  با  بودن.  دسر  و  خوراکی  سینیهای  کردن  پر 

مشکی حریر  پیراهن  پوشیده.  چی  آرام  ببینم  کردم  فرصت  تازه  و  برداشتم  اطرف  کردن  نگاه  از 

شه یم  ه  برخلف  بود.  کرده  ایجاد  قشنگی  تضاد  رنگش  گندمی  پوست  با  و  نشسته  تنش  به  رنگ 

قرمز لب  رژ  بازی  دل  و  دست  با  اینبار  میشد  ختم  صورتی  گونه  رژ  و  لب  برق  یک  به  آرایشش  که 

به رو  بوسیدنشون  وسوسه  که  خوشرنگش  لبهای  از  چشم  بود.  زده  قلوهایش  لبهای  رو  رنگی 

به و  گرفتم  بود  انداخت  دلم 

دوختم میداد  نشون  تر  کشیده  رو  چشمهاش  که  یم  چش  که!خط  شدم  تموم   -

کشید ابروم  دو  بین  و  اورد  باال  رو  دستش  که  بست  نقش  پشونیم  رو  دن  یم  معنینفه  به  یم  !اخ 

نکن اخم   -

داد: ادامه  که  خندیدم 

منو.... بهم  بودی  زده  زل  چشمات  با  اونجوری  موند-  نصفه  بودمش  ندیده  که  دختری  اومدن  با   

حرفش

آرام؟ خودتی  اینجاست  کی  ببین  من  خدای   -
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 شد   شل  کمرش  دور  از   دستم  حلقه   که   گرفت  فاصله  ازم   یکم   ارام

 نمت یبیمخوشحالم  خودمم اره  جان  تا یب  سلم  -

 تا یب  با  سرد   یلیخ  بود  اورده  زبون  به  اجبار  سرِ از  رو  اخر   تکه  کردم  حس  شی قبل  جملت  برخلف

 دست  و دوخت  من به  رو نگاهش شد  انینما دندونش  رو ن ینگ و  زد ی  لبخند  تایب که داد دست

  آورد  جلو

 دارم؟   رو  یکس  چه  با   ییآشنا  افتخار  -

 تا  که  بود  کرده  نفوذ  منم  به  آرام   یسرد  انگار  نداشتم  دختر   ن یا  نگاه  به  نسبت   یخوب  حس   چ یه 

 د یپرس  متعجب و   شد  گرد   هاشچشم  دستم  تو حلقه دنید  با   ارم،یب   باال   رو هامدست  خواستم

 

 آرام؟   یکرد  ازدواج  -

  از  رو  مونی نامزد  حلقه  بود  رفته   ادم ی  فرستادم  پرتم   حواس   به   ی لعنت  دستم،   تو   حلقه   ن یدید  با

 یوقت.  شد  رهیخ  هامچشم  به   یسوال  نگاه   با  و  کرد   یمکث  حلقه  دنید  با   آرام  ارم یب  رونیب  دستم

 زد   یمصنوع   لبخند  و   چسبوند من  به  شتری ب  رو  خودش   اومد  خودش  به   نگرفت   من   از  یجواب

 مونده   یلیخ مونیعروس  تا هنوز جان تایب  مینامزد  سپهر  منو  -

 گفت   رفته   باال   ی ابروها  با   و  کرد   مشت  دو   هاشدست  روم روبه  دختر   

 !ناقل  ی کردینم   خبرمون  حاال   حاال   هم   تو   دمیدینم   نامزدتو   حلقه   اگه  کنم   فکر   !خبر  ی ب  چه   -

 دونه؟ یم  درسام

 خورد یزیر تکون  که   دمیبوس  رو  موهاش   ناخوادگاه  و  کردم   بغل  پشت  از  رو  آرام

 نشد   فرصت  نه  -

 حسادتش  و   خشم نکاریا  با   خواست یم  انگار   دی مال  بهم   رو زدش  ژل   ی هالب  و   داد  تکون  رو سرش

  کنه   کنترل  رو
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واقعا نامزدت  عنوان  به  سپهر  مثل  مردی  با  شدن  ظاهر  اما  بدی  تله  به  دم  کردم  یم  ن  فکرشو   -

و... ل  یص  تح  ادامه  دنبال  همچنان  میکردم  فکر  بود  کننده  غافلگیر 

دوخت من  به  رو  نازش  پر  نگاه  و  زد  ارام  به  چشمکی 

باشی دیگه  کارای  و   -

حالی در  برداشت  جام  یه  و  کرد  سکوت  بود،  دستش  ها  نوشیدنی  سینی  که  خدمتکاری  اومدن  با 

سنگینی با  رو  نوشیدنیم  دوخت  ما  به  رو  حرصیش  نگاه  میزد  جام  دور  رو  بلندش  ناخونهای  که 

زد: لب  آرام  که  کردم  تموم  بیتا  نگاه 

جان بیتا  دیدنت  از  شدم  خوشحال  با-  اما  بگیریم  فاصله  اونجا  از  تا  کشید  رو  دستم  نشه  متوجه   

بیتا که  جوری  آروم  حرفش  دنبال  به 

میشد پخش  که  الیتی  موزیک  موند  جاش  سر  رقص  برای  چراغها  شدن  خاموش  و  درسا  اومدن 

گرفت قرار  شده  انجام  عمل  تو  آرام  درسا،  اصرار  با  ن  یم  ه  برای  بود  تانگو  رقص  مناسب  بیشتر 

نزدیکی این  از  گذاشت  شونهم  روی  رو  چپش  دست  هم  آرام  گرفتم  چپم  دست  با  دو  راستش  دست 

میدزدید. رو  چشمهاش  و  نبود  راضی 

میشد پخش  صورتم  روی  گرمش  نفسهای  میخورد  تکون  هم  با  هماهنگ  پاهامون  حرکت 

به که  فشاری  با  بود  شده  داغ  ارام،  به  حد  از  بیش  نزدیکی  و  نوشیدنی  اون  خوردن  با  بدنم  تمام 

که دستی  و  اومدم  خودم  به  شد.  دوخته  بهم  نگاهمون  و  گفت  لب  زیر  ریزی  آخ  آوردم  پهلوش 

کردن نگاه  از  دست  نبودیم  حاضر  اطرافمون  از  فارغ  دو  هر  حاال  کردم.  شلتر  رو  بود  پهلوش  روی 

برداریم.   هم  به 

ریمل بلند  مژههای  روی  از  چشمهام  بودم.  من  برداشت  مستقیمش  نگاه  از  دست  که  کسی  آخر  در 

جلوی اگر  افتاد.  میزد  چشمک  بدجور  که  قرمزش  لبهای  آخر  در  و  فرم  خوش  دماغ  به  خوردهش 

آخر تا  آرامم  نامزد  من  که  میدونه  بیتا  وقتی  شک  بدون  بود؟  اشتباه  میبوسیدمش  آدم  همه  این 

دید سرخش  لبهای  به  که  رو  خیرهم  نگاه  دارم.  آرام  با  نسبتی  چه  من  دن  یم  فه  می  همه  مجلس 

بود من  از  تر  کوتاه  قدش  یم  ک  چون  آورد.  گوشم  کنار  درست  رو  سرش  که  د  یم  فه  رو  قصدم 

گرفت. قرار  دیدم  معرض  تو  پرش  سینههای  کشیدینش  باال  با  که  کشید  باال  رو  خودش  یم  یهک 
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فکر بوسیدنش  به  بیشتر  من  میشد  پخش  گوشم  زیر  که  های  نفس  و  میزد  که  حرفی  هر  با  حاال 

رو شونهش  ناگهانی  حرکت  یه  تو  بگیره  فاصله  من  از  و  بشه  تموم  حرفش  اینکه  از  قبل  میکردم. 

داد بیرون  بریده  بریده  رو  نفسش  حسکردم.  رو  دستهاش  شدن  شل  و  لرزیدن  که  بوسیدم 

س...په..ر  -

زد. چنگ  رو  پیرهنم  دستش  که  بوسیدم  رو  گوشش  کنار  تا  گوشش  پایین  از  اینبار 

زدم لب  بود  برداشته  خش  که  صدایی  با 

جانم  -

همه مثل  آهنگ  شدن  تموم  با  شد.  شل  پیرهنم  از  دستهاش  و  کشید  پایین  رو  خودش  آروم 

که چشمهایی  از  نگاه  شد.  بلند  همه  جیغ  و  دست  صدای  که  شد  خم  دستم  رو  تانگو  های  رقص 

پذیرایی بزرگ  میز  سمت  به  بقیه  سنگین  نگاهِ  زیر  دستش  گرفتن  با  و  برداشتم  بود  فراری  ازم 

نفس تر  راحت  تا  کردم  باز  رو  پیرهنم  اول  دکمه  سه  بود  شده  داغ  زیاد  خواستن  از  درونم  رفتیم. 

درونیم التهاب  از  تا  برداشتم  رو  اونها  از  یکی  طاقت  بی  میز  روی  شربت  جامهای  دیدن  با  بکشم. 

رفت. سالن  از  دیگهای  سمت  به  و  گرفت  فاصله  من  از  دوستهاش  بهونه  به  هم  آرام  کنه.  کم 

باشه. فراری  من  از  منتظره  غیر  بوسه  اون  از  بعد  که  میکردم  درکش 

بدم، توضیح  براش  باید  بوسه  این  و  دستم  تو  حلقه  بابت  شدنمون  تنها  محض  به  میدونستم 

پاک رو  مسئله  صورت  بخواد  که  توضیحی  نه  و  داشتم  گفتن  برای  حرفی  نه  که  بود  این  واقعیت  اما 

لیوانم راحت  خیال  با  دهنم  تو  آلبالو  طعم  شدن  پخش  با  و  کردم  مزه  مزه  رو  شربت  از  یم  ک  کنه. 

که دختری  بودم.  آرام  خندون  لبای  گر  نظاره  دور  از  و  نشستم  کنارم  صندلی  روی  کشیدم.  سر  رو 

خاکستر زیر  طوالنی  مدت  که  تندم  تب  بلکه  بودم  نشده  آروم  تنها  نه  گرفتنش  بغل  با  امشب 

کوتاه من  دیدن  با  آورد  باال  کوتاه  رو  سرش  که  کرد  حس  رو  نگاهم  سنگینی  بود.  گرفته  بود،شعله 

تا کردم  استفاده  پرتیش  حواس  از  شد.  دوستهاش  با  زدن  حرف  مشغول  دوباره  و  زد  لبخندی 

باز با  و  کردم  تند  پا  خروج  در  سمت  به  بشم.  دور  بود،  کننده  خفه  برام  که  سالن  فضای  از  یهکم 
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  درونم   التهاب  بر  علوه  تا   اومدم  نییپا  هاپله  از  آروم  .دمیبلع  رو  سرد  یهوا  از  یادیز  حجم  در  کردن

 ...رهی بگ  آروم  هم  ذهنم

 دنید  با   که   کردم   باز  رو  هامچشم  نشست  بدنم  به   که  یلرز   با   اما   بودم  مونده  رونیب  چقدر   دونمینم 

 دم یکش  هام لب  به   یزبون  شد،   واضح   ریتصو  زدم   پلک   چندبار بود  روم  به  رو   درست   که  یآرام

 داشتم   آزاد  یهوا به  ازینکمهی  ....کمهی  من   گذاشتم،  تنهات   دیببخش  -

 از  ی کی  که  گشتمیم  دنبالت   کنم   صدات  شام  یبرا  اومدم  سپهر  ستین  ی خواه   عذر  به  ازین  -

 .یشد   خارج  سالن   از  دهید  گفت   خدمتکارا

 بستشون  دونه  دونه  حرف بدون  و  اومد  جلو بازم   ی هادکمه  دنید  با

 ممنون   -

 چ یه   که   بود   صورتش   از   ی نشدن  جدا  ی جزئ  لبخند  انگار   کرد   زمزمه   یکنمیم  خواهش   لبخند   با

 رفتی نم   کنار   صورتش  از  وقت

 تو؟   میبر  -

 به   نوبت   کیک  دنیبر   و  شام   شدن   تموم   با   شدم  قدم   هم   کنارش   رمیبگ   رو  دستش  نکهیا  بدون

 به   ارام   کردن  رید  با  .میکرد  رفتن   عزم   آرام  و  من   که   بود  گذشته   مه ین   از  شب  .....دیرس  کادوها

 .شدم  کشونینزد  بودن  گرفته  رو   آرام  یها دست  که   هاشدوست  دنید  با   که  برگشتم  سالن  سمت

  شدیم تر  واضح   برام   صداهاشون داشتمیبرم  که   یقدم  هر

 اخه؟   شهیم  مگه  ی نیریش  و  ینامزد  جشن   بدون  میندار  قبول  ی نطوریا  ما  جان آرام  -

 داد  باال  ییابرو  تایب

 رفت یم  در  رش یز  از   دمی فهم ینم   امشبم  اگر  مطمئنم  که  من   -

 نه؟  مگه  دادیم  خبر  بهمون  خودش  کنه؟  فراموش  رو  شی م یصم   یدوستا  آرام  شهیم  مگه  اخه  -

 .نداشت  سوز   و  سوخت  ی ول  داشت  زود  روید
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 فرشته   انگار   من   شدن  کینزد  با   که   بود  ستادهیا  اونجا  هاشدوست  یها حرف  از   سردرگم  آرام

 گفتم   که  کرد  حلقه   آرنجم   دور  رو   هاشدست  .دید  رو   نجاتش

 .میبر  بهتره  جان آرام  وقته  رید  -

 اومد   جلو قدم  هی  درسا

 رو   جون   آرام   و  شما   یِنامزد   خبر   که   م یشد  خوشحال   یلیخ  دکتر   یاقا  ن یاومد  که   ی مرس  -

 .میدیشن

 :داد  ادامه  که   گفتم   حرفش جواب در  ی ممنونم 

 مینیبب  رو   گه ید  هم  جشنتون ی برا  یزود  به   دوارمیام  -

 ...ادیم شی پ  یچ مینیبب  -

 نفس  طرز  از  اما  بود  بسته  رو  هاشچشم  و  کرده  سکوت  یبیعج  طور  به   آرام  راه  طول  تموم

 از  شی ناراحت  ای  بذارم  شی خستگ  یپا   رو  سکوت  نیا  دونستمینم   .دارهیب   دی فهم   شدیم  دنشیکش

 آپارتمانشون  در   یجلو  دنیرس  محض  به   .دنیفهم   رو   مون ینامزد  یماجرا   هاش دوست  نکهیا

 ی کم   تا   د یکش  خوابالودش  یها چشم  به   یدست  . خورد  ی تکون  سرجاش   و  کرد   باز   رو   هاش چشم

 . شد  زونیآو  هاشلب  ها   بچه   دختر  مثل   چشمش  خط  شدن  پخش   با  اما  بپره   سرش  از  خواب

 گرفتم   دستم  تو   رو   دستش  و  زدم   ی ا  مهین  لبخند

 ر یبخ  شبت  وقته  رید....زمیعز  بخواب  برو  -

 د یکش  دندون  به  رو   لبش   و  داد  تکون   یسر

 دنیفهم   و   تو   دست  تو   حلقه   دنید  با   دوستام  بگم   ی طور  ن یا  بهتر  ...حلقه  مورد   در   سپهر  -

 .دارن  ازمون  یمهمون  هی  انتظار   رابطمون

 . کردمیم  درکش   کامل  من   و   بود  دلخور  بشه  تموم  حرفش   تا   کردم   صبر

 

 نشه   متوجه  یکس  خودمون   از   ریغ  تا  ی باش  مراقب  بود  قرار   تو  سپهر   ناراحتم  دستت  از  -

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

274 
 

  بهشون  ی جور  چه  من   میش  جدا  هم  از  گهید  وقت  چند   ما   اگر  حاال  ؟ی اوردین  در  رو  حلقت   چرا

 !بگم؟

 به   تا   دادم   رون یب  کلفه  رو   نفسم   دم یکش  گردنم  پشت   به   ی دست  بود   گرفته  حرصم   اخرش   حرف   از

 بشم   مسلط  خودم

 !ارام؟  چرخهیم  شدنمون  جدا   محور حول فکرت  تمام  چرا م؟یبش  جدا  قراره  گفته   یک  -

 ؟ یندار  من   کنار  تیزندگ  ساختن  به  د یام  درصدم  هی  یعنی

 د یچرخ طرفم  به  کامل

 ی نامزد  ن یا  م؟ یبد  فرصت  بهم  نشد   قرار  مگه  رم یگیم  درنظر  رو   احتماالت  دارم   فقط  من   سپهر  -

 دونم ینم   من   دوستام  دنیفهم   با  خب  اما  ...  میبش  آشنا   باهم  شتریب  تا  بود  دوتامون  هر  یبرا  یفرصت

 کنم؟   کار یچ

 داد  فشار  کوتاه   رو جگاهشی گ  طرف   دو  هاش دست  با

 میبزن  حرف  درموردش     مناسب   تی موقع  ه ی  تو باشه  بهتر  کنم  فکر  هست تو با  حق   -

 آورد  باال   رو   سرش

 . یاومد  که   ممنون  مخسته  ی لیخ  منم   موافقم  -

 دم یکش  طرفش   به   رو  خودم  و  کردم  آزاد  فرمون   از  رو  دستم

 ن یا  تو   م ینیبب  رو  گهید  هم  یبود  یاوک  هروقت  کنم یم  هماهنگ   باهات   زمیعز  کنم یم  خواهش   -

 روز  چند

 ر یبخ  شبت   باشه  -

 ر یبخ  شبت  -

 بعد   شه یهم   معمول   طبق   .افتادم  راه  و   دمیکش  یخستگ  از   یاازهی خم   شد،  ادهیپ  ن یماش  از  که   آرام

 به   رو   م خسته  نگاه   .بود  زده   سرم   پس   به   و   کردیم  درد   شدت   به   سرم   ی الکل  ی دنینوش  خوردن   از

 دو   رقص  ی ادآوری  با  قرمز   چراغ   پشت   .انداختم  داد یم  نشون  رو   شب   نصفه  ۲  که   ن یماش  ساعت
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 نشست   شهیش  رو   که  بارون  ز یر  ی هاقطره  .دمیکش  م چونه  به   یدست  کلفه   بوسه  اون  و  موننفره

 . گذاشتم  رونیب  نیماش  از  رو   چپم  دست   و  دادم  نیی پا  رو  ن یماش  شهیش

 

 قطرات   با  دستم  شدن س یخ .افتادم  راه  و  چرخوندم  رو   فرمون  راستم  دست  با  چراغ شدن  سبز  با

 به   شیسرد  از  که  دمیکش  صورتم  به  رو  چپم  دست  بود،  داده  بهم  سرما   تو  یخوب  حس  بارون

 قرص   تا   رسوندم   اشپزخونه  به   رو   خودم   و   کردم  باز   رو  در   صدا  و   سر  ن یکمتر  با  . دمیلرز  خودم 

 ی نم   فردا  یجبران  کلس  به  و   برد ینم   خوابم  صبح  تا   درد   سر  ن یا  با  شک  بدون  . بخورم  مسکن

 ...دمیرس

 مسکن   تر راحت  تا   کردم   برعکس   رو   داروها   سبد   دمیکش  سر   قرص   بدون  و   کردم   پر   یآب  وانیل

 کنم   دای پ  رو  نظرم   مورد

 اونجا؟   یگردیم  ی چ  دنبال  -

 موند  هوا   رو   حرکت  یب  دستم

 کردم؟   دارتیب  -

 ستاد یا  کمر  به  دست   نت یکاب  یجلو

 ؟ ی خوایم  مسکن  داشتم،  کار  خودمم نه  -

 دم یکش  دردناکم   سرِ  به  یدست

 !؟یگذاشت  کجا کنم ینم   داشی پ  یول  اره  -

 د یکش  خودش  سمت رو   من  و  گرفت   رو بازوم  

 ؟ یخورد   مشروب   بازم   نکنه  نم، یبب  کن   صبر کنمیم دای پ  یچ نمیبب  کنار   ایب  -

 دیکش  ی پوف  که  دادم   تکون  سر

 ؟ یاکلفه  چرا چته  یخور ینم   گه ید  ی آرام  شیپ  کردم ی م  فکر  باش  منو  -

 نشستم  و   دم یکش  عقب  رو  ی صندل
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 اوش؟ یس  ی نکرد  دایپ  -

 رفت   باال  ابروهاش

 شده  تموم   نوچ  -

 دادم   ماساژ  رو سرم  گوشه   راستم  دست  با  و   بستم  رو   امه چشم

 منه  شانس  نمیا  -

 کنه یم  آرومت      کنم   دم  گاوزبون گل  برات  نیبش  -

 گذاشت   گاز  یرو  و کرد   آب  مه ی ن  تا رو  یکتر

 .برات  ارم یم  شده  دم   نمیا  یا یب  تا ریبگ  ییسرپا  دوش   ه ی  برو  پاشو  -

 رو  سرد  آب   دوش  ارمیب  در   رو  هاملباس  نکهیا  بدون  رسوندم   حموم  به  رو   خودم   و   کردم  یتشکر

 ی اضربه  با  .رهیبگ  اروم  مخسته  ذهن   تا  موندم  دوش  رِیز  انقدر  اما  نشست  تنم   به   یلرز  کردم  باز

 حموم  گوشه   رو  سمیخ   یها لباس  .بستم  رو   دوش  و  اومدم   خودم   به  زد  حموم   درِ  به   اوش یس  که

 .اومدم  رونیب  چ یپ  حوله   و  انداختم

 .بخورش  نشده  سرد  دمنوشت  تا   ا یب  تو؟  اون  ساعت  سه  یکنی م  کاریچ  -

 دم یکش  سر   رو  دمنوشم  و  نشستم   تخت  گوشه

 اوش یس  یمرس  -

 . ینخورد  سرما  تا   بپوش   لباس   پاشو  -

 انداخت   تخت  ی رو  ریز لباس  با   رو  رنگم   ی طوس  سِت  شلوار  و شرت یت  حرفش،   دنبال  به

 .....رفت  رونیب  اتاقم   از  ی ریخ به  شب   با  و

 کنم   باز   داشت  خواب  یتمنا  که  رو  هامچشم  نکهیا  بدون  و  زدم  یغلت  میگوش  زنگ  یصدا  با

 افتادم   ن ییپا  تخت   از  که   زدم  یغلت  دوباره   نکردنش  دایپ  با   .کردم  دراز  یپاتخت   سمت   به   رو  دستم

 سرِ  به   دستم   که   طور  همون   ش دوباره  زنگ  ی صدا  با   کردم   باز   رو  هامچشم  و   گفتم   یبلند  اخ

 دمیکش حرص از رو  م یروتخت زنگش شدن قطع با .نکردم داشیپ اما گشتم دنبالش بود دردناکم
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به سرم  کلسم  یاداوری  با  اما  بود  پریده  سرم  از  خواب  شد.  پرت  زمین  روی  موبایلم  گوشی  که 

برای شکر  رو  خدا  دادم  بیرون  رو  شدم  حبس  نفس  دیوار  روی  ساعت  دیدن  با  که  اومد  باال  ضرب 

داشتم. کافی  وقت  امروز  کلس  به  خودم  رسوندن 

از برهنه  تنه  باال  با  زمین  روی  از  گوشیم  برداشتن  با  و  کردم  خشک  حوله  با  رو  صورتم  و  دست 

نیست. خونه  سیاوش  که  میداد  نشون  خونه  سکوت  زدم.  بیرون  اتاق 

فنجون یک  خوردن  به  ن  یم  ه  برای  نداشتم  رو  صبحونه  خوردن  حوصله  قبل  روزهای  خلف  بر 

داشتم. برش  گاز  روی  از  قهوهم  اومدن  جوش  با  و  کردم  روشن  رو  گاز  زیر  کردم،  قناعت  قهوه 

اوردن پایین  بدون  گوشیم  زنگ  صدای  با  که  کردم  لبم  نزدیک  و  برداشتم  رو  سفیدم  فنجون 

دادم. جواب  و  کردم  لمس  رو  سبز  ایکون  فنجونم 

بخیر صبح  سلم  رو-  جوابش  انرژی  پر  خودش  مثل  ناخوادگاه  و  زدم  نیمهای  لبخند  گوشم  تو   

آرام صدای  پیچیدن  با 

دادم

بخیر. شماهم  صبح  خانوم  سلم   -

گفت که  خوردم  رو  قهوهم  از  یم  ک 

بزنیم؟ حرف  هم  با  دیشب  موضوع  مورد  در  داری  وقت  امروز  ببینم  میخواستم  سپهر  مرسی   -

بود. ماجرا  این  درگیر  ذهنش  صبح  تا  دیشب  من  مثل  هم  آرام  پس  اوردم،  پایین  رو  فنجونم 

ببینیم. همو  میتونیم  بعدش  دارم  جبرانی  کلس  یه  فقط  حتما،  اره   -

گوشم از  رو  گوشی  شده  قطع  تماس  اینکه  خیال  به  مکثش  شدن  طوالنی  با  که  کرد  مکث  کم  یه 

گفتم: شک  با  تماس،  برقراری  دیدن  با  اما  دادم  فاصله 

آرام؟ هستی  الو؟!  سپهر؟-  میشه  تموم  کلست  کِی  شد  لم  یم  ای  پرت  حواسم  ببخشید  جانم   -

میکشیدم کابینت  روی  فرضی  خطوط  دستم  با 
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 ؟ یموافق  م،ی بخور  هم با   رو  ناهار   میتونیم  بعدش   ظهر،   ی طرفا  -

 باهم  تا  شتیپ  دانشگاه  امیم  همونجا  از  بعدش  دارم  یکار  هی  دانشگاهتون  کینزد  من  موافقم  اره  -

 . میبر

 دم یسرکش  رو  مقهوه  

 ....... خدافظ  فعل   پس  زم یعز  باشه  -

******** 

 . نکنم  دارشیب  تا شدم  بلند   یمانل  کنار   از  صدا  نی کمتر  با   میگوش  برهیو  با  

 جواب   رو   تلفنم  و  اومدم  رونیب  اتاق   از  ن یپاورچ  ن یپاورچ  شد  راحت   المی خ  بودنش  خواب   از  یوقت

 . دادم

 س یان  جانم   -

 اومد   یشلوغ  یجا  از   صداش  مکث   ی کم   با

 یگوش  لحظه   هی  -

 زد یم  حرف یترراحت  ال یخ با  و  نبود  اطرافش   یصداها  از  یخبر   داد  جواب  که  نباریا  

 کلس  که  هم  گهید  ساعت  مین  تا  ینکرد  شرکت  که  رو  صبح   کلس  م؟ی مر  ییکجا  هست  معلوم  -

 اومده؟   ش یپ  یمشکل  ؟ ید ینم   جواب   تلفنتو  چرا   میدار  یاناتوم  یجبران

 

 ی هاکلس  پاک   که   شدم   یمانل  شب ید  درد  دل  ر یدرگ  انقدر   زدم  میشونی پ  به   دو  انگشتم  تا   چهار

 گفت   تر  بلند   رهیگ  ی نم   من  از  یجواب دید  ی وقت  سیان  .بود  رفته   ادم ی  رو  امروزم

 ! ؟یشنو یم  صدامو میمر  الوو  -

 االن؟   کنم   کاریچ رو  یمانل.  رفت  ادم ی  نبود  خوب   یمانل  حال سیان  اره  اره  -

 دیچیپ یگوش  تو   نگرانش   یصدا

   بود  نشده  خوب  مگه  بازم؟   -
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 . شدم  حاضر  دادم، یم  رو   سیان  جواب  داشتم  که   طور   همون  و انداختم   ساعت  به  ی نگاه 

 . خوبه حالش االن  ی ول  بود  دهیپر  رنگشم...کردی م  درد  دلش   شده  ی چ  باز   دونمی نم   نه  -

 داد  رونیب  صدا پر  رو   نفسش   باشه  شده  راحت   الش یخ که  انگار

 اخلقش   چقدر  یبنیم  که  هم دا یجد  ستین  بردار   یشوخ  سپهر  نیا  .ایب  سارا  شی پ  بذارش  خب   -

 رهیبگ  رو   دانشجو  پاچه  منتظر  فقط  شده  یسگ

 زدم   صداش  اخطارگونه

 !سیان  -

 گفت   خنده   با

 بانو  دیببخش  خوب   ی لیخ  -

  بگم  بد   ازش  شما یجلو دینبا  نبود  حواسم

 گرفتم   دستم  تو  رو   یمانل  شده  آماده  ساک  و  کردم   صاف  نهیآ  ی جلو رو  کجم   مقنعه  

 بد  دوباره  یمانل  حال  دوارمیام  فقط  .برسونم  زودتر   رو  خودم  دیبا  کنم،  قطع  یندار  یکار  اگه  -

 .نشه

 . میمر  م یکن  دایپ  خوب  دکتر  هی  م یبگرد  دیبا  یول  ...شه ینم   ی زیچ که  شاالیا  -

 . برداشتم  خچالی  تو  از   هم رو یمانل  ازین   مورد   یها قطره  از  چندتا  شبش ید  حال  یاداوری  با

 . نمتیب  یم  دانشگاه  تو  م،یزنی م  حرف  هم   با  حاال  گفتم  مزون  تو  همکارام  از  یکی  به  دنبالشم  اره  -

 موقع   نیا  سارا   دونستمیم   .زدم  رونیب  خونه   از   و   کردم   بغل   رو   یمانل  آروم  کرد   قطع   که   و ر  تلفن

 خودم   نباریا  باال  ادی ب  کردمیم  صبر   که   شهیهم   خلف  بر  نی هم   یبرا  خوابهیم  و   نداره  یکار  صبح

 گوشزد   سارا   به  رو   الزم  ی هاهیتوص  یوقت  .باشه  مراقبش   خودشون  خونه  تا  کردم  اماده   رو  یمانل

   .برسونم  کلسم  به   زودتر رو  خودم  تا   گرفتم   دربست  کردم

 زبون  ن یریش  روز   هر  مدت   ن یا  یحال  یب  وجود  با  که   یدختر   بود  دخترم   ش یپ  فکرم   راه  تموم  تو

 ....دمیبخشینم   هرگز رو خودم من  وفتادیم  براش  ی اتفاق  اگر  و  بود  جونم همه   و   شدیم  قبل   از  تر
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بود شده  کشدار  دویدن  خاطر  به  که  نفسهایی  با  رفتم  باال  چطوری  رو  دانشگاه  پلههای  دم  یم  نفه 

شد. حبس  سینهم  تو  نفس  کلس  بسته  در  دیدن  با  برسونم  کلس  به  رو  خودم  تا  گذشتم  راهرو  از 

نفس استاد،  خالی  جای  دیدن  با  کردم  باز  رو  در  و  کشیدم  پایین  رو  دستگیره  گفتم  بسماللهی 

رسوندم.   انیس  کنار  رو  خودم  و  دادم  بیرون  دو  شدم  حبس 

بیرمق باشه.  شده  خالیت  جای  متوجه  نکنم  فکر  رفت  کردن  صداش  تو  اومد  تا  اوردی  شانس   -

خوبه گفتم 

مریم؟ خوبی   -

کشیدم سر  رو  کیفم  تو  معدنی  اب  از  یهکم 

اد... یم  ن  باال  نفسم  برسم  زود  تا  دویدم  انقدر  خوبم  بابا  اره   -

زیر و  بود  خسته  کردم.  بند  بارونیم  دکمه  به  رو  دستم  و  نشستم  سرِجام  سیخ  سپهر  اومدن  با 

و خشک  قالب  تو  شه  یم  ه  مثل  حال  این  با  ولی  بود  رفته  گود  قبل  شب  خوابی  بی  از  چشمهاش 

خود چپش  دست  تو  عجیب  بار  دومین  برای  که  دستش  حلقه  رو  رفت  نگاهم  میداد.  درس  سردش 

نمایش تخته  رو  پاورپینت  صورت  به  که  اشکالی  به  و  برداشتم  حلقهش  از  رو  نگاهم  میکرد.  نمایی 

درس غرق  چقدر  دونم  یم  ن  کنم  تمرکز  تا  میچرخوندم  دستم  با  رو  بارونیم  دکمه  دوختم.  میداد 

ساعتم به  یه  نگا  مالیدم.  هم  به  رو  خستهم  چشمهای  گفت  که  نباشیدی  خسته  با  که  بودم  شده 

گفت انیس  من  با  همزمان  که  انداختم 

کنه! تعطیل  زودتر  ربع  یه  نداشت  سابقه  کرد؟  تعطیل  زودتر  چرا  این   -

کشیدم راحتی  نفس  سارا  از  پیامی  و  زنگ  ندیدن  با  و  اوردم  بیرون  رو  گوشیم 

میزنه... شور  دلم  ولی  گذاشتم  سارا  پیش  رو  مانلی  زودتر.  بریم  پاشین  بشیم،-  تاکسی  سوار  تا   

میرفتیم دانشکده  پایین  کوچه  سمت  به  و  زدیم  بیرون  دانشگاه  از  هم  کنارِ 

سرِ نشست  ماشینش  جلوی  صندلی  که  شیکپوشی  دختر  و  سپهر  سبز  ماشین  دیدن  با  من  اما 

شدم..... خشک  جام 

گرفت رو  بازوم  نگران  انیس  که  گرفتم  کنارم  دیوار  به  رو  دستم 
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 هو؟ی  شد   چت  م؟ یمر یخوب  -

 بودن  ی دود  خاطر   به  اما  د، یرس  سپهر   نیماش  به   و  کرد   دنبال  رو   نگاهم   زنم ینم   ی حرف  دید  یوقت

 دهنم   آب   با   رو   بغضم   بود   ی زحمت  هر   به  .دیند  رو  دم ید  خودم   ی ها چشم  با   من   که   ی ز یچ  ها شهیش

 کردم   زمزمه  باشه،  ده یرس  گوششون  به  نبودم  مطمئن  که   یدارخش یصدا با  و   دادم  قورت

 ... بود  یواقع  دستش   حلقه   -

 : دادم  ادامه  دلم  تو  و

 نامزدشو   دانشکده  در  ک ینزد  ییاِبا  چ یه   ی ب  که  بوده  ی رسول  ما یس  دکتر  لقمه   دفعه   ن یا  حتما   -

 . کرده  سوار

 س ی ان  که   زدم   یتلخ  پوزخند  ...نداشتن  رو   تیخوشبخت  دنید  طاقت   حسودا  که   من   چاره یب  دل  یا

 گفت

 میبر  بهتره  -

 خاطر   به   کردم ی م  تکرار  دلم   تو   و   دادم یم  تکون  رو   رمقم   ی ب  ی پاها  افتادم  راه   دنبالشون   حرف   بدون

 و  کردم  بهونه  رو  یخستگ   نشستم  اتوبوس  یصندل   یرو   نکهیا  محض   به   .یبمون  یقو  دیبا  یمانل

 خودم   که   بود   ی م یتصم   نیا  شد،   زنده   برام  ش ی پ  سال   پنج   اتفاقات   .گذاشتم  هم   ی رو  رو  هام چشم

 ...موندم  ی م عواقبش  ی پا  د یبا  پس  .بودم  گرفته    موقع  اون

 تا   بده   قدرت   بهم   کنم،  انتخاب   رو   بد   شدم   مجبور بدتر   و   بد   نی ب  که   یبود   شاهد   خودت  تو   ایخدا

 دندون  و   چنگ  با  رو  م یزندگ  سپهر  بدون  که  ی مدت  ن یا  تمام  مثل   .بدم  ادامه   قبلاز  تریقو  بتونم

 ........ کردم  حفظ

********* 

  سلم  -

 دم ی چرخ طرفش  به

 !؟ی نشد  معطل  که  یلیخ   ؟ یخوب... خانوم سلم  -

 بود   کرده  سر  هم  یرنگ  یاقهوه  شال  و   بود  باز   شیاستخون  یبارون  یهادکمه
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 .بودم  دانشکده  یجلو   دادم  اس   ام   اس  بهت   که   موقع  همون  نه  -

 زدم   ی لبخند  .بمونم  منتظرت  تونستمیم  وگرنه  دادم  امیپ  یداشت  اصرار  چون    نبود  یمشکل  بعدم

 ببنده  که   کردم  کمربندش   به  یااشاره  و

 ...گرسنمه  یلیخ  که  من  ناهار؟  یبرا  میبر  کجا  میبگذر  حرفا  نیا  از  حاال  . بود  شده  تموم  کارم  منم  -

 فرستاد  گوشش   پشت   رو  شالش 

 ادرسو   ریمس  تو  میبر  سپهر  نداره  حرف  غذاهاش   نجایا  به  کهینزد  هست  ییایتالیا  رستوان  هی  -

 . دمیم  بهت

 خورده   یمهمون  تو  شب ید  که  ی نگرفودیف  و  چرب   ی غذاها  از  بعد  افتادم،  راه  و   دادم  تکون  یسر

 ...نگفتم  ی زیچ آرام   خاطر  به   اما  خواست یم  کباب  دلم  بودم

 رستورانه  انتهاش   یبر  م یمستق  رو  ابونی خ  نیا  -

 .... میشد  رستوران  وارد  ییدوتا  و  کردم  پارک  ی کنار  رو   نیماش

 ؟ ی کرد  انتخاب  -

 گذاشت   من   یجلو رو منو  و   داد  تکون  سر

 خورمیم  کاربونارا  پاستا  من   -

 رفت   که  گارسون  کردم  انتخاب   رو  ییایتالیا  برگر   زیچ تینها  در  و   انداختم  منو   به  ی نگاه 

  ختمیر  وانیل  تو  رو  م یمعدن  آب  از  کم  هی

 ؟ یبگ   بهم  یخواستیم  یچ منتظرم  من   جان   آرام   خب   -

 شد   ره یخ  من   به   و   گرفت  ز یم  از  نگاه

 ه ی  تو   شرکت  یبرا  یزود به  ی قو  احتمال   بابا  زدم   حرف شبید  مورد   در مامان  با   صبح  راستش   -

 .بشه  یاوک  کاراش   از   تا چند منتظره  فقط  اروپا،   رهیم  کنگره

 گفت   که   بود  یشکل  یچ مافهیق  دونمینم 
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 اگر ی حت  یعنی م،یندار ی نامزد مراسم  گرفتن  جز   ی ا چاره ما  افتاده  شبید که  ی اتفاق با  سپهر -

 .ذارهینم   گهید  مامان  بندازم  عقب رو موضوع نیا  بخوام  که  داشت   احتمال  درصدم  هی

 دم یکش  سر   رو  آبم  وانیل

 چرا؟  بپرسم  تونمیم  -

 کرد   مرتب  سرش  یرو   رو  شالش 

 هم   خاله   خانواده  کل  االن  یعنی  بفهمه   تایب  ی وقت  و  خالمه   ی م یصم   دوست   تا یب  مادر  چون  -

 .دوننیم

 خاروندم  رو  ابروم  گوشه

 .ارمیب  درش  که  نبود  حلقه به   حواسم  اصل  بود   من  یِاطیاحت  یب  خاطر  به  همش  متاسفم  -

 کرد   سکوت  آرام  غذا  آوردن   و  گارسون  اومدن  با

 .میزنی م  حرف بعدش  میبخور  غذامونو  بهتره  -

  کرد  فرو  پاستاش   تو رو  چنگالش 

 باشه   -

 نجایا  ی غذاها  بود  ارام  با   حق   شد  پخش   دهنم  تو   ش العاده  فوق   طعم   که  زدم  برگرم   زیچ  به   یگاز

 گرفت دستش   تو   رو شنوشابه  وان یل  ..نداشت  حرف  واقعا

 ؟ی ندار  هفته  دو  یک ی  ن یهم   تو   ینامزد  یبرگزار  با   یمشکل  تو   سپهر؟  هی چ تو  نظر   اوضاع  نیا  با  -

 کردم   زی تم   رو   لبم   دور   دستمال  با

 دوتامون  هر  فیتکل تا ی بد ینامزد مراسم به تن یزود نیا به یندار دوست دونمیم جان آرام -

 . میبرس  هم  از  ی شتریب  شناخت  به   و  بشه   مشخص 

 م یتصم   ندمونیآ  یبرا  تر راحت   هم   یهمفکر   با   میتون  یم  که   م یبالغ  آدم  تا   دو   تو   و  من  نظرم   به  اما

 رو  راستش  دست  و  دم یکش جلوتر   رو  خودم گذاشتم بشقابم  گوشه رو  دستم تو  دستمال  .میریبگ

 :گرفتم  دستم   تو  بود   زیم  ی رو  که
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 فکر   اشتباه  موردت  در  گرانید  نکه یا  تحمل  دونمیم  کردم  دایپ  ازت  مدت  نیا  تو   که  ی شناخت  با  -

 تهش   ی بد  انجام  هم  ی هرکار  تو  جان  آرام  یکن   شروع  یی جا  ه ی  از  دیبا  نظرم   به   اما  ی ندار  رو  کنن

 ! یدار  نگه  یراض خودت از  رو   همه ی تونینم   نی ناراض  عده  هی

 کردم   نوازش  شستم   با   رو  دستش   پشت

 ؟ یشیم  منظورم   متوجه  -

 دیکش  عقب   رو   دستش  مضطرب

 ؟ یستین   مونینامزد  مراسم  موافق که  نهیا  منظورت  یعنی  -

  کنم  راحت   مراسم بابت  رو   الش یخ کردم  یسع   زدم  میشونیپ  به  کوتاه چپم دست   انگشت  دو  با

 قبول   لیم  کمال  با  من  میریبگ  مراسم  که  نهیا  خواستت   اگر  تو  !ستین  نیا  منظورم   جان  آرام  نه  -

 رو  مراسم  نیا  اگر  چون  بخواه  رو  مراسم  نیا  خودت  خاطر   به  !نه  گرانید  خاطر  به  گمی م  اما  کنمیم

 ن یا  گم یم  اما  کنمینم  دییتا  رو  کارشون  منم  رن یم  رونیب  ازش  یناراض  عده  ه ی  تهش  ی ریبگ  هم

 . وقت  ه ی  نشه  ذهنت  شی تشو  باعث  حرفا

 ش چهره  تو   قبل  استرس   و   اضطراب   از   ی خبر  گه ید  که   گرفت   اروم   یحدود   تا   هام حرف  با   انگار

 دمیپاش  روش  به   یلبخند  .نبود

 یخوشحال تهش  تو بزنه  هم   یحرف هر   ی کس  هر یبد  انجام رو  ی کار  ه ی  یدل  اگر  تو  -

 . هیبق  حرف  نه   مهمه  تو  یِ خوشحال منم  یبرا

 کرد   رها   و  دیکش  دندون  به  کوتاه  رو  هاش لب

 . بودم  نکرده  نگاه  بهش  هیزاو  نیا  از  اصل   من راستش   شدم   آروم   حرفات با  ی لیخ سپهر  یمرس  -

 زدم   ی چشمک

 داشتم   المصب  دسر  سراغ  میبر  یموافق  شد  بسته   موضوع  نیا  پرونده  اگر  خب   .نداشت  یقابل  -

 . بهم  زدیم  چشمک ی لیخ  دسراش   عکس  کردمیم  انتخاب   ناهار

 . گرفت  ش خنده
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باشی شکمو  انقدر  خوره  یم  ن  بهت   -

گفتم شیطون  و  دادم  دلش  به  دل  بشه  پرت  دیشب  اتفاقات  از  حواسش  اینکه  برای 

اَم. شکمو  خیلی  من  دیدی  کجاشو  تازه  چپ-  لقمه  یه  غذا  جای  خودتو  دیدی  یهو  چون  خونه  تو 

باشی داشته  آشپزی  تمرین  االن  از  بهتره 

زد صدا  کشیده  رو  اسمم  سپههرررررر!کردم  گرفتم-  گاز  داخل  از  رو  لپم 

دیگه میگم  راست  خوب  جونم   -

میخورد. حرص  و  میکرد  نگاهم  ریز  چشمهای  با 

بدم؟ سفارش  داری  دوست  چی  دسر  خوردن  حرص  جای  به  عزیزم  خب   -

ایتالیایی کیک  الو  دیدن  با  دوختم  بود  نوشته  که  دسرایی  اسم  به  رو  نگاهم  و  کردم  باز  رو  مِنو 

جلوش و  اوردم  پایین  رو  مِنو  نگفت  چیزی  آرام  دیدم  وقتی  زد،  برقی  چشمهام  ویکتوریا(  )کیک 

گذاشتم

عشق)الو طعم  با  کیک  بدم  سفارش  کیک  الو  آیندهم  همسر  برای  میخوام  کنی؟  یم  ن  انتخاب  چرا   -

چیه؟ نظرت  عشق(  معنی  به 

خندید

چطوریه سپهر  اقا  انتخاب  به  کیک  الو  این  ببینیم  عالیه   -

دادم نشون  اوکی  معنی  به  و  گذاشتم  شستم  انگشت  روی  رو  اشارهم  انگشت 

عالیه عشق  طعم  با  چیزی  هر  نکن  شک  قهوه-  و  کیک  خوردن  محض  به  کنه....  ثبت  رو   

سفارشمون تا  زدم  صدا  رو  گارسون  حرفم  دنبال  به 

بود مضطرب  که  ظهر  برخلف  شدن  پیاده  موقع  برسه.  کارهاش  به  ارام  تا  زدیم  ییرون  رستوران  از 
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 آروم   یک  رو  خودم  آروم   نا  دل  اما  کنم  ارومش  تونستم  که  بودم  خوشحال  .زد  یارامش  پر  لبخند

 کرد؟ یم

 با  و   شد یم  خلوت   اطرافم  که   نی هم   اما   بود  اروم  ظاهر   به   ذکرم  و  فکر   بود،  جدل   قلبم   و  مغز   نیب

 هم  خودم   که   ییهاسوال  دادمیم  خودم  به   رو  سوال  ک ی  و  هزار   جواب  د یبا  شدم یم  تنها   خودم 

 داشبورد  از  و   شدم  خم  راننده  کمک  یصندل   طرف   به   قرمز  چراغ  پشت.  نداشتم  یجواب  براشون

 و  دم یکش  ی قیعم   پُک  گذاشتم  هام لب  نیب  و  زدم  ش ی آت  یگار یس  .اوردم  رونیب  رو   گارمیس  پاکت

 رون یب  رو  گاریس  خاکستر  تا   دم یکش  ن ییپا  رو  ن یماش  شه یش  .فرستادم  هام هیر  به   رو   گار یس  دود

 به  بره  خوادیم دلش  که  ی هرسمت به  تا   کردم  رها رو  افکارم  ذهنم،  جدل   و جنگ   از  خسته  .زمیبر

 و   کردم  پارک  ی کنار  رو   نم یماش  . رهیبگ  آروم  بلکه  بزنه  چنگ   خوادیم   دلش   که   ی تخاطره  هر 

 ذهن   به  یشرویپ  اجازه  و  بستم  رو   هامچشم  دمیکش  دراز  و  خوابوندم  کامل   رو  نمیماش  ی صندل

 ..... دادم  م خسته

** 

 . شدم  بلند  زیم پشت  از   تلفنم  یصدا  با   که  بودم   یامتحان  سواالت  کردن  پیتا  مشغول

 رفت   باال   یکنجکاو  از  ابروهام   روز   چند   از  بعد   آرام  شماره   دنید  با

 زم یعز  جانم   -

 دیچیپ   یگوش  تو   شادش  یصدا

 ؟ ی خوب  سپهر   سلم  -

 زدم   لب  لپتاپ  صفحه   به   رهیخ

 ؟ یچطور  تو خوبم  -

 . کنم  صحبت  باهات  مم یتصم   مورد  در  زدم  زنگ  راستش ..  یمرس  -

 دادم   فشار   رو  نتریا  دکمه   

 ! خب؟  -

 میریبگ  ندهیا  هفته  اخر   تا   رو   مونینامزد  یمهمون  یباش  موافق  اگر  ...کردم  فکرامو   من   راستش   -  
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نداشتم. آرام  از  رو  جمله  این  شنیدن  انتظار  انگار  برداشتم،  کردن  تایپ  از  دست 

آرام؟ مطمئنی   -

گفت قبل  از  رساتر 

باشه. بهتر  دوتامون  هر  برای  م  یم  تص  این  کنم  فکر  کردم  فکر  حرفات  به  خیلی  روز  اون  از  بعد  اره   -

گفتم نامطمئن  و  کشیدم  موهام  به  دستی 

میذارم احترام  بهش  من  اینه  تو  م  یم  تص  اگر  عزیزم  باشه   -

گفت: خوشحال 

لباسای کردم  نگاه  رو  مزونا  از  دوتا  یکی  لباس،  دنبال  مزون  بریم  فردا  باشی  موافق  اگر  پس  مرسی   -

چیه؟ نظرت  بریم،  دوتایی  میتونیم  باشی  نداشته  کاری  اگر  فردا  دارن  قشنگی 

کشیدم لبم  به  رو  دستم  دهنم  تو  خون  طعم  حس  با  دادم  فشار  و  جویدم  رو  لبم  گوشه 

بخیر... شبت  عزیزم  میبینمت  فردا  کن  اس  ام  اس  برام  رو  ساعتش  پس  باشه   -**********

رو** موهاش  اروم  بود،  معلوم  صورتش  روب  هنوز  اشک  اثرات  انداختم  خواب  غرق  مانلی  به   

یه نگا 

اومد. پایین  چشم  گوشه  از  اشکی  قطره  که  زدم  پلکی  رفتم  صدقهش  قربون  دلم  تو  و  کردم  نوازش 

خفه گلو  تو  رو  هقم  هق  شد  ماشینش  سوار  سپهر  نامزد  که  پیش  روز  چند  صحنهی  اوری  یاد  با 

اشکهام به  باریدن  اجازه  و  گذاشتم  بالش  روی  رو  سرم  و  زدم  دستم  زیر  پتوی  به  چنگی  کردم. 

بزنم حرف  یاسی  با  تا  اومدم  بیرون  اتاق  از  شدم  اروم  که  یهکم  دادم. 

موندم. جوابش  منتظر  و  گرفتم  رو  شمارهش  بذارم  تنها  حالش  این  با  رو  مانلی  که  نبود  رضا  دلم 

جان یاسی  سلم  الو  داشتم-  کارت  اتفاقا  زدی  زنگ  شد  خوب  خوبی؟چه  عزیزم  سلم  بشه-   

صاف صدام  تا  زدم  سرفهای  تک 
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 ...اخه  ام،ین  امروز  من  هست  امکانش  نمیبب  خواستمیم  زمیعز  ممنون   -

  گفت  ی اسی  که   اومد  ی زن  یصدا

 ...یگوش  لحظه   هی  -

 بذارم   ییچا خودم  یبرا  تا   رسوندم   آشپزخونه  به  رو   خودم  شبید  ی داریب  شب  از   خسته

 ؟ ی هست  م یمر  الو  -

 کردم   باز   رو   آب  رِ یش  و  گرفتم   م شونه  با  رو  یگوش

 .مزون امین  امروز  من  شهیم  زمیعز  اره  -

 .شلوغه  سرمون  یلیخ...  مزون  ی ایب  زودتر امروز  بزنم  زنگ  خواستمیم  راستش   زم یعز  نه  -

 .ستین  که   هم   مهسا   میدار  کم  روی ن  اومده  دیجد لباس  یکل

 بستم  ت یعصبان  با  رو   آب  ریش

 بشه   تموم  حرفم  نذاشت  ...یمانل  اخه   -

 !کرد  قطع   رو   تلفنش یاگهید  حرف  بدون  و  برم  دیبا  زم یعز  نمتیبیم  -

 دم یکش  دیترکیم  داشت درد  از   که  سرم   به  یدست

 . بذارم  سارا  ش یپ  نجا یا  رو  ی مانل  ارهی نم   طاقت  دلم  کنم؟  کار یچ حاال  -

 ی قور  تو   یی چا  قاشق  تا   دو  .....گشتم  یاچاره  راه  فکر   به   و  گذاشتم  دهنم  استرس   از  رو   ناخونم

 خونه   اشپز   از  و   گذاشتم  ی کتر  ی رو  رو  شده  پر   یِ قور  کردم   ی خال  روش  رو   جوش  آب  و  ختمیر

 امروز   سارا  کار  یطرف  از  بذارم،  کجا   حالش  نیا  با  رو   یمانل  که   بودم  غرق  افکارم   تو  .اومدم  رونیب

 .نبود  رضا   دلم  هم یطرف   از  و   نبود  مشخص 

 ی گوش  .اومدم  خودم به  فروختیم  گوجه   و  اریخ   که  کوچه   یتو  یوانت  یبلندگو   یصدا  با  باالخره  

 داد  جواب   دهینرس  دوم بوق  به   گرفتم  تماس   سیان  با  برداشتم  رو  لمیموبا

 ؟ یچطور  خانوم  میمر  سلم  -

 زم یبر  ییچا خودم  یبرا   تا  برداشتم  فنجون  هی
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 ؟ ییکجا  ؟ یتوچطور   س یان  خوبم  -

 گفت   و   دیخند

 شده؟   یز یچ  چطور؟  باشم؟  دیبا  کجا  م، خونه  نکهیا  و خوبم   بپرس   ی کی  یکی  -

 زدم   هم قاشق   با  و   انداختم  م ییچا تو  قند   حبه   دو

 ست ین  معلوم  کارش هم  سارا  نداره،  یفیتعر  ادیز  یمانل  حال راستش  شم؟یپ  یایب  امروز  یتونیم  -

 د یچیپ  یگوش  تو نگرانش  ی صدا  .شهینم   گفت  رمیبگ  ی مرخص   مزون   زدم  زنگ

 چطوره؟  یمانل  حال  االن  -

  دمیکش   سر   رو  مییچا  از  کمهی

 نه   ا ی  کرده  دایپ  رو دکتر  اون  تلفن  شماره  و  ادرس   همکارم  نمیبب  امروز  برم     بود،   داریب  صبح  تا  -

 : گفتم  اروم   و  کردم   یمکث

 شه یم  بدتر   بشه   بهتر  داروهاش  با   نکهیا  ی جا به  -

 از  ی ندار  الزم   یزیچ   .گهید  ساعت   ه ی  تا   رسونمی م  رو  خودم  نکن   ناراحت   خودتو   زمیعز  باشه   -

 رم؟ یبگ  برات  رونیب

 گذاشتم  توستر تو  نون  برش   هی

 . کنم  تشکر  ازت  ی چطور  دونمینم   سیان  یمرس .هست زیچ همه نکنه  درد  دستت  زم یعز  نه  -

 ...فعل  رو  خودم  رسونمیم  زم،یعز  ستین  الزم  تشکر  -

 شال   شدم   حاضر سی ان  اومدن  با  ...نشستم  زیم   پشت   ریپن  برداشتن  با  و گفتم  لب   ر یز  یخداحافظ

 زدم   لب  سیان  به   رو  و   برداشتم  رو  فمیک   .زدم  تن  رنگم  ی مشک  یبارون  با  رو رنگم  ی خاکستر

 دلم   برگردم  زودتر  کنم   شی راض  کنمیم  یسع  ر،یبگ  تماس  باهام  شد  نیا  از  بدتر  حالش  اگر  لطفا   -

 . بذارم  تنها   حالش  نیا   با   رو  یمانل  ارهینم   طاقت

 د یبوس  کوتاه  رو  مگونه
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 اگر   بهتره  حالش  شبمید  از  که  ینیبیم    میستین  تنها   گهید  رسهیم  نمینازن  االن  تازه  نباش  نگران  -

 . رمیگیم   تماس  باهات   شد  ی زیچ

 گرفتم   دستم  تو  محکم   رو   دستش

 .دیذارینم   تنهام  طیشرا  نیا  تو   که   یمرس  -

 . ادیم  در   یاسی  ی صدا  االن  گه ید  برو  برم،   قربونت  -

  دنم یرس با .....برسم اتوبوس  به زودتر  تا دمیدو  کوچه  سر  تا کفشم دنیپوش  با و  دادم تکون یسر

 شد  چراغچهل هاش چشم  یاسی

 ان یم  عروس  و   ینامزد   لباس پرو  یبرا  گه ید  خانوم   دوتا   االن  زم یعز  یاومد   شد  خوب   -

 . کن  مرتب  رو  ها  لباس  نجایا  ایب

 تر   حال  یب  شبید  یخوابیب  خاطر   به  هام چشم  انداختم  نه یآ  تو  خودم   شی آرایب  صورت  به  ی نگاه 

 . کنم  زونیاو  رو  ها لباس  تا  برداشتم  زیاو  رهیگ نهیآ  تو   خودم ریتصو  به  توجه  یب  .دیرس  ی م  نظر  به

 اتاق  تو  یاسی  اومدن  با  .باشم  تر راحت  یمشتر  اومدن  با  تا  گذاشتم  جلوتر  رو  ینامزد  ی هالباس

 زدم   زبون   رو  شدم   خشک   ی هالب بودم  مشغول  که   همونطور و  انداختم   ینگاه مین

 ی فیتعر  اد یز  حالش  یمانل  ؟ی کن  دایپ  برام   رو  دکتر  اون  تلفن   شماره  و   ادرس  ی تونست  جان  یاسی  -

 ی گفت  که  هیدکتر  اون  به  دم یام  همه  نداره

 گذاشت  مشونه یرو  رو   دستش   پشت  از

 ه؟ یک  شی پ  یمانل  االن   یوا  یا  -

 دمیکش  باال   رو   لباس کاور  پیز

 ی لیخ  ن یگفت  که  نی ریبگ  یمرخص   یباقر  خانوم  از  برام  امروز  خواستمیم هستن  ششیپ  دوستام  -

 .شلوغه  سرتون

 داد  تکون   ی سر  ناراحت

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

291 
 

 کرده  رد   یمرخص  شمیپ  هفته   یول  اصل  یاین   گفتم یم  بود  من   به   زم،یعز   مسئولم   منم   خدا   به  -

 دست   از  کارتو   نکنه  لج  باهات  هوی  که  نمیا  نگران  شتریب  شده  حساس   ی باقر  خانوم  کمهی  یبود

 .یبد

 برگشتم  طرفش  به   و  کردم  زونیاو  رو   دستم  تو   لباس 

 نیا .نبود نطوریا  یول  شده بهتر حالش  یمانل  کردمیم فکر  یندار یریتقص شما زمیعز دونمیم -

 ... یمانل   و   خونه یکارا  هم   مزون  هم   دانشگاه  هم  ارمیم   کم  دارم  گهید  واقعا  روزا

 د یکش  رونیب  رو رگال  ی هالباس  از  یکی

 دختر   دوارمیام  گرفتم  وقتم   ازش   یسخت  به   برات  نداره  حرف   ش یتشخص   دکترِ   نیا  نباش   نگران  -

 .بشه خوب  ی زود  به  خوشگلت

 زدم   ی زیتشکرآم  لبخند

 کنم   تشکر  ازت  ی جور چه   دونمی نم   جون یاسی  ممنون   -

 گفت دستش  تو لباس  به   رهیخ

 بدوز   رو   لباس نیا  یمنجوقا  ایب  شد   تموم  کارت   زم یعز  ستین  الزم  تشکر  -

 اوردم   باال  رو  سرم  در  زنگ  یصدا  با  .شدم  مشغول  و  کردم  نخ  رو  سوزن  گرفتم   دستش  از  رو  لباس

 .....گفتم  لب   ر یز  یآخ  بود  دستش   تو   نامزدش   دست   که   سپهر  دنید  با  و

 کوتاه   و  گذاشتم  هام لب  ن یب  اراده  یب  رو  سوخت  ی م  که  یانگشت  برداشتم  ازشون  رو  م رهیخ  نگاه

 دهنم   تو  رو  مسوخته  انگشت  کردم  مرتب   پام  یرو  رو  لباس  شدم  جاجابه  میصندل  یرو  .دمیمک

 کنم؟   کار یچ  خواستمی م  مسوخته  قلبم   با  کردم

 کردم  کسیف  جاش   سرِ   رو  منجوق   و   کردم  فرو  لباس  تو   رو   سوزن  دم یکش  یآه 

  براشون   کردن  انتخاب  که  رو کدوم  هر  بده،  نشون  خانوم به  رو  ینامزد  ی ها لباس ایب  جان  میمر  -

 . کن  باز

 تحمل   تونه یم  چقدر   آدم   هی  مگه   رم؟ یبم   خودم  درد  به   ذاشتن ینم   چرا   داشتم  کم   رو   ی کی  نی هم 

 کردن   کامل  از  یحت  ....مَرد  اون  دم، یپرست  یم   دلم  تو  عاشقانه   رو   مرد  اون  هنوز   یلعنت  منِ  !کنه
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 رو  قت یحق  و   کنهیم  دا یپ  رو  ذهنم  خوندن  قدرت  ی کس  کردمیم  حس   داشتم  هراس   هم   جمله  اون

 که   هامچشم  به  یدست  بشم  مسلط  خودم   به  تا  دمیکش  ق یعم   نفس  چندبار  هم   پشت   !فهمهیم

 با  .رسوندم  هالباس  رگال  به   رو  خودم  سست  ی هاقدم  با  و  دمیکش  دنی م  لو  رو  من  بودم  مطمئن

 صدام   .نفهمه  خرابم  حال  از   ی زیچ  یاسی  تا   نشوندم  لبم   ی رو  یامسخره  لبخند  سپهر   نامزد  دنید

 گفت   زودتر   خودش که  کرده  انتخاب  یزیچ   بپرسم   تا کردم  صاف   رو

 زمی عز  خوامیم کیش  حال نی ع  در  و   ساده  لباس   هی  -

 :گفت  که   بدم   رو  زش یسا  تا   انداختم   اندامش   به  ی نگاه 

  هشته و  ی س  زمیسا  -

 ذهنم   اما   بود   آشنا   برام  شدت   به   ش افهیق  کجا؟   اما   دمید  ییجا  قبل   دو  دختر   ن یا  کردم ی م  حس 

  اماده   براش  رو  بود  اومده  برامون  تازه  که  ییکارها  از  تا  چند  .ارهیب  ادی  به  که  بود  یاون  از  ترخسته

 گوشه   ی هایصندل  از   یکی  ی رو  سپهر  .ارهیب  در   رو   هاش لباس  تا  دادم  نشونش  رو   پرو   اتاق   کردم

 برگشتم   نکه یا  محض   به  اما   کردم  حس  خودم  ی رو  یالحظه  رو  نگاهش   ی نیسنگ  بود  نشسته  مزون

 یاتقه  و ستادمیا در  پشت  باشم  اعتنایب خودش  مثل کردم  یسع .بود برداشته  روم از رو  نگاهش

 گرفت  ازم  رو   لباس و  کرد  باز رو  در   .زدم  پرو   اتاق  در  به

 ی سادگ  از  یکم   و  خوردیم  یضربدر  یبندها  پشتش  بودن  کیش  نیع  در  که  بود  ی طور  لباس  مدل

 به  رو نهیآ تو از من به رهیخ  که بستم رو بندها و ستادمیا پشتش دنشیپوش با .کردیم  کم لباس

 زد   لب  روش

 دم؟ یند  یی جا رو  شما   من   -

 گفتم   و  زدم   ی پوزخند  دلم   تو   کجا؟   اما   بود  دهید  رو   من   اونم  پس   شد  شل   اخر   بند   رو   دستم

 زدم   خط رو  ه یفرض  نیا  عیسر  بعد  اما   نامزدت،  ی م یقد  یها عکس  ی الالبه  احتماال  

 مطمئنا    باشه   گفته  اگرم   ی حت  !باشه؟  گفته   دختر  نیا  به   یز یچ  من  از  سپهر  داشت  امکان  یعنی

 داد  تکون   رو   دستش  نداده  نشون  رو  عکسم

 !خوبه؟ حالت زم؟ یعز  ییکجا  -

 کردم   محکم   رو اخر  بند   و  دادم   تکون  سر
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 ان یب  کنم  صدا  رو  نامزدتون  رم یم  ممنونم  خوبم  -

 زم یعز  یمرس  -

 باز   مه ین  رو   در   کنم  سپهر   به   ی نگاه   نکهیا  بدون  زدم   رون یب  عیسر  نداشتم  رو   اتاق   اون  تحمل 

 د یرس  گوشم  به   واضح  صداش   بشه   منظورم  متوجه   خودش  تا  گذاشتم

 قشنگه   ی لیخ  -

 زد   ی چرخ  آرام

 . میکن  انتخاب  بعد  بپوشم  لباسام  هیبق  بذار   یول    دارم،  دوسش   ی لیخ  خودمم   -

 که   بودم  یمادر   من    ختیر  فرو  درونم  ی زیچ  کردم   حس  که  زد  یکوتاه   بوسه  رو  لختش  سرشونه

 زن  رونیب  از   اما  بودم  ی فروپاش  به  رو   و  دادمیم   سر  ه یمو  دلم   تو   نشیزتریعز  ندادن  دست  از  یبرا

 رو   شیزپ  رمقم  یب  یهادست  با  کردم  اماده  رو   یبعد  لباس  .دمیرسیم  نظر  به  یمحکم   و  سخت

 .کردم  گرد عقب  و  دم یکش  باال

 دهی پر  کمهی  رنگت   زم یعز  ستین  خوب  نظر  به  حالت   -

 زد   ی لبخند و  گذاشت  دستم  کف  اورد  رونیب  ی شکلت  فش یک  تو  از  و رفت   نه یا  گوشه  سمت   به

 ظهر؟   از  یخورد یز یچ  افتاده  فشارت   کنم  فکر  زمیعز  بخور  نویا  -

 ی حسود  بود  سَرتر  من   از  که  یدختر  به  داشتم  چرا  نبود  خانوم  و   خوب  انقدر  مقابلم  دختر  کاش

 ه ی تک  بهش   راحت   و  ذارهیم  سپهر   یها شونه  ی رو   رو  سرش   بعد  به   نیا  از  چون   د یشا  کردم؟ یم

 ادم ی  ! درسته  ...انداختم  نگرانش   ی ها چشم  به   ی نگاه   ....دادم  دستش   از   من   که   ی گاه هیتک  . کنهیم

 به   روز  همون  چرا  بود   سپهر  کنار  مارستانیب  تو  روز  اون  که  بود  یهمون   دختر  نیا  .....!اومد

 گذاشتم   دهنم  داخل  تعارف   بدون  رو   شکلت نکردم؟  شک  شونرابطه

 ممنونم   -

 ریز  شمردونه  عطر  خوردم   ی سخت  و  سفت  جسم  به   که  برم  رونیب  اتاقک  از  تا  رفتم  عقب   عقب

 اونجا  از و کردم  یعذرخواه  بشه زنده خاطراتم   تنش عطرِ  با  دوباره نکهیا از قبل  اما دیچیپ مینیب

 گشتم   یاسی  دنبال  چشم   با   .نکنه  رسوام  نیا  از  شتری ب  بدم  حال  تا شدم  خارج 
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  ره یم  جیگ  سرم   کم هی  من  شونییپ   برو  تو   لطفا   جان  یاسی  -

 اومد   جلو  نگران

 تو   ی شد  ی چ  -

 .... کارا  هیبق  سراغ رمیم  نمیبش  کم هی  خوبم_

 گذاشتم  یکنار   و  دمیکش  سر  رو  شربتم  وانیل  . نخوردم  تکون  م یصندل  از  برن،  مزون  از  که  ی زمان  تا

 یی هالباس  .دمیکش  باال  رو   پشیز  و  گذاشتم  کاورش   داخل    کردم  تموم   رو  لباس  ی دوز  منجوق

 با   شد   تموم  که  کارم  . کردم  زونیآو  رگال   به  هم   رو  بودم  اورده  رونیب  سپهر   نامزد  یبرا  که   هم 

 ادم ی  رسوندم   خونه   به  رو   خودم   چطور   نکه یا  .زدم  رون یب  و   کردم   زمزمه   یخداحافظ   فم یک  برداشتن

 به   دیبا  گهید  .دادم  قورت  رو  بغضم  دمید  آسانسور  نهیآ  تو   رو  قرمزم   یها چشم  یوقت  اما  ستین

  داشته   یاهیگل  دینبا  کردم  جدا  رو  راهم  خودم  یوقت  نداختمیم  پوست  شده  که  هم  یمانل  خاطر

 دیکل  .بود  بس   یزار  و   هیگر  گه ید  اما   کنهیم  چمیپ  سوال  هامچشم  دنید  با   سیان  دونستمیم  .باشم

 افتاد   بهم  چشمش   که   بود   ینفر  ن یاول  نینازن شدم  وارد  و  چرخوندم   رو

 ینباش   خسته زمیعز  سلم  -

 زد   پچ   د یرس  که  کمینزد

 ؟ ی کرد  هیگر  -

 کردم باز   رو   میبارون  ی ها دکمه

 چشمم  تو   رفت  آشغال  نه  -

 گفت   باز  که  نکرده   باور  بود  معلوم

  !رفته؟  هم  چشمت تا  دو هر   تو   اونوقت  !آشغال؟  -

 زدم  لب  کنم  نگاه هاش چشم تو  نکهیا  بدون

  اره  -

 چشمم   تو   رفت  زدیم  باد
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 خوابه؟  یمانل  -

 بخوابوندش  تونهیم   نه یبب  اتاق   تو   بردش  سیان  کرد یم  ی تاب  یب  ی لیخ_

 برگشتم   طرفش  به  نگران  و  انداختمشون  مبل   گوشه  کنم  زونیاو  رو  هام لباس  نکهیا  بدون

 بده؟   ی لیخ حالش نی نزد  زنگ  بهم  چرا خب   -

 گفت   کنه  آرومم   خواستیم  که  یلحن با  گرفت  دستش   تو   رو   هامدست  

 ؟ یریبگ  وقت  خوب دکتر   هی  از  یتونست شد؟  یچ دکترش هی قض   م یمر  نباشنگران  -

 شد ینم   باورم  دمشیدینم   کینزد  از  خودم  تا برسونم  یمانل  به  رو  خودم  تا زدم کنارش

 خوابهیم  داره  ستایوا  میمر  -

 ش ی نیب  یرو  رو  شاشاره   انگشت  که  یسیان  و  خواب   غرق  یمانل  با  که  دمیکش  نییپا  رو  در  رهیدستگ

 سرم   پشت  هم  خودش  برم  رونیب  که  کرد  اشاره  دیکش  یمانل  رو  ییپتو  .شدم  مواجه  بود  گذاشته

 بست   سرش  پشت  رو  در   و  اومد   رونیب  اتاق  از

 ؟ یشونیپر  انقدر  چرا  زم یعز  شده  ی چ  -

 کردیم  ی تاب  ی ب  گفتی م  نینازن   س؟یان  خوبه حالش   -

 ی نیس  هی  با  هم   نینازن  نشستم  خودش  کنار  مبل   یرو  د یکش  خودش  دنبال  و  گرفت  رو  دستم

 . شد  ر یجاگ  رومونروبه  درست  ینیریش  و  ی چا

 نکه یا  از   بعد  بعدازظهر  میمر  دکتر   ش یببر  دیبا  ی ول  !خوابوندمش  بود  یسخت  هر   با   االن  بهتره  -

 تبش   اوردین  باال   تا   اما   میکرد  ش یپاشو  نینازن  با  کرد   تب  بعدم  داشت،  تهوع  حالت   همش  یرفت

 .  شدهیم تموم   االن  تا   دیبا  بوده  یت یمسموم  اگر   ومدین  نییپا

 کرد حلقه  دورم  رو   دستش   و  د یکش  جلوتر رو خودش  دی د  که  رو   سردرگمم  افهیق

 و   نباشه   یحاد  مشکل  اصل   دیشا  ی باش  یمانل  از   تر یقو  د یبا  تو  م یمر  ستین  زدن   جا  وقت   االن  -

 شماره   و  یادرس  یتونست  گفت؟   ی چ  همکارت   بشه،   حل  قرص  دونه  تا  چند   و  درست  ص یتشخ  با

 !؟ی ریبگ  ازش   یتلفن
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 زنگ   بهم  کاش   گه،یم   یچ   نم یبب  دکترِ  شی پ  برمیم  رو   یمانل  فردا  گرفته  وقت  ی سخت  به  برام  اره  -

 اخه؟   نی نگفت  یز یچ  چرا   نیزدیم

 داد  ماساژ  دستش   با   رو  هام شونه

 م یزدیم  زنگم  بهت  بنداز،   نه یآ  تو  خودت  به  نگاه  هی  برم  تدهیپر  رنگِ  و  قرمز   یچشما   قربون  -

 نجا؟ یا  یبرسون  خودتو  یخواستی م  بد  حال  ه ی  با  نکه یا  جز ؟ی بکن  یخواستیم  کار یچ

 اره؟   ، ینشست  اونجا  افتاده   فشارت   کم هی  گفت  ی مون  ی م  مزون   ی ک  تا   بپرسم  ی اسی  از  زدم   زنگ  

 بود؟   شده  چت 

 هامچشم  ی جلو  درست  انگار   بست  نقش   هام چشم  یجلو  دش یسف  لباس   با  آرام   چهره  که  زدم   یپلک

 موضوع   ن یا  از  یزیچ   بودم   بسته  عهد   خودم  با  نکهیا  با   زدیم  چرخ   و  بود  گرفته   رو   سپهر  ی هادست

 : گفتم  جون یب  که اوردین  طاقت   دلم  اما  نگم

 مزون   بود  اومده  سپهر  -

 گفت   دوباره  که   دیشن  اشتباه  هاش گوش  کرد   حس شد  خشک   مشونه  رو سیان  ی هادست

 سپهر؟   -

 دادم   تکون  سر

 بخره   لباس نامزدش  با   بود  اومده  سپهر  اره  -

 سرفه   به   و  د یپر  گلوش  تو  یی چا  اخرم   جمله  با   کردی م  گوش  هامونحرف  به   سکوت  تو  که  نینازن

 نینازن  که   زد  پشتش  به   ضربه  تا   دو  رسوند  نی نازن  به  رو  خودش  و  شد  بلند  کنارم  از  سیان  .افتاد

 زد   لب  نشسته  اشک  به  ی هاچشم  با

 دانشگاه   که   ییهاحرف  یعنی  پس   !کرده؟  نامزد  یراست  یراست  گلوم  تو  د یپر  لحظه   هی   خوبم   -

 ! نبود  عهیشا  درسته؟  گنیم  سرش   پشت

 کردم   لمس  رو  م یخال حلقه  یجا   و   گرفتم  راستم  دست   با  رو   چپم   دست

 انجام  هوا  رو  ویکار  که  ستین  یادم  سپهر  میدی فهم یم  دیبا  میدید  دستش  حلقه  که  ی روز  همون  -

 .دی چرخیم  ارام  سر   دور  پروانه   مثل   یجور   چه  که  نش یدیدیم  امروز  دیبا  بده
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زد لب  متعجب  آرام؟!انیس   -

برداشتم ظرف  داخل  از  شیرینی  یه  و  شدم  خم 

فهمیدم... زد  صداش  وقتی  آرامه  نامزدش  اسم  آرام  آره  میومدن-  بهم  خیلی  بگم  و  کنم  کامل  رو 

جملهم نتونستم  زدم  دستم  تو  شیرینی  به  گازی 

بود، سخت  برام  سپهر  و  ارام  مورد  در  زدن  حرف  بودم  گفته  سختی  به  هم  رو  جمله  تا  چند  همون 

پس دارم  رو  سپهر  یادگاری  بزرگترین  من  وقتی  و  شده  جدا  راهمون  بودم  پذیرفته  که  هرچند 

بود! کابوس  مثل  برام  دیگه  زن  یه  کنار  اونم  دیدنش 

یهکم گرفتم  دستم  تو  رو  چایی  لیوان  دیگهم  دست  با  زدم  علقهم  مورد  شیرینی  به  دیگهای  گاز 

گفت: انیس  که  سرکشیدم  رو  چاییم  از 

رو؟ نامزدش  میشناختی  شیرینیهای-  تموم  میخواست  دلم  رفت  یم  ن  پایین  گلوم  از  چیزی   

نگرانی از  که  شه  یم  ه  برخلف 

زدم گاز  و  برداشتم  خامهای  نون  دونه  یه  معطلی  بدون  کنم.  تموم  چایی  با  رو  بشقابم  توی 

بیمارستان تو  بودم  کرده  تصادف  که  موقع  همون  بار  یه  اما  گفت  شه  یم  ن  که  شناخت  یعنی  اره.....   -

آبی. روسری  با  بود  پوشیده  سفید  مانتوی  بود  اومده  بودی  پیشم  هم  تو  که  روزی  همون  دیدمش، 

زد تکیه  مبل  به 

بود! پوشیده  چی  میاد  یادت  دقیقم  چه   -

این تو  اینکه  بودیم.  مونده  بیدار  نفرمون  سه  هر  صبح  تا  انداختم  مانلی  بسته  چشمهای  به  یه  نگا 

رو رختخوابها  نازنین  داشت.  ارزش  دنیا  یه  برام  بودن  نذاشته  تنهام  نازنین  و  انیس  سخت  شرایط 

جام از  بکشه.  دم  چایی  زودتر  تا  کرد  زیاد  رو  کتری  شعله  هم  انیس  گذاشت  گوشه  یه  و  کرد  جمع 

از رو  مربا  و  پنیر  کره،  پیوستم.  آشپزخونه  تو  بهشون  صورتم  و  دست  شستن  بعد  و  شدم  بلند 

صبحونهمون خوردن  از  بعد  نشستم....  میز  پشت  و  ریختم  چایی  سینی  یه  کشیدم  بیرون  یخچال 
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 دل   دو   س یان  ن،ینازن  رفتن   با  .میبرسون  مطب   به   رو  خودمون   زودتر  یچ   هر   تا   کردم   اماده  رو   یمانل

 : زد  لب

 سختت  د یشا  گفت   نذارم   تنهات   گفت   نمینازن  ی عنی  بفرستمت،  تنها   ینجوریا  ارهی نم   طاقت   دلم   -

 .میمر  امیب  همراهت  من  بذار  اما  نکرد   اصرار  شتریب  نی هم  یبرا  شه ینم   همراه  تا   دو  ی بگ  بهش  بود

 برام  رو   شما   خدا   که  کردم   ی خوب  کار   کجا   و   ی ک  دونمی نم _  دم یپاش  روش   به   ی اخسته  لبخند

 ببندم   رو هامکفش  بند  تا   دادم   سیان  دست  به  رو   یمانل  .نی کنارم  که  ممنون   فرستاد

 ..... میزد  رونی ب  خونه از  بغلش   از  یمانل  گرفتن   با  و   کردم  بلند  سر

 زد   لب   دنمون ید  با  یمنش

 د؟ یداشت  ی قبل  وقت  -

 گفتم   زنان  نفس

 .بودن  گرفته  وقت  برام  ییسنا  اسم  به  بله...بله  -

 انداخت   ینگاه  رو   ست یل  اخر   تا   ستیل  اول  از   خودکارش  با

 کنم   صداتون  تا   د ینیبش  د ییبفرما  درسته  -

 کف   .نداره  رو  وزنم  تحمل  استرس  و  ی خستگ  از   پاهام   کردمیم  حس  دیلرزیم  پاهام   ادیز  استرس  از

 هم   س یان  کردم  جاجابه  بغلم  تو  رو  یمانل  نشستم،  یخال  یصندل  نیاول  یرو  کرد یم  زُق  زُق  پاهام 

 با   یمانل  گذاشتم  دهنم  تو  و   برداشتم  فمیک  تو   از  ی نبات  شکلت   دونههی  .نشست  روم روبه  ی صندل

 . کردم  بوسش   که   زد  ینق   دستم  تو   شکلت  دنید

 تو   یبرا  شکلتم   نیا  جان   مامان   ا یب  من  برم  خوشگلم  دختر   قربون  -

 من   باش  بچم  دارنگه  خودت  ایخدا  چسبوندم   منهیس  به  رو   سرش  و  گذاشتم  دهنش  تو   رو  شکلت

 .باش  من   یمانل  مراقب  دم یرس  نجا یا  به   تا   دم یکش   ی سخت  چقدر   یدونیم  خودت   دارم   تو   از   رو   مبچه

 که   دم یکش  دارم نم  ی ها چشم  به   ی دست  نشدم  زمان   گذر   متوجه   که   زدم  حرف   خدا   با   دلم   تو   انقدر

  ...گذاشت  هم   یرو  نانیاطم   نشونه  به   رو  هاشچشم  .دوختم  سیان  به  رو   نگاهم  ی منش  یصدا  با
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 تا  کرد  نهیمعا  تخت  به  یااشاره  شد   بلند  جاش  از  دنمید  با  دکتر  شدم  وارد   و  زدم  در  به  یاضربه

 بذارم   اونجا  رو  یمانل

 ه؟ ی چ  ما   یکوچولو   خانوم اسم  خب   -

  مالوند  رو  هاش چشم

 یلیمان  -

 ؟ یدار  دوست  م یکن  یباز   دکتر  کمهی  هم  با  میخوایم خوب یدار  ی قشنگ  اسم  چه   -

 زدم   باال  رو   لباسش و  بکشه  دراز تخت   ی رو  کردم   کمکش 

 مدت؟  ن یا  داشته  یعلئم  چه   -

 زدم   هی تک  تخت  به  و   رفتم جلو  قدم   هی

 ی دما  دوباره   ساعت  چند   بعد   ی ول  کردم   هیپاشو  کنه یم  تب  شبمید  از   تهوع   حالت   و   درد   شکم   -

 .رهیم  باال   بدنش

  انداخت  گردنش دور  رو   شی پزشک  یگوش  

 علئم   با   باز   ی ول  بایتقر   بود   شده  خوب   دادن  دارو  و   ته یمسموم  گفتن  بردمش  درمونگاه  من   -

 .شد  شروع   یتر یجد

 نشست   زشیم  پشت

 داره؟   مهیب  دفترچه   -

 دم یکش  رونیب  فمیک  تو از  و  دادم   تکون  سر

 دکتر  ی اقا  هی چ  مشکلش   -

 کردم   بغلش  و  برگشتم  یمانل  شیپ

 . نباشه  کنم یم  فکر  که   یز یچ  دوارمیام  داد ی قطع  نظر   شه ینم   فعل  -

 دم یجو  استرس   از  رو   لبم
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میکنید نگرانم  دارید   -

گفت: و  چسبوند  بههم  رو  دستهاش  کف  گذاشت  میز  روی  رو  خودکارش 

نوشتم آزمایش  براش  زودتر-  تا  اورژانسی  زدم  باالش  اینکه  فقط  بگم،  بهتون  رو  قطعیم  نظر   

میتونم آزمایشها  انجام  از  بعد 

نیست. گرفتن  نوبت  به  نیاز  دیگه  مطب  میاین  بلفاصله  گرفتین  رو  جواب  که  وقت  هر  بشه  انجام 

سرش بلیی  ممکنه  آن  هر  میکردم  حس  میزد  شور  بدجور  دلم  چسبوندم  خودم  به  سفت  رو  مانلی 

بیاد.

چیه؟ من  دختر  مشکل  بگین  لطفا  دکتر  اقای  پزشکیام  دانشجوی  خودم  من   -

برداشت چشمهاش  روی  از  رو  عینکش 

ازمایشهای تا  میگم  بازم  اما  هست  شایع  کودکان  تو  که  هست  کبدی  بیماریِ  یه  من  تشخیص   -

هست. مرحلهای  چه  تو  بگم  تونم  یم  ن  ندید  انجام  رو  الزم 

پرسید دوباره  و  کرد  مکث  یم  نیومده؟!ک  شما  همراه  چرا  کجاست؟  مانلی  پدر   -

بگه دروغ  مجبوره  که  ببخش  رو  مامانی  زدم  لب  دلم  تو  انداختم  بغلم  تو  مانلیِ  به  یه  نگا 

شده فوت  مانلی  پدر  راستش...  پدرش....  پدری-  من  دختر  که  حرف  این  گفتن  دونستم  یم  ن   

ریخت هم  به  و  شد  متأثر  حرفم  از  دکتر  چهره 

داشت. درمانش  روند  روی  تأثیری  چه  نداره 

دکتر؟ اومده  پیش  مشکلی   -

کشید دستی  رو  ابروش  دو  بین 

نیست... مشکلی  نه   -

نشدم متوجه  که  کرد  زمزمه  چیزی  لب  زیر  و 

 300
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 ....زدم  رونیب  و گفتم   لب  ر یز  یخداحافظ

 ی خاص  مشکل  رو  یمانل   و  باشه   اشتباه  دکتر  حدس   ها   شیآزما  انجام  با  که   بودم  دواریام  دلم   ته   

 .......... نکنه  دیتهد

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

  ختمیر  انارم   یرو  نمک  و   گلپر  از  کم هی  قاشق  با

 شده؟   یزی چ  ی فکر  تو  همش  روزه  چند    دم ینفهم  نکن  فکر  -

 عاشق   م یمر  ادمه ی  گذاشتم  دهنم   تو   انار   قاشق  ه ی  کردم   کج   ن ییپا  سمت   به  ی چیه   ی معن  به   رو   لبم

 . خوردیم  نمک  گلپر  با   رو  انارش   شه یهم   بود،  انار  نیریش  و   ترش  طعم

  خوبه؟  حالت   -

 نشست   دستم  یرو  اوشیس  دست  که  کردم پر   خودم یبرا  گه ید  قاشق  هی  و   دادم  قورت   رو  انارم

 شده؟   بحثتون  آرام   با  -

 ...ومدمین  کنار   خودم   با   هنوز   من   اما   مه ینامزد  مراسم  گه ید  هفته     ندارم   یمشکل   آرام  با  اوش یس  نه   -

 !کنم؟ی م  عجله  دارم   نکنه  دلشوره  هیشب  ی حس  ه ی  اوشی س  دارم  ی جبیع  حس  هی

 زد   بازوم   به  ی اضربه  و   دیخند

 !؟ ی بش  دوماد  ی خوایم  اولته  بار   مگه  یحساب مرد  یچ ی برا  دلشوره  !!دلشوره؟  -

 شد   جمع لبخندش  که   گفته  ی چ  د یفهم   تازه  انگار

 ی برا  ، یکامل  و   پخته  مرد   ه ی  االن   تو   که   یستین  ساله   ست یب  جوون   ه ی  االن  تو   ....که  نه یا  منظورم   -

  یناسلمت.....  هیعیطب  یحد   هی  تا   بعدشم  هیمعن  یب  دلشوره   و  ینگران  پس   ی دکتر  ی اقا  خودت

 بعد   به  نیا  از  شه یم  شتریب  تت یمسئول  گه ید  یکن  ازدواج  یخوایم

 گفتم   و  گذاشتم  ز یم  یرو  رو   دستم  تو   کاسه  گذاشتم  دهنم   تو  رو   آخر   قاشق

 ! دمید  مویمر....بخرم  لباس  مزون   از  آرام  یبرا  میبود  رفته   که   یروز  اون  ....که  یروز  اون  -

 نشوند   یاخم   ابروش  دو   نیب  بعد   یکم   اما  شد   گرد  هاش چشم
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 ! سپهر؟  اره  ؟ یکنیم   فکر   میمر به  ی دار  هنوز تو  نکنه   نم یبب  کن  صبر   -

 گفتم   مکث   با   و  گرفتم   گاز  داخل   از  رو   لبم

 نفر   ه ی  به   فکر   با   کنم  ازدواج   گه ید  ی کی  با   خوامیم  ی وقت  که   نشدم   ی عوض  انقدر   نه   که   معلومه   -

 .کنم  خراب رو   میزندگ  گهید

 گفت   ی تراروم  لحن   با

 دیخر  از  که   ی روز  از  شدم   متوجه   که   ییجا  تا   اما   ی هست  یایعوض  ادم  تو  گم ی نم   من   سپهر   نیبب  -

 ره یخ  جا   هی  به  و  یر یم  فکر  تو  ی چرخیم  خودت  دور  همش  نبود  جالب  حالت  ادیز  نیبرگشت

 جا رو  ی ریبگ  دانشجوهات   از  ش ی پ  روز  چند   بود  قرار  که   هم  یامتحان  یکن   دقت   اگر  یحت   ،یشیم

 ... یگذاشت

 اوش یس  شده  جدا میمر و  من   راه  وگرنه  مراسمه  به  شدن  کینزد  خاطر به  که   گفتم  -

 . دمشی د  مزون  تو   روز  اون  گفتم که  بود   من  از  اشتباه  اصل  .....شده  جدا  وقته   یلیخ

 گذاشت  بازوم  ی رو  رو   دستش

 من   باشه  ادتی  ...برگرد  اشتباهه  یشد   متوجه  هم  عقد  سفره  سرِ  اگه  یحت   بودم  خونده  جا  هی  -

 ندهیآ   در   چه....االن  چه   ...یکن  حساب   کمکم   رو  یخواست هروقت  یتونیم  دوستتم

 زدم   موهام  به  ی چنگ

 . کنه  بهتر  رو   حالمون کردن  شنا   کم هی  کنم  فکر  استخر  ن ییپا  میبر  ایب  -

 زد   ی چشمک

 .امیب  بپوشم  ویما   برم  کنم  صبر   موافقم  -

  برداشتم   هم   حموم   داخل   ی شامپوها   از  ی کی  بردارم  رو  لباسم  و   حوله  تا  شدم  بلند   رفت  که  اوشیس

  کردم  حموم  داخل  نه یآ  به  ی نگاه   رمیبگ  دوش  نییپا  همون  تا
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 روزت   اون  نگاه  شدم  الت ی خ  یب  که   حاال  بره  نییپا  گلوم   از  خوش  اب  هی  ینذاشت  سال  پنج   نیا  تو  -

 ره یبگ  ازم   رو  راحت  و  آروم   ی زندگ  ه ی  الت ی خ  و   فکر  ذارمینم     ....رهینم  کنار  چشمم  جلو  از  مزون   تو

 ....ذارمینم 

 . شدم  حاضر من  ایب  پسر؟   ییکجا  سپهررررر  -

 زدم  چنگ رو  میورزش  ساک  ومیما  دنیپوش  با  و   زدم رونیب  حموم  از

 م آماده  منم  میبر  -

 انداختم   دستش  تو  تنقلت   به  ی نگاه 

 ؟ یاورد  خودت   با   ه یچ  نایا  -

 داد  هل   جلو   به   منو دستش  با

 .....نفرست  دو  بزم   هی   سوروسات  نایا  نکن   دخالت   زایچ نیا  تو   میبر  ایب  -

********* 

 دم یکش  میبارون  به   رو  کردم   عرق  یها دست  چپوندم   فم یک  تو   استرس  با  رو شی آزما  جواب

 بشم  مطمئن   حضورش  از  تا   گرفتم  رو   دکتر  مطب   شماره

 دییبفرما  یموسو دکتر  مطب   -

 کردم   صاف رو  شدم   خشک یگلو  

 !دارن؟  ف یتشر  مطب  امروز  دکتر  ی اقا  بدونم  خواستمیم  هستم ییسنا  خانوم،  سلم  -

 د یچیپ  یگوش  تو   زدیم  حرف یاگهید  شخص   با  داشت  که   ی حال در   صداش

 حضورتون  ی گوش  لحظه  چند   -

  دم یکش  تر   جلو رو  شالم   

 .دیار یب  فیتشر  م، یهست ۶  ساعت  تا   یی سنا  خانوم  بله  -
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 خاطر   به   زدم   رونیب   مارستان یب  از   دادم  سُر   میبارون  بِ ی ج  تو   رو   تلفنم  ی گوش  و  کردم   ی تشکر

 .برسونم  یتاکس  ستگاهیا  به  شدن   سی خ از  قبل  رو   خودم  تا   کردم  تند   پا   زد یم  که  یبارون

 رو   میگوش  بود   یمانل  ش ی پ  دلم   برسم   مطب   به   زودتر   تا   گرفتم   دربست  ن یماش  ن ی اول  دنید  با

 د یچیپ  یگوش  تو   س یان  اروم  ی صدا  بوق   دو   از  بعد  بپرسم   سیان   از  حالشو  تا   اوردم  رونیب

 م یمر  جانم   -

 

 شدم   رونیب  گرنظاره  زده  بارون  یشهیش  پشت  از   و  دادم  کهیت  ی صندل  یپشت  به

 خوبه؟   یمانل  ؟ یخوب زمیعز  سلم  -

 ؟ یگرفت شویآزما  جواب   برد  خوابش تازه کنهی م  یتابیب  یلیخ   نداره  یفیتعر  حالش   -

 زدم   لب  زدنیم  قدم   روادهیپ  تو   چتر   با  بارون  ریز  که   ی زوج  به   رهیخ

 رم یم  تنها  نی هم   یبرا  بشه   رید  ببرم  رو   یمانل  ام یب  تا   دمیترس  مطب   رمیم  دارم  اره  -

تر با مادر و پدرش قدم اون طرف  ی که کم  یاهاشون گرفتم و به دختر بچهنگاهم رو از دست

خانواده سه نفره خوشبخت کنار هم قدم  هیز ما هم مثل  رو  هی  شد یم  یدوختم... چ  زدیم

 بغضم رو قورت دادم  سی! با الو الو گفتن انم؟یزدیم

 ؟ ی گفتیچ  دیببخش  -

خبر نذار از خودت کارِت تو مطب تموم شد  یمنو ب گمی ! مکنم؟یسه ساعت صدات م  ییکجا  -

 بهم زنگ بزن.

 از جواب دادن به سوال اولش امتناع کردم   دمیکش رونیب  فم یاز ک  ی دستمال

 ؟ یندار   ی کار  زم یباشه عز  -

 نه مراقب خودت باش.  -

 دم یرو گوشه چشمم کش  دستمال

 فعل   زمیباش عز  -
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 سه نفرمون رو کنار هم تصور کردم   هام رو بستم و هرگذاشتم چشم فم یتلفنم رو تو ک  یگوش

 و سپهر....  یمانل  من،

اما زبونم   ادیکه بارون م  یِ زمان آرزو کردن وقت  نینوشته بود،بهتر  هامونینیتو کتاب د  ادمهی

محض بود حاال که سپهر داشت  یدخترم کنم... خودخواه   یجز سلمت ییتا آرزو  د یچرخینم 

زدم و   یدوباره از خدا بخوامش و کامش رو تلخ کنم... هق  د یچشیم  شی طعم آرامش رو تو زندگ

 هام گرم بشه و به خواب برم. باعث شد چشم  یبخار   یرو آروم کنم گرما  خودمکردم   یسع

 هام رو باز کردم چشم یمُسن بود ال   یراننده که مرد  یها زدن  باصدا

 می دیدخترم رس  دارشویب  -

به   یمدت باعث شده بود جور   نیا  یخوابیتا انتها باز شد و سرِ جام صاف نشستم ب  هامچشم

 خواب برم که زمان و مکان از دستم دَر بره

 دختر جان؟   یخوب  -

 یمهربون  رمرد یرو چنگ زدم و در جواب پ  فمیساختمون پزشکان تازه مغزم لود شد ک  دنید  با

 م لب زد نداخت،یپدرم م  اد یاش من رو  که ته چهره

 کنم؟   م یبله پدر جان خوبم چقدر تقد   -

 شد  انیهاش نمادندون  ی خال  یزد که جا  ینینمک  لبخند

 قابل نداره دخترم   -

و   دمیکش  رونیپولم رو ب  فیبزنم  ک  یکه بتونم لبخند  شدیم  نیمانع از ا  یبابت مانل  مینگران

 آوردم   رونیرو ب  یمبلغ

 پدرجان   یمرس  -

 و اضطرابم شده بود که لب زد  یکرد انگار اونم متوجه نگران  یرو با تعلل گرفت و تشکر  پول

 برو خدا پشت پناهت باشه...    -
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دست دست کنم هر لحظه   نیاز ا  شتریاگر ب دونستمی شدم م  ادهیکردم و بدون مکث پ  یتشکر

 درِ مطب رو باز کردم   ها رو با عجله باال رفتم وامکان وجود داره که دکتر از مطب بره. پله  نیا

 جلوش برداشت  ی هاسرش رو از پرونده  دنمیبا د  یمنش

 ! دکتر تا االن منتظر شما بود نیی! معلوم هست کجاییخانوم سنا  -

 بود.....   کی توروخدا تراف  دیببخش  -

 رو باال اوردم و به سمت اتاق دکتر گرفتم   دستم

 رفتن؟   -

 مرتب شده رو تو کشو گذاشت  ی.هاپرونده

 داخل   د ییرمانه بف  -

دکتر در رو باز کردم که دکتر رو   دییبه در زدم با بفرما  یادادم و ضربه  رونیرو پر صدا ب  نفسم

 دم یخودم د یکت به دست جلو

 !نیای نم   گهیفکر کردم د  ییسلم خانوم سنا  -

 دمیرو نا محسوس باال کش  مینیب

 بود.  کیتراف  دیسلم، ببخش  -

 کرد و به طرفم برگشت  زونیرو او  کتش

 رو   شی من جواب آزما نیبد  ستین  یخب مشکل اریبس  -

که   د ید  شی آزما  یها تو برگه  ی چ دونمیکرد نم   ی دستش رو با دقت بررس  تو  ش یآزما  ی هابرگه

 گفتم  یشد با نگران  یگرفته شد سکوتش که طوالن  ش افهیق

 ه؟ یجد یلیمشکل خ  -

 گذاشت   زیم  ی رو از صورتش برداشت و رو  نکشیع  

 انیدر جر  دیبا   نی مسائل، به نظرم والد نیاونم تو ا  ستم ین  ینیچمن معموال اهل مقدمه  -

 بگم.   ی چ  دونمی مورد واقعا نم   نیکودکشون باشن اما در ا  تیوضع
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رو چنگ زدم از استرس گوشه بارونیم  یخزده  سرد و  دستهای  با 

نگران کنندهاس، درسته؟ خیلی  من..... وضعیتش  مانلیِ  وضعیت   -

بست پلک 

بگم نکرده باشه اما متأسفانه باید  حد پیشرفت  تا این  بودم بیماریش  متأسفم امیدوارم   -

بشه. زودتر پیوند  هرچی  دخترتون باید 

قیافهم دونم  یم  پاک شده بود ن  لحظه حس کردم مغزم از شک زیاد  یه  رو گم کرده بودم  کلمات 

رو صدا زد..... بلند شد و منشیش  شده بود که دکتر به سرعت از پشت میزش  چه شکلی 

منو میشنوین؟ صدای  خانوم سنایی  خانوم سنایی؟  جمله متمرکز-  یک   بدم مغزم تنها روی 

نشون عکسالعملی  تونستم  یم  ن  ولی  رو میشنیدم  صداش 

عشق من و سپهر من دخترِ من تنها ثمرهی  مانلیِ  اینکه  شده بود و اون رو تو ذهنم اکو میکرد، 

چشمهام پرپر میشد. داشت جلوی 

و دستم باال کشید  گوشم خوابوند گوشم سوتی  زیر  از من کشیدهای  جوابی  با نشنیدن  دکتر 

رو آروم لمس کردم کشیده  اومد جای 

اما الزم بود ببخشید   -

خشکم کشید. لبای  گرفت و روی  دنبال حرفش آب قند رو از منشی  هستید؟!به  پزشکی   

دانشجوی گفته بودید  فکر میکردم   -

بستم که ادامه داد پلک 

پدرش هم که متأسفانه فوت شده پس بهتره هرچی اون بچه شما هستین  االن تنها امید   -

نه. یا  به دخترتون کمک کنید  کبد میتونید  پیوند  برای  ببینیم  بدید  زودتر خودتون ازمایش 

بود که بهم ترحم کنن بیزار طوری  وضعیتم  از اینکه  کشیدم  بیرون  رو از دست منشی  دستم 

بودم

چیه؟ مشکل مانلی  بگید  دقیق  میشه   -

 307
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 روم نشستمبل روبه  یرو  نباریا

هم  یهر شخص  شده  تو  جادیآهن تو کبدش ا  ی ادیدر واقع به خاطر تجمع ز  ی مانل  یمار یب  -

 نیا  نکهیحاال ا شهیم  جادیو شکم درد و درد مفاصل ا  یداره معموال با ضعف بدن  ی علئم   هی

 . دیفهم   شهی م  ک ینه رو فقط با تست ژنت  ایهست   یارث  ی ماریب

 که ادامه داد  دمیحسم رو به سر دردناکم کش یدست ب  دمیسر کش وانیاز آب قند تو ل  کمهی

 هموکروماتوز نداشته؟   یمار ی ب  یاز اقوام شما کس  -

 گذاشتم بدون مکث جواب دادم   زیم   یرو رو  وانیل  

 نه!  -

 د یرو جلو کش  خودش 

 ؟ ی از اقوام همسرتون چ  -

 گفتم  ی به سخت  شد یکه نم  شد یها فکر نکنم نم به اون آدم  خواستمیم  ی هرچ  

 ! فکر نکنم. دونمینم   -

 شما و همسرتون.  کیهم شما هم اقوام درجه    د یبد  شیآزما  دیبا  یدرمان مانل  یبرا  -

 نی... ادیرسیرو شدن با مادر سپهر مکار به روبه  د یرو داشتم نبا  ایآدم دن   نیبدبخت تر  حس 

دست مادرِ   ذاشتمی م  دینه... نبا  گرفت،یرو ازم م  یو مانل  کردی م  یرو عمل  دش یتهد گهیدفعه د

 برسه....  یسپهر به مانل

 تو فکر فرو رفتم   ی ادیز  دم یکه دکتر کرد فهم   ی سرفه ها  با

 ن؟ یگفتی م  یچ   د،یببخش  -

 نشست.  زش یاز جاش بلند شد و پشت م  

سِرُم   ن یتیفر  شی!  تو مرحله قبل من با ازما کهیژنت  ش یاول  سمینویالزم رو م  شاتیبراتون ازما  -

 زانیسِرُم بود که م  نیهم که اشباع ترانسفر  ش یبعد  ش یآهنش باالست، ازما  زانیم دمیفهم 

رو هم   روزینوشتم که زخم و س  ی کبد  یوپس یو ب  MRIاالن براش    کرد یم  د ییاهن رو تا  یباال
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. دهیرو نشون م  ی کبد   بیآس  زانیعملکرد کبد هم براش نوشتم که م   شی آزما  هی  ،نشون بده

 رو پاره کرد.   شینسخه زد و برگه بعد  یرو پا   شی مهر نظام پزشک

 رسوندم   زشیکمک دسته مبل بلند شدم و خودم رو به م  با

 دکتر؟   ی اقا  هی چ  گه ید  نیاشباع ترانسفر  ش یآزما  -

 رو به طرفم گرفت   نسخه

 که به صورت ناشتا از دخترتون گرفتن.  ی خون  ش یهمراه ازما  -

 داد   کهیت  ش یصندل  به

( نی)ترانسفر نیآهن متصل به پروتئ  زانی م  ص ی و تشخ  یریاندازه گ  یبرا  ش یآزما  نیا  دینیبب  -

درصد باشه به عنوان   ۴۵از   شتریاگر ب  نیبدم مقدار ترانسفر  حی تر بخوام توضواضح  شهیانجام م

 . شهیآهن اضافه در نظر گرفته م  زانیم

 دمیهام کشرو به لب  زبونم

 کنم   اروم   یرو چه جور  یمدت مانل  ن یدکتر تو ا  ی اقا  شه یحاضر م  ریجوابش د  کیژنت شیازما  -

 د یکش  بلش یبه س  یدست

... باالش نوشتم کشهی دو تا سه هفته جوابش طول م  ک یژنت  شیدرسته، متأسفانه ازما  -

با   ییغذا  زیهم پره  یمانل  یکنه برا  یروال خودش رو ط  دیبا  کیژنت   ش یآزما  یول  یاورژانس

 به دستم برسه...  شهایچند تا دارو نوشتم تا جواب آزما

از خودم بهش بدم راه   ی ازم خواسته بود خبر  س یان  نکهیتوجه به ا  یزدم ب  رونیمطب که ب  از

رو   یمانل  یبرا  یحجم از نگران نیا  تونستیگرفتم. فقط قدم زدن تو بارون م   ش ی رو پ  ابونیخ

 خورد، یهام مکه رو صورتم و لباس  ی. نم بارون رمیبگ  م یکم کنه تا بتونم بهتر تصم   کمهی

خوب بود اما من قدرت لذت  یبود، همه و همه پر از حس ها  پام  ریکه ز   ییهاخش برگخش

 رو هم نداشتم.   کیکوچ   ی زهایچ  نیبردن از ا

همش  یمانل  ی ماریب  نم یشدم بب  داریب  یتا فردا بخوابم و وقت  قی داشتم که عم   ازین  ینظر روح  از

دوست نداشتم سپهر از وجود   گه یمحض بود اما د  یکابوس بوده و تموم شده. خودخواه   هی
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موضوع   نیا  دنیقراره ازدواج کنه و فهم   یبه زود  دونمی م  یخبر داشته باشه مخصوصا وقت  یمانل

که از وجود بچه  ی . مطمئن بودم سپهر زمانشینداره جز بهم خوردن زندگ  براش   یسود  چ یه 

مطمئنا    یلمن بمونه با وجود پنهون کردن مان  ش یبچه پ  گهید  ذارهیخودش با خبر بشه نم 

 ن یبزرگتر  نیبشه و ا  یبچه رو از من جدا کنه و خودش سرپرست مانل  تونست یراحت م  یلیخ

 ترس من بود.

درصد به   هی  ی حت  خواستمی.... نم شدیدور م  د ینه تنها از مادر بزرگش بلکه از سپهر هم با  حاال 

درمان   دیبا  یدرمانش مطابقت نداشته باشه. مانل  یبرا  یمن با مانل شی فکر کنم که ازما  نیا

 شدیم

 هست....  ی زندگ  نی من از ا  ی داشته  یکه بود اون همه  یمت یهر ق  به

با باز   شد یم  یمساو   دنیرس  رید  دونستمی به دست به سمت درِ دانشگاه پا تند کردم، م  جزوه

زدم تا به   ینم   شی امتحانش نبود خودم رو به آب و ات  یخواست شدن توسط سپهر. اگر برا

دو   نیا  بت یباز به خاطر غ  دونستم یم  دمیرسی اگر به موقع هم م  یکلس امروزش برسم. حت 

 .کنهی ها حاضر نبودم بازخواستم مسرِ کلس  ی بد مانل  حالِ که به خاطر    ی اهفته

غرغر کردن سپهرم   دن یتوان شن  یبرام حوصله نذاشته بود که حت  یمانل  یو نگران  یخواب  یب

از کلسم نزده بودم، به خاطر حال بد دخترم بود که   یو خوشگذرون  حی تفر  ینداشتم. من برا

 مدت رو شرکت کنم.   نیا  ی هانتونستم تو کلس

درس و   ی هرچ دی اومد ق  یباهاش هماهنگ کرده بود، نم  ن یکه نازن  ی امروز هم اگر پرستار  

 . زدمیدانشگاه بود رو م

 افهی ق  دنی. با ددمیکش  ن ییرو با سلم و صلوات پا  ره یچسبوندم و دستگ امنهیس  رو تخت   مجزوه

اماده کرده بودم که   یخیهر توب  ی حق به جانبش اب دهنم رو پر صدا قورت دادم خودم رو برا

 برخلف ظاهرش لب زد 

 ؟ ییخانوم سنا دیدمِ در بمون نیخوایتا اخر کلس م  -

 سر تکون دادم   جیگ

 بله؟!   -
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شدنش از در فاصله گرفتم و به گفت که متوجه نشدم، با نزدیک  لب چیزی  و زیر  اومد  جلو 

چسبیدم دیوار 

بشیند. بفرمایید   -

رو نشون داد... خالیای  دستش صندلی  یکی  با دست چپش در کلس رو بست و با اون  همزمان 

ببینمش. کردم نشستم تازه فرصت کردم با دقت بیشتری  که پیدا  خالی  صندلی  اولین  رویِ 

به ظاهر تن زده بود. برخلف لباسهای  طوسی  رنگش رو با شلوار پارچهای  بافت سورمهای 

درس دادن چند بار مکث شونه نخورده و نامرتبش بدجور تو چشم بود. حین  مرتبش، موهای 

اجتناب کرد. حتی بهتر برامون میگفت  تفهیم  برای  شه  یم  که ه  اضافهای  کرد و از توضیحات 

زد. از کلس بیرون  خسته نباشید  یه  جواب گذاشت و با  سواالت دانشجوها رو هم بی 

امروز چش بود!؟ وا این  باال انداخت-  شونهای  نازنین 

واال حتما با زنش دعواش شده میدونم  چی   -

خط و نشون کشید نازنین  با چشمهاش برای  انیس  لب گزید،  گرد شدهم رو که دید  چشمهای 

بگه ماجرا چیه؟ یکیتون   -

دستم گذاشت دستش رو روی 

برات. میکنم  تو راه تعریف  بریم  بیا  جاش نیست  اینجا   -

زدیم از دانشگاه بیرون  بلند شدم و سه تایی  خب!کنجکاو   -

دوشش انداخت روی  َوری  یه  رو  کیفش 

گفتن، سپهر شده سوژه دانشگاه، همکارهاش بهش تبریک  داستان زنِ  خب به جمالت... این   -

بشه؟ باید  ترش کرده... چی  ازش، اینم  میخوان  دانشجوهام شیرینی 
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 م یتفاوت  ی کردم تو پوسته ب  ی به زبون آورد ناراحت شدم اما سع  سیاز کلمه زنش که ان  نکهیا  با

 فرو برم 

فراش   دیکه تازه تجد  ییکسا  ه یشب  شافهیو آشفته بود ق  ختهیپس چرا انقدر بهم ر  ؟ی مطمئن  -

 . ستین  کننیم

 دی کش  رونیب  یو آدامس  فشیخنده دست کرد تو ک  با

حوصله  ینبود حت شهیسپهر هم   ی گیخانوم دکتر، اما راست م  میخبر ندار  ش یما که از آشفتگ  -

 ی ض یمر  رِ یدر گ  م یبهش گفتم مر  یوقت  یبود رفتارش حت   بیعج  یلیدرس دادنم نداشت. خ

 هست...   یمانل

 دم یو دستش رو کش  ستادمیا  سرِجام 

 بودم؟   ی مانل  یض یمر   ر یمدت درگ  نیا  یگفت س؟ یان  ی کرد  کاریتو چ  -

انقدر راحت بدون سوال گذاشت   ی چه جور  ی کردم؟ پس فکر کرد  یاره خب مگه کار اشتباه  -

 سر کلس!   ینیبش

و ترس از دست دادنش حساس شده   یمانل   ی ض یبه خاطر مر  دم،یبه سر دردناکم کش  یدست

 بودم

که ترس از دست دادن   ی مادر بودم مادر  هی به سپهر نزده بود اما من    ی حرف بد  سیان  درواقع

 کنن.   دش یش تهدهر لحظه با گرفتن بچه  دیترسیش رو داشت و مبچه

 م حلقه کرددستش رو دور شونه  سیان

 . زدمی بهش نم   ینده وگرنه حرف  تو رو تو کلس راه  ایحذفت کنه   دم یمن ترس  دیببخش  -

 دیش رو جلوتر کشمقنعه  نینازن

شده   دهیبا نامزدش د  یچوب خشکم از وقت نیا  زمیبه سپهر نزده عز  ی که حرف بد  سیان  -

 !کنهیتحمل م  نویا  یاخلقش بدتر از قبل شده من موندم نامزدش چه جور

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

 
 

               

      

 

       

       

               

     

   

        

     

         

            

       

 

         

       

               

      

           

   

            

   

من عقلی  و بی  فکری  نداشتن دائما  جور بی  ری  یص  لبم نشوندم اونا که تق  روی  مصنوعی  لبخند 

ناله کردن و زحمت داده بودم پس دیگه  مدت به هردوتاشون به اندازه کافی  رو بکشن من این 

غر زدن ممنوع بود.

تعجب کردم بدون حرف اضافه گذاشت بشینم. فکر مشغوله اتفاقا  منم خیلی  یهکم  اهوم من   -

گفت: اتوبوس که رد شدیم  ایستگاه  از 

راحت بشه. خب خیالت  هم بیاد  مانلی  جواب ازمایش  روزام میگذره...ایشاهلل  نداره این  عیب   -

رسم. یم  با اتوبوس به موقع ن  دربست بگیرم  بچه ها من برم  باید 

به سمتش برداشتم قدمی 

صبر کنم اتوبوس بیاد. نمیتونم  عزیزم  منم باهات میام  ندونستن باال اورد-   رو به معنی 

دستهاش انیس 

تنگ شده. مانلی  باهاتون دلم برای  منم میام   -

فکر نکنم این تو خودم نباشم و به جواب آزمایش  از این  بیشتر  اینکه  فقط برای  میدونستم 

کردم.... استقبال  باز از پیشنهادش  که بود من با روی  *******حرف رو زده اما هر بهونهای 

*****

تا صورتم خشک بشه، اومدم حوله دور شونم روبه صورتم کشیدم  پایین  عرق از تردمیل  خیسِ 

به باشگاه پناه اورده بودم. فرار از فکر و خیال  روزها برای  این 

نمیگیری تحویل  دیگه  مرغا شدی  قاطی  رفیق؟  چطوری   -

حرف رو زد انداختم این  به ماهان که با شوخی  یه  نگا 

به کارهام میدم. سروسامونی  یه  سرم شلوغه به زودی  یهکم  نه بابا فقط   -

)Hack squat machine(زد و به سمت دستگاه اسکوات هاک رفت چشمکی 

تمام فکر و ذکرت سقف دیگه  یه  زیر  همش از عوارض ازدواجه داداش... حاال بذار برین  این   -

زن و زندگی. میشه 
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و مریم  شده بود مقایسه  مشترک رو داشتم اما االن تمام مشغله ذهنیم  قبل تجربه زندگی  من 

و بلندش با تاج گل که آرام با اون لباس سفید  شبی  آرام. ذهنم رفت به سمت شب نامزدی 

آرام پا بند نبود و با غرور خاصی  روی  فرشتهها شده بود. مادرم از خوشحالی  سرش شبیه  روی 

رو و گرون قیمتترینش  کم گذاشته بود  بهترین  مریم  برای  هر چی  کرد.  رو عروسش معرفی 

گرفته تا ساعت و انگشتر... برلیان  آرام گرفته بود، از سرویس  برای 

و که تو محضر با مریم  تمام مراسم باشکوه اون شب رو تو ذهنم با مراسم ساده اما قشنگی  من 

تزیین مراسم ما تو محضر نبود، گلهای  اون شب شبیه  چیز  چ  یه  میکردم.  داشتم مقایسه  بیبی 

حتی هلیومی  و دسر و بادکنک های  بزرگ سرو نوشیدنی  شده کنار نردهها و سالن با میزهای 

از مراسم رنگ و بویی  چ  یه  میکرد  من و ارام پلی  شب نامزدیِ  جی  که دی  انتخاب موزیکهایی 

ما نداشت..... ساده پنج سال پیشِ 

که ممکن بود تا جایی  میکردم  و برق حسادت چشمهاش سعی  دوباره بیتا  شب با دیدن  اون 

که دیجی زمانی  شد  یم  از ما برداشته ن  لحظهای  برای  کنم اما اون نگاهش حتی  ازش دوری 

سردش رو تو دستم گرفتم و با هم به پیست رقص دو نفرِ من و آرام رو اعلم کرد دستهای 

آرامش چشمهام تمام کرد و انگار که با دیدن  شونهم تنظیم  رو روی  رقص پا گذاشتیم. دستش 

رقص دو از قبل بهم چسبوند. پایان  دود شده باشه، خودش رو بیشتر  یکباره  استرسش به 

ارام رو آروم رو داشتن پیشونی  بوسیدنمون  مهمونها که انتظار دیدن  نفرمون برخلف تشویق 

و عقب کشیدم. بوسیدم 

که از گذشته جلوم قد علم کرده بود جز افکار مزخرفی  از نظرم عالی  مهمونی  اون  چیزِ  همه 

بود.

امشب قرار بود شام رو کنار کشیدم،  خودم اومدم و دست از فکر کردن به مراسم نامزدی  به 

هرچه زودتر رو تموم کنم، باید  رفتم تا زودتر تمرینم  سنگین  آرام بخورم به سمت وزنههای 

شب آماده بشم.... و برای  تا دوش بگیرم  ****خودم رو به خونه میرسوندم 

که تا زانوهاش بود به استقبالم تا در رو باز کنه، آرام با پیراهنی  ایستادم  رو زدم و کناری  ایفون 

اومد
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سلم خوش اومدی. و گونهم رو اروم بوسید-  پاش ایستاد  بودم رو به دستش دادم، روی   خریده 

که براش دسته گلی 

چه خوشکلن... مرسی،  شدن رابطهمون خجالتش-  انگار که با علنی  تر از قبل عمل میکرد   

به بعد بیپروا شب نامزدی  از 

وفق داده بود درست برخلف من که محتاطتر شده بود و خودش رو راحتتر با شرایط  ریخته 

مامان و باباش نگاهم رو تو خونه چرخوندم زدم و با ندیدن  بودم. لبخندی 

کنم برات اویزونش  نگرد دنبالشون کتت رو دربیار  نیستن   -

چشم دوختم و به آرام که گل رو تو گلدون پُر آب میذاشت  کشیدم  کتم رو از تنم بیرون 

کجا رفتن؟  -

بابا ناخوش بود مجبور شدن برن یم  یم  ص  از دوستای  یکی  نگران نشو،   کتم رو از دستم گرفت- 

گذاشت و به طرفم اومد گلدون رو وسط میز 

مناسب نبود... اگر شرایط  نیام  خب میگفتی   -

ظرف پاپ کورن کنارم نشست یه  منتظر ارام نشستم آرام با  تلویزیون  از خوردن شام جلوی  بعد 

دوتامون گذاشت دستم رو از کرد.  ظرف رو بین  رو پِلی  فیلم  و با برداشتن کنترل تلویزیون 

داخل دهنش گذاشت مبل رد کردم و حائل شونهش کردم. پاپ کورنی  روی 

بودم دوست داشتم با هم شنیده  رو خیلی  )من قبل از تو(  تعریفش   me befor you فیلم   -

نه؟! یا  میبینی  سبکها فیلم  تو این  دونم  یم  ن  ببینیمش 

گفتم: میکردم  زیاد  یم  رو ک  که با کنترل صداش  همونطور 

شبا هم اگر حوصله داشته باشم با سیاوش بعضی  بیمارستان،  یا  دانشگاهم  درگیر  یا  راستش   -

ترسناک میبینیم. یا  جنایی  فیلم 

وا رفت قیافهش 
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 یلیترسناک، متنفرم ازش خ لمیسپهر مخصوصا ف  اد یخوشم نم  لمایجور ف  نیمن اصل از ا  -

 ...لمارویف  نجوریا  ی نینب  کنمیم  شنهادیبه تو هم پ  ذارهیروح و روان آدما م  ی رو  ی بد  راتیتاث

 م ینیجسورانه گفته بود بذار بب نکهیبودم افتادم ا  دهیترسناک د  لمیف  میکه با مر  یبار   نیاول  ادی

 اد ی. به  کردیرو ازم سلب م  ی بود که امکان هر تحرک  دهیبهم چسب  یاما شب موقع خواب جور 

 د یلبم پر کش  ی از لبخند رو لبم نقش بست که با حرف ارام از رو  ی کیاون روز طرح کوچ

 ؟ یخندیم  یبه چ  -

 دم یابروم کش   ی به باال  یدست  

 افتادم....   یز یچ  ه ی  ادی  ی چیه   -

 ادامه دادم   رهیماجرا رو نگ  یِپ  نکهیا  یبرا

 . مینیرو بب  لممونیبذار ف  ست یمهم ن  -

داد نگاهم رو ازش گرفتم و به   ه یم تکو سرش رو به شونهخودش رو تو بغلم جا کرد    شتریب

 ی بود و نامزدش ترکش کرد. طور  دهید  ینخاع  بیدر اثر سانحه آس  گرشیدوختم که باز  یلم یف

 ی از کنارم بلند شد و کِ  ی آرام کِ  نکه یمتوجه ا  ی از اطرافم نداشتم حت یشدم که دَرک  لمیمحو ف

 برداشتم   ونیزیصورتم قرار گرفت چشم از تلو یکه جلو  یجام  دنینشدم، تنها با د  برگشت هم 

 ه ی  یبر  نکه ینه ا  میکنار هم باش   میبذار  لمیشد گفتم ف  میکه حسود  یشد   لم یمحوِ ف  ی جور هی  -

 اقا سپهررر....  گه ید  یایدن

 

گرچه به   ومدیکه گفت چندان خوشم ن  یچرا از اقا سپهر  دونمینم   د یسپهرِ اخرش رو کش  آقا

 کلمه نداشتم.  ن ینسبت به ا  ی بود اما باز حس خوب  یحالت شوخ 

 برات آوردم.   یخوریبودم ودکا م  دهید  یتو مهمون  یول  ،یدوست دار  یچ دونستمینم   -

 خم شدم که گفت  زیم  ی کردم و به قصد گذاشتن رو  یرو از دستش گرفتم تشکر  جام 

 که   اوردمیگذاشتن ن  زیرو م   یبرا  -
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کم ازش نوشیدم یه  ناچار سر جام برگشتم و  به 

حاال شد  -

چ یه  گذاشت و خودش رو تو بغلم جا داد، حاال بدون  میز  شده پاپ کورن رو روی  خالی  ظرف 

رابطه یه  شده بود که  وارد فضایی  غمانگیزش  از قسمتهای  تو بغلم بود. فیلم  بینمون  مانعی 

تصویر میکشید. همزمان با دیدن  مرد مصدوم با پرستارش رو به تصویر  عاشقانه بین 

روبهروم از تصویر  که ارام کرد چشم  گرم شد متعجب از کاری  سمت چپ صورتم  بوسیدنشون 

که دخترها زود وابسته میشن دوختم. راست میگفتن  که با ناز نگاهم میکرد  گرفتم و به آرامی 

بشه و مورد پرستش قرار بگیره. که از جانب جنس مخالف بوسیده  جنس زن عاشق اینه 

تو حالت آرام ثابت موند، اینبار  لبهای  مدت چشمهام روی  این  از فکر و خیالهای  خسته 

که تمام راحت بشم حسی  جَدَل ذهنی  تا از این  رو میخواست  کسی  دلم بوسیدن  کامل هوشیار 

لبهام حرکت ناگهانی  یه  آرام از گذشته فاصله بگیرم. تو  تا با بوسیدن  وجودم رو قلقک میداد 

بود اما به خودش اومد و آرام گذاشتم و بوسیدمش.... لبهاش اول بیحرکت  لبهای  رو روی 

از رژ لب آرام چیزی نفس کم اوردم سرم رو عقب کشیدم،  کرد وقتی  م  یه  بار همرا  اولین  برای 

تو چشمهام نگاه کنه دستش رو جلو آورد و نمونده بود و کامل پخش شده بود بدون اینکه 

گوشه لبم کشید

پنهون کرد و نا محسوس بود سخت نبود، خودش رو تو سینهم  لبهام رژ لبی  اینکه  حدس 

کردم دستهام رو دورش حلقه کردم و مالید. خنده تو گلویی  خودش رو مثل گربه به سینهم 

به خاطر وجود دونم  یم  ارامش بگیرم. ن  یم  خودم فشردمش، چشمهام رو بستم تا کنارش ک  به 

که تو بغلم بود به با ارامی  مدت که با بستن چشمهام همونجوری  این  خستگی  یا  آرام بود 

فرو رفتم. قی  یم  خواب ع 

خوابآلودم به چشمهای  چشم باز کردم دستی  که از آشپزخونه میومد  با سروصدایی  صبح 

دیشب اینکه  یادآوری  شدم، با  به اطراف خیره  از اتاق خوابم گیج  غیر  جایی  و با دیدن  کشیدم 

و به گردن دردناکم کشیدم  دستی  کشید  سر جام نشستم که گردنم تیر  خونه ارام بودم سیخ 

مبل نشستم. روی 

کنم. اومدم بیدارت  خوابالو کم کم داشتم می  اقای  صبحت بخیر  شدی؟  بیدار   -
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 که از خواب دورگه شد جوابش رو دادم   ییصدا  با

 مگه ساعت چنده؟   ریخصبح تو هم به  -

 ی بندازم رو  ی که تنش بود نگاه   یابلند و شلوار پارچه  نیفرصت کردم به لباس آست  تازه

بود رو   ز یم  یرو  شب یکه از د  ییهاکرده بود خم شد تا ظرف  ادهی پ  یحیمل  ش یصورتش آرا

 جمع کنه 

 هفت صبح!   -

از   ۷به   قه یساعت پنج دق  دنیتو دستم انداختم با د یبه ساعت مچ  ی نگاه   دیابروهام باال پر  

 جام به ضرب بلند شدم که گفت: 

 خواستمیرو جواب دادم راستش نم   تیاجازه گوش   یب  دیزنگ زد ببخش  تیماهان به گوش  -

 داشته باشه.   یکار واجب  دیتماس که تکرار شد گفتم شا  ی جواب بدم ول

 خواب نمونم زنگ زده   نکه یا  یباشم ماهانم برا  مارستانی ساعت هشت ب  د ینداره با  یاشکال  -

 مبل بلند شدم و با دستم گردنم رو ماساژ دادم  یرو  از

  مارستانیبرم خونه بعد خودم رو برسونم  ب  دیارام جان با  ی اریکتم رو م  -

 آشپزخونه گذاشت   نکیرو تو س  ها ظرف

بدون   ذارم یبعدش هم مگه من م  ستین  یمشکل  اد، یماهان گفت من حواسم هست تا سپهر ب  -

 .زمیری تازه دم م ییمنم  چا  یتا دست و صورتت رو بشور   دمیچ زیم  ی صبحونه بر

. مونمیسپهر م یرفته که به ارام گفته من جا  شی ماهان تا کجا تو ذهنش پ  دونست یم  خدا

 ز یهام به ماومدم تازه چشم  رونیالزم ب  یرسوندم و بعد از انجام کارها   ییرو به دستشو خودم

تختم مرغ و مربا و عسل گرفته تا حلوا ارده    س یبود افتاد از خامه و سوس  دهیکه ارام چ  یمفصل

 ..یو قهوه و چا   تقالو آب پر 

 . خوردمیم  یز یچ  ه ی  مارستانیبه زحمت نبودم همونجا تو ب  یدست گلت درد نکنه راض  -

 کردم ناراحت شد   حس 
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 یا  سه یک  ییچا ادیم ادمیکه من    ییروز افتخار بده کنار من صبحونه بخور... تا جا  ه یحاال    -

پس از   ادیم  مار یبخوره ب  ی زیکنه و چ  کلسیر   قه یدق  کی  خوادیکه مزه نداره آدم تا م  مارستانایب

 ون استرس لذت ببر. صبحونه بد  نیا

 رو از خنده جمع کردم هاملب

 از پدر و مادرت نشد؟   یخبر  یچشم راست  -

 که تو دهنش بود رو قورت داد  ی القمه

بابا    ن یهم   یداره برا  یقلب  ی خانومش هم ناراحت ستیصبح زنگ زدم حال دوست بابا خوب ن  -

راحت  الشیشون تا خدوستش موند همسرش هم با مامانم فرستاد خونه  شی پ  مارستانیتو ب

 باشه.

 ختمی م رقاشق شکر تو قهوه  هی

 بابا   یا  -

 بگو دستم رو گرفت   ادیاز دستم برم  یکار

  یمرس  -

 و دوباره مشغول لقمه گرفتن شد   دیشدن نگاهمون دستش رو عقب کش  یطوالن  با

 یلیتعط  هی  ه؟ یمسافرت دو نفره چ  ه ید نظرت با  مدت سر جفتمون شلوغ بو  نیسپهر ا  یراست  -

 لکس یو ر  میریهر دومون بهتر باشه تا از کار فاصله بگ   ی هفته هست فکر کنم برا نی اخر هم 

 زدم   میر یبه تست پن  ی. گازمیکن

 

 م؟ یکجا بر  ی ول  ه یبا ماهان هماهنگ کنم اگر بتونه جام بمونه فکر خوب  د یبا  دونمینم   -

البته االن هر   میریم  ی گاه   یتو لواسون داره ما هم خانوادگ  لی و  هیلواسون؟ بابا    میبر  -

 .میفرصت نشده سر بزن  میمشکلت ریجور درگ  ه یکدوممون  

 کنم   انیکردم مخالفتم رو تو لفافه ب  یسع
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 دوستانه.  پیبا اک  یمثل اون سر  میبر  م یتونیم  شمالم  -

 گذرهیخوش م شتریب  یپیالبته شمال اک  م یبر  یینه سپهر دو تا  -

 گفت   ی زد و با خوشحال  یبشکن

 م یبر  میتونیم  شمیک  -

 به تستم زدم و قورت دادم   ی گهاید  گاز

 . میریهتل بگ میتونیکه نم   ش ی! اخه کش؟یک  -

 تا کنار دستش نباشه   د یرو عقب کش  فنجونش

 ه؟ یاالن خوبه هوم نظرت چ  شمیک  ی هوا  می اجاره کن  لیو  میتونیم  -

 جمع کردم  زی م  یرو رو  هام دست

 یآسون  ن یبشه به ا  دونم یم  دیباشه بع  لتیاگر اخر هفته تعط   ی بکنم، ول  تونمیم  کار یچ   نمیبب  -

 اورد.  ریگ  تیبل

**** 

پالتوم گذاشتم تا   بی سردم رو تو ج  ی هاستد   د،یرس  دمیکشیکه انتظارش رو م  یروز   باالخره

 د یسف  کیتا سرام  دم یمطب کش  یجلو یپادر  ی رو چند بار رو  میبلند گل  ی هاگرم بشه چکمه

جا کردم. نگاه رو تو بغلم جابه  ینشه. چترم رو پشت درِ مطب گذاشتم و مانل  فیرنگ مطب کث

 اومدن گرفتم   تیزیو  یکه با پدر و مادرشون برا  ییهااز بچه

 ش یجواب ازما یباهاتون هماهنگ کرده بودم برا  ی تلفن  دیسلم خانوم خسته نباش   -

 

 مکث کردم  دیجد یمنش  دنید  با

 شما خانومِ؟   -

 بودن   نجایا  گهیخانوم د هیهستم با شما صحبت کردم؟ اخه قبل    ییسنا_

 از قبل جواب داد  ترمیمل  یکم 
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صداتون   دینیبش  د یون من به جاش اومدم نگران نباشاومد براش  شیپ   ی خواهرم بودن مشکل  -

 .کنمیم

 و لب زد   د یمال  منهی حال خودش رو به س  یتا گرمش نشه ب  دم یکش  نیی رو پا  ی مانل  یبارون  پیز

 دوست ندارم(   نجارویا  ی مامان  م یدوست ندالم)بر  نجالویا  ی مامان  میبل  -

 رو نوازش کردم و به خودم چسبوندمش   موهاش

 چشماتو ببند تا نوبتمون بشه.   میریزود زود م   زم یعز  میریم  -

جا کردم و آلود رو تو بغلم جابهخواب  یِرو برداشتم  مانل  فمیک  یصدا زدن اسمم توسط منش  با

 دکتر وارد شدم.  دییبا بفرما

 دکتر   ی سلم اقا  -

 رو از تو بغلم گرفت.  یبلند شد و مانل  زشیپشت م  از

 ما چطوره؟   یسلم خانم دختر کوچولو  -

 جواب دادم یاگرفته  ی صدا  با

 .شهیروز بدتر م   دکتر روز به  یاقا   ست یحالش خوب ن  -

 یهاتخت گذاشت و کمکش کرد دراز بکشه از فرصت استفاده کردم و جواب  ی رو رو  یمانل

 تخت گذاشتم.   ن ییپاو    دمیکش  رون یب  فمیرو از ک  شیازما

 د؟ یهمه رو انجام داد  -

 

 ش یشد تمامِ من گوش شده بود تا جواب ازما شی جواب آزما  یتکون دادم که مشغول بررس  سر

 گذاشت   زشیم  یها رو روبرگه  یرو از زبون دکتر بشنوم با مکث طوالن

 ..... دیستیبا دخترتون ن  وندیپ  یبرا  یمناسب  نهیمتأسفم شما گز  -
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کرده بودم اما   ینیب  ش ی خودم پ  یممکن رو برا  یهاسه هفته، تمام جواب  نیبارها تو ا  نکهیا  با

رو داشتم که   ی . حس کسدمیرو شن ایحرف دن ن یتررممکنیکه دکتر زد حس کردم غ  ی با حرف

 . ادیاز دستش برنم   ی کار  چی بچش ه   یسلمت ی و برا  دهیبه ته خط رس

خانواده    کیدرجه   یاعضا  ی رو رو  ش یازما  ن ی هم  دیپدرش فوت شده، ما با  نکه یبا توجه به ا  -

کمک کنه،   یبتونه به مانل  امرزیخانواده اون خدا ب  ی از اعضا  یکی  دی. شا میهمسرتون تکرار کن

 . نیکه پشت گوش ننداخته باش  دوارمیداده بودم ام  ش یتذکر رو بهتون سه هفته پ  نیالبته من ا

رو   نه یگز  نیدکتر من ا  ی اقا  ی کار  یتو دلم به حرف دکتر زدم پشت گوش؟! کجا  ی پوزخند

 کنم. سکینبود که سرش ر  یز یچ یخط زده بودم، اما جون مانل شی وقت پ  یلیخ

به   کنم یفکر نم   طیشرا  نیو با ا  یگروه خون  نیبا ا  یول  ذارمی م  وندیپ  ستیمن اسمش رو تو ل   -

 نوبتش بشه.  یزود  نیا

 کنار تخت نشستم  ی صندل  ی رمق از پاهام بره رو  نکه یدهنم رو قورت دادم و قبل از ا  اب

 کنم؟   کار ی چ  دیبا  -

 ستادیاومد و کنار تخت ا  یطرف مانل  به

 یبدن، مطمئنم اونا هم دوست ندارن برا  شیتا هر چه زودتر آزما  دیباهاشون صحبت کن  دیبا  -

 .وفتهیب  ی همسرتون اتفاق  یادگاری

که ماه پشت   گفتنی راه رو نداشتم، راست م  ن یا  رفتن یجز پذ  یاچاره  ی نبودم ول  اما مطمئن   من

 یتونیت در خطره بازم محاال که جون نوه  نم یبب  خوامیم  یرسول مایمونه. دکتر س  یابر نم 

 .....یکن  یپنهون کار

برسونم که سپهر اونجا کار   یمارستانیگرفتم تا خودم رو به ب  یزدم تاکس  رونیمطب که ب  از

 یصبر کنم و تو دانشگاه باهاش صحبت کنم. زمان برا لتی تا بعد از تعط  تونستم ی. نم کردیم

 بود.   ی اتیح یدرمان مانل

چرا پنج سال   نکهیمرور کردم، ا   زدمیبه سپهر م  دیرو که با  یی هاحرف مارستانیبه ب  دنیرس  تا

ش سپهر و خانواده  نکهیا  دن یکردم. انگار با فهم   ی ش رو ازش مخفترکش کردم و چرا بچه  شیپ

بار پرده از راز پنج سال   ن یاول  یکرده بودم تا برا  دایکمک کنن جسارت پ  یبه مانل  توننیم
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سپهر مادر سپهر رو به ته ذهنم فرستادم و خدا خدا میکردم  بردارم. حرفها و تهدیدهای  پیش 

سر نداشتم و همهش زیر  پنهون کردن مانلی  تو  ری  یص  تق  چ  یه  من  حرفهام رو باور کنه. اینکه 

رو از این  افتاد که مادر سپهر با شنیدش  اتفاقها به خاطر بورسیهای  مادر خودش بود. همه این 

به اون شد.

کشوند... رو به فنا داد و به نابودی  که زندگیمون  ای  بورسیه 

رو حساب کرایه  بیمارستان  به خودم چسبوندمش با دیدن  زد که بیشتر  تو بغلم نِقی  مانلی 

با وارد شدنم به بیمارستان و صلوات میفرستادم،  لب ذکر میگفتم  شدم. زیر  کردم و پیاده 

پرستاری و به سمت ایستگاه  رو تو بغلم باال کشیدم  گرم به صورتم خورد مانلی  از هوای  موجی 

رفتم

ببینم رو  دکتر محمدی  سلم خانوم میخواستم  نوشت-  کاغذ چیزی  روی 

دکتر سپهر محمدی؟  -

_بله، هستن؟

دستش رو به همکارش داد زیر  کاغذ 

مشکلتون رو به خودشون همکارشون هستن میتونین  هستن به جای  یص  نه متأسفانه مرخ   -

بگید. ایشون 

رفتن بود نکنه یص  خودت کمکم کن اخه االن وقته مرخ  چشمهام رو بستم، خدایا  ناامید 

شده؟! خودش هم مریض 

مخاطبش همون پرستار باشه چشمهام رو بازم کردم که حدس میزدم  آشنایی  صدای  با 

بدید. رو میشه   1۲ اتاق  پرونده بیمار  _خانوم عباسی 

نگاهم رو سنگینی  اما کجا؟  دیدم،  قفل کرده بود مطمئن بودم مردِ روبهروم رو جایی  ذهنم 

نامحسوس ابروهاش باال رفت حس کرد که سرش رو از پرونده جلوش بلند کرد با دیدنم 

اومده؟ پیش  مشکلی   -
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 گفت:  هیعباس  شی لیبودم فام  ده یکه حاال فهم   یپرستار

 . دیکار داشتن، بهشون گفتم شما به جاشون هست  یبا دکتر محمد   شونیا  یزدیدکتر ا  -

 و اومد جل ی رو بست و قدم  پرونده

 اد؟ یاز دستم برم  ی کمک  -

 ی پولم رو تو کاف  فی بود که ک  ی همون کس  یزدیا  یتو ذهنم روشن شد خودشه! دکتر  یاجرقه

 شدم.   ی بستر  نجایکه تصادف کردم و ا  یزمان  فت،یشاپ بهم داد و دکتر ش

شنبه خودشون از مسافرت   نیدار  یدکتر محمد  یبرا  ی غامیحالتون خوبه خانوم؟ اگر پ  -

 .گردنیبرم

 !!؟ مسافرت

 لتشیاون وقت سپهر به نحو احسنت از تعط  افتادم یو دلهره پس م  ی داشتم از نگران  نجایا  من

 که تو صدام مشخص بود لب زدم  ی. با حرص رفتیو مسافرت م  کردیاستفاده م

 ضیبچه مر  هیبا    یبرفسرد    یهوا نیا  یهمه راه تو  نیوگرنه ا   یزد یکارم واجبه جنابِ ا  -

 .مارستانی ب  اومدمینم 

 دوخت   ی گرفت و به مانل  میرو از صورت جد   نگاهش

 .ادیرو تا دکتر باتاق روبه  نشیپزشک اطفال هست ببر   -

مشکل   دونمی م  ومدمیدخترم ن  نهیمعا  یمن االن برا  م؟ یصحبت کن  یامکانش هست خصوص   -

 . هیدخترم چ

 

رفت مشغول  یزدیکه دکتر ا  یاما بود با چشم غره  یها که تمام حواسش به حرف  پرستار

 ختم یهام رکارش شد. تمام خواهشم رو تو چشم

 طرف.   نیخب از ا اریبس  -

 سرش وارد اتاق شدم  پشت
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نشست. نشستم خودش هم پشت میز  کنار میزش  صندلی  تعارفش روی  با 

خب، من در خدمتم.  -

کردم کلمات رو تو ذهنم مرتب کنم سعی 

باهاشون صحبت کنم حتما. دارم باید  کار واجبی  راستش من با دکتر محمدی   -

دستش رو مرتب کرد. جلوی  برگههای 

با همسرشون مسافرت هستند. منم گفتم که ایشون   -

کلمه که روی  از گذشته من و سپهر میدونه  گفت،  حس کردم چیزی  رو با تأکید  همسرشون 

و دونست  یم  ن  هم واقعا چیزی  ندارم. شاید  تو زندگیش  کرد تا بهم بفهمونه جایی  همسر تأکید 

شلوغش میکردم. من داشتم زیادی 

من بهشون انتقال میدم. هست به من بگید  در هر صورت اگر پیغامی   -

رو کامل به طرفش چرخوندم و از پشت دستهام رو دورش حلقه کردم. مانلی 

دکتر اقای  در میونه  مسئله مرگ و زندگی   -

زدم و ادامه دادم: نه اما دلم رو به دریا  یا  کارم درست بود  دونم  یم  ن 

تا از زندگی نیومدم  شما گفته، منم اینجا  سپهر چقدر از گذشتهش برای  دونم  یم  من ن   -

که جون بچه من به سپهر قدر بدونید  ن  یم  شما حرف بزنم اما ه  گذشتهم برای  خصوصیِ 

داره، بستگی 

زودتر برگرده. باهاش صحبت کنید  میکنم  خواهش 

چرا بعد از این اینکه  رو خراب نکنید. دلیل  کنار اومده زندگیش  جدیدش  سپهر تازه با زندگی   -

منم برید  ازدواج کرده، اما لطفا از اینجا  که فهمیدید  اونم وقتی  رو نمیدونم  همه مدت برگشتید 

گم. یم  موضوع به سپهر ن  از این  چی  ی 

قضاوت کنه در مورد من اینطور  شدم، چه طور میتونست  حرفهاش عصبی  از 
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ندونسته همه رو قضاوت   دیرو خراب کنم؟ چرا عادت دار  شیاومدم زندگ  د یکنی چرا فکر م  -

! تا االن مُهر سکوت به لبام زدم اما از یمحمد  ! هم خودتون هم همکارتون دکتر سپهر د؟یکن

 م باشم.ساکت باشم و شاهد پرپر شدن جگر گوشه  تونمینم   گه یبه بعد د  نجایا

 دیجلو کش  ی صندل یرو رو   خودش 

بهتون    ی منم پزشک معالج خوب  هی مشکل دخترتون چ  د یبگ  دیباشه شاهد پرپر شدنش نباش  -

 .ستیهم ن یالزم به اومدن دکتر محمد   گه ید  کنم یم  یمعرف

 گرفته بود  ت یاز عصبان  صدام

 بده.   شی ازما  دیکبد دخترش با  وندیپ  ی بده برا  شی ازما  دیهست! سپهر با  -

 دی و با شَک پرس  د یلباش کش  ی تا انگشتش رو رو  دو

 دخترش؟   -

 حال قفل شد.  یب  یِ مانل  یرو   نگاهش

کنم   یرو ازش مخف میمجبور شدم باردار  شی پاز من دختر داره! من پنج سال    دونه یسپهر نم   -

 .ران یا  میبچه موند  ه یو    رمی منم با مادربزرگ پ  کایاون رفت آمر  رم،یو طلق بگ

 کردیهام گوش مبه حرف  دی چرخیم  یمانل  ی که نگاهش رو  یسکوت در حال   تو

منم بهش   شاتیکبد بشه آزما  وندیپ  دیبا  یفقط به خاطرِ دخترمه، مانل  نجامیحاال هم اگر ا  -

رو  یکس  یمن قصد خراب کردن زندگ  ن،ی بده فقط هم   ش یازما  دیمتاسفانه، سپهر با  خورهینم 

 ندارم.

 

 حرفاتون رو باور کنم؟   د یچرا با  -

 تر حرفم رو باور کنهشدم تا راحت  رهیهاش خچشم  تو

 تونهیم  تیواقع  دنیبا فهم   حضانت بچه با پدره،  سپهر یکه از نظر قانون  دیبدون  نویفکر کنم ا  -

 ش رو ازش جدا کنن؟! کنه که بچه  ی حاضره کار ی. کدوم مادررهیرو ازم بگ  یمانل
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 کردم و ادامه دادم:   دای سکوتش جرأت پ  با

پنج سال   نیمثل همه ا  تونستمیم بود وگرنه ممن اگر سکوتم رو شکستم به خاطر نجات بچه  -

 ش باخبر نشه.هبازم خودم رو گم و گور کنم تا از وجود بچ

 بگم...  ی چ  دونمی شدم، نم   ج یمن واقعا گ  -

 راستم گذاشتم و اروم تکونش دادم تا خوابش ببره.   یو بازو  نه یس  نیرو ب  یمانل  سرِ

 نی هم موجوده من هم   شش یازما  یداره جوابا  از یبه کمک ن  یمانل  دیباور کن  د یبهم اعتماد کن   -

 االن از مطب دکتر اومدم.

بلند   زشی. از پشت مدمیکش  رونیرو ب  شی رو با دست چپم باز کردم و جواب آزما  فمیک  پیز

 دستش انداخت   یتو   ی هابه برگه  یشد و به طرفم اومد نگاه

بهت اعتماد   نکهینشم از ا  مونیپش  دوارمیانجام بدم فقط ام  تونمی م  کاریچ نمیدرسته! بب  -

 کردم.

 زدم   ی زیتشکرآم  لبخند

 ممنونم   -

و دوباره شماره گرفت با   دیکش  یگرفت و کنار گوشش گذاشت پوف  یاشماره  لیموبا  یگوش  با

 مکث لب زد   یکم 

 خاموشه لشیمتأسفم موبا  -

 جا خوابش برده بود انداختماز همه  خبریکه ب  ی به چهره مانل  ی نگاه 

  میندار  ی ادیکنم ما وقت ز  کاریحاال من چ  -

 

برگرده تهران فکر کنم بهتر   خوامیهر وقت جواب داد ازش م رمیگیمن تاشب باهاش تماس م  -

 .دی کن  فیرو براش تعر  هی باشه خودتون قض 

 امکانش هست شماره سپهر رو داشته باشم؟   -
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خم شد و هم شماره خودش و هم شماره سپهر رو برام نهایت  دست دست کرد اما در  یم  ک 

نوشت....

بود. تو این برام ساعتها طول کشیده  و هر دقیقهش  که هر ثانیه  روز گذشته بود سه روزی  سه 

"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است" با پیغام  مدت هر بار که با سپهر تماس میگرفتم 

برقرار کنه. هم نتونسته بود باهاش تماسی  دکتر ایزدی  حتی  مواجه میشدم 

بعد ذهنم تمام فکر و خیالها براش افتاده باشه اما لحظهای  بودم که نکنه اتفاق بدی  نگرانش 

بی تو این  که داری  تویی  و این  خوش میگذرونه  اون االن داره حسابی  و میگفت  رو کنار میزد 

و دست و پا میزنی.... میسوزی  خبری 

ها آزمایش  نتیجه  و در جواب اینکه  جواب میدادم  در میون  یکی  هم  و نازنین  انیس  تلفنهای 

از رفتن امروزم به دانشگاه گذاشته شده، حتی  پیوند  تو لیست  شد کوتاه گفتم، اسم مانلی  چی 

بتونم با میشد  که بعدازظهر تشکیل  بودم قبل از کلس جبرانی  نگفته بودم. امیدوار  هم چیزی 

بهشون بگم هنوز از واکنش سپهر مطمئن نشدم چیزی  وقتی  خواستم  یم  کنم. ن  سپهر صبحت 

به حفاظت از بچهم حرفی  اما من برای  ازم دلخور میشن  واقعیت  دن  یم  با فه  گرچه میدونستم 

دوستهام که برام کم از خواهر نبودن نزده بودم. ترین  یم  یم  ص 

سوز دور مقنعهم انداختم تا جلوی  چهارخونهم رو تن زدم و شالی  رو اماده کردم پالتوی  مانلی 

گذاشتم تا به سارا بسپارمش بردنش به دانشگاه با این هم سر مانلی  کله گرمی  رو بگیره، 

شدم... خیالش  بود که بی  بزرگی  حالش ریسک 

که کرده بود به خاطر تصادفی  یخ  دستهام با وجود دستکش  دور گردنم رو باالتر کشیدم  شال 

مطمئنا  اجازه ورود تأخیر  راه شد نتونستم خودم رو به موقع برسونم با چهل و پنج دقیقه  بین 

داد. یم  به کلسش رو ن 

قراره جلوی میدونستم  و شانسم رو امتحان میکردم؟!  وقتی  اگر در میزدم  میارزید  ریسکش  به 

منتظرش باشم و با اعصاب راحتتری پولم کنه پس بهتر بود اینجا  یه  اون همه دانشجو سکه 

باهاش صحبت کنم. درمورد مانلی 
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من  یکه مادرش از موضوع باردار  گفتمیکه سپهر باورم کنه؟! از اونجا م  کردم یاز کجا شروع م  

 از   نکهیا  یکه برا گفتمیم  ییاز جا  ایکرد؟   دم ینشدن سپهر تهد  بندیخبر داشت و به خاطر پا

 دراورد!؟   ی اگهیشرِّ من و دخترم خلص بشه من رو به عقد موقت شخص د

 درک کنه؟!   طیمادر رو تو اون شرا  هیترس از دادن    تونستیم  ؟ ی بودم، اما سپهر چ  ده یترس  من

انگار   ؟ی بده چ  شی ازما  ادیو حاضر نشه ب  یهمه چ   ر یاگر بزنه ز  ؟ یش رو قبول نکنه چبچه  اگر

 نیتو ا  یاپشتوانه  چ یکه توانم رو از دست داده بودم من ه   شدم یرو مبهرو  ت یتازه داشتم با واقع

هام رو بهم چسبوندم و ها کردم تا نداشتم تا کمکم کنه خودم بودم و خودم. کف دست  طیشرا

که با باز شدن در و   شدمیم  مونیکم داشتم از اومدنم و حرف زدن با سپهر پشبشه. کم  گرم

جواب   شه یکه داشت مثل هم   دنش یاومدن چند تا از دانشجوها از جا بلند شدم.   با د  رونیب

چند روز نگرانش بودم  نی. چقدر ادمیکش  یانفس آسوده  دادیدورش رو م  یسواالت دانشجوها

دانشجوها به   ی هاسوال  دونستمیدن حالِ خوبش قلب نا آرومم آروم گرفته بود. میاما حاال با د

 ...نهیجلوتر رفتم تا من رو بب  ن یهم   ینداره برا  ی تموم  یزود  نیا

 زد   شین  دنمیجلوش برداشت. با د   ی هانگاهم رو که حس کرد سرش رو از برگه  ینیسنگ

 کلس تموم شد!   یی خانوم سنا  دیاورد  فیزود تشر  کمهی  -

 جلو رفتم   ی اگهید  قدم

 م؟ یصحبت کن  ی اومده بود استاد امکانش هست در موردش خصوص  شی پ  یمشکل  -

 پوسته خونسردش پنهان کرد  ریرو خوب ز شیحس کنجکاو  

 . دیهفته باش  نیبهتره از االن به فکر امتحان ا  ست،یالزم ن  ی حیتوض  ر یخ  -

 . رمیگی وقتتون رو نم   ادیاستاد ز   کنم یخواهش م  -

 

شده بود اما انگار اون    ی دانشجو رو هم داد و کتاب جلوش رو بست. کلس خال  نیآخر  جواب

لفتش   ی از کنجکاو  دم یبود قصد رفتن نداشت، شا  ستادهیسپهر ا  یکه با جزوه جلو  ییدانشجو

 بپرسه.  یاگهیتا سوال د  کرد یو رو م  ریو کتاب رو ز  دادیم
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 از تشر گفت:   ی تکه از سواالت دختر رو به روش خسته شده بود با حال  سپهر

بدم؟ اگر سوال    ح یروش بهتون توض  نی کل کتاب رو با هم   نیخوایخانوم محترم نکنه م  -

 .دیببر  فیتشر  د یتونیم  ستین  یاگهید

 . دیاستاد خسته نباش  حاتتونیممنون از توض   -

من بود که  ریانگار تقص   د، یکشیهاش برام خط و نشون مبه من رفت و با چشم  یاغره  چشم

. با رفتن دانشجوها خودش رو مشغول جمع دادیاش رو نم و مسخره  ربطیسپهر جواب سواالت ب

 نشون داد...   لشیکردن وسا

شما ندارم خانم   حاتیتوض دنیشن  یبرا  یمن وقت_رو پشت سرم بستم که صداش بلند شد   در

نه   شه یوقت من گرفته م  نه   ینجوریا  دیهمونطور که گفتم بهتره به فکر امتحانتون باش  ،ییسنا

 بست گفتم  یشما. بر خلف سپهر که من رو جمع م

 . یشد یخاموش بود وگرنه متوجه کار مهمم م  لت یتر از درس و امتحانه، موباکارم واجب  -

 برداشت  ز یم  ی رو از رو  فشیک

 میبا هم ندار  ی ربط  چ ی ه   ییوقته جدا شده و جز رابطه استاد و دانشجو یلیمن و تو راهمون خ  -

 دانشجوم گذاشته باشم.   اری شماره در اخت  اد ینم   ادمی

 خم شدم   زش ی م  یجلو

راهمون جدا   ،یکه ازش خبر ندار  یدار  یامانت   هیمن    ش یتو پ  ی سپهر محمد  ی کنیاشتباه م  -

 پرت کرد من.....  ت یاشغال از زندگ  کهیت   هیشد چون مادرت خواست چون مادرت منو مثل  

 داشتم   یم رو تموم کنم، حس خفگرد که نتونستم جملهاون روزها بغض گلوم رو فش  یاداوری  با

  دادیشده بود و گلوم رو فشار م  یخاطرات گذشته دست  انگار

خودت رو  یبود گذشته، االن تو زندگ  یرفتنت رو بدونم هرچ  ل یدل  خوامینم   گهیبسه، االن د  -

 .کنهی رو درست نم   یز یخودم رو دارم پس شخم زدن گذشته چ  ی منم زندگ  یدار

 نشست که ُهل زده کلمات رو پشت هم گفتم   رهیدستگ  ی رو  دستش
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 من ....من ازت بچه دارم سپهر!  -

 ضرب به طرفم برگشت  به

 ؟ یشینگه داشتنم به دروغ متوسل م   ی که برا  دهیرس   نجایکارِت به ا  گهید  -

 د یم چکرو گونه یاز درموندگ  یاشک  قطره

 مونییجدا  خ یدخترِ چهار ساله دارم، خودت حساب کن از تار  ه ی... من ازت  گمی من دروغ نم   -

 .میکه باهم بود  یبار  نیاز....از... اخر

 م نشست گونه  یبار باال اومد و رو  نیا  دستش

با   یمهر طلقت خشک بشه رفت   یمنتظر نموند  نکه یحساب کنم؟ ا  دی رو با  ات یهرزه باز  خ یتار  -

 !؟ یدیم  لمیتحو فیاراج  یکن ینگاه م  صاف صاف تو چشمامم  ؟ ی ختیرو هم ر گهید  یکی

نگران    شتریهامون بودم نه به خاطر خودم....بحرف دنیصداش باال رفته بود و من نگران شن تُن

ش شونه  ی توجه به درد صورتم دستم رو ی .  بافتادیبه خطر م  شی شغل  ندهیسپهر بودم که ا

 نشست تا آرومش کنم 

 خودت باش.   ی به فکر آبرو  یستی صدامونو ....  به فکر من ن شنونیسپهر آروم... م  -

سپهر احمق   ی چکیه  ی دید  یدورات رو زد  ی ! رفت؟ی رو به هم بزن  میزندگ  ی خوایچرا م  -

 .خورهیراحت گول حرفام رو م  یبهتر از سپهر وقت  ی نه؟ ک  شهینم 

 ی م مره   چ یم که ه بود تو قلبِ شکسته ی لبش نشست، حرفاش خنجر  ی م رواشاره  انگشت

 نداشت،

ها رو به جون زخم  نیبودم و همه ا دهیدورم کش  یپوسته سخت  یمن به خاطر مانل  اما

 رو باور کنه.   یهر جور شده سپهر وجود مانل  خواستمیفقط م  دم، یخریم

 

 ایپزشک رو دست بندازم    هیکه    ستمیمن انقدر احمق ن  یبش  مونینزن که بعدا  پش  ی حرف  -

ببر مطمئن باش   یخوایم  ی هر دکتر  ش یپ  کیژنت  ش یازما  ی رو برا  یدروغ به خوردش بدم مانل

 .یتو پدرش  نکهی... ازهیچ  ه یجواب  
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 چنگ زد  تیو موهاش رو از عصبان  دیرو عقب کش  سرش

 دیمنو تهد  تهیبورس  یمن باردارم برو ازش بپرس اون به خاطر ماجرا دونستیمادرت م  -

 کرد... 

 دم ی کرده بودن نال  دایکه راه خودشون رو پ  ییهاوجه به اشکت  یزدم و ب  یهق

اگر به   یحت  کنم،یسقطش م  یزد   یگفت اگر بفهمم به سپهر حرف کشه، یم رو مگفت بچه  -

 کنم، یاشغال تو کوچه پرت م  ه یرو مثل    رتیو تو و مادربزرگ پ  رمشی گیازت م  یاریب  اشمیدن

 بودم.   دهیبه خدا من ترس

بود، از   ستادهیروم ا  ی و مادر سپهر االن درست جلو  ش ی که برگشته بودم به پنج سال پ  انگار

 سُر خوردم   ز یکنار م  ادیضعف ز

 شرفتشیپ  یجلو   یباهاش بر   یخوایمهمه حاال که تو نم   یلیسپهر خ یبرا  ه یگفت اون بورس  -

 . ریرو نگ

 پام زانو زد   یهاش رنگ شَک به خودش گرفته بود، جلوچشم  نباریا

 گه ید  ی کیبا    یتا از من جدا بش  یبود  دیتهد ه یفقط منتظر    م، یمر  یتو بعد از من ازدواج کرد  -

 ؟یازدواج کن

 شمرده لب زدم   شمرده

 ی خوایشدم که مامانت انتخاب کرد، گفت اگر م  غه یص  ی م با کسمن بعد از تموم شدن عِده  -

 . ادیبچه ب  تا اسمش به عنوان  پدر تو شناسنامه  ی کنیمرد ازدواج م  نیبا ا  ی بچه رو نگه دار

 کُتش رو چنگ زدم  نباریزدم و ا  یاگهید  هق

 چقدر دوستش داشتم من پام رو کج نذاشتم  ی دونستیبه خدا مجبور شدم، به روح بابام که م  -

 بود سپهر   ضیمادربزرگ من مر  دمیفقط از مادرت ترس  من

رو تو   تیتر واقعراحت  ینجوریتر رفت انگار امحکم تر چنگ شد و تُن صدام باال  هام دست

 کنم یمغزش فرو م
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در خطر نباشن پاره تنم و بیبی  فقط از ترس اینکه  _من تازه مادر شده بودم...عقلم نرسید، 

بگه تا زبونمو چی  شرط و شروط گذاشته بود میدونست  کلی  دادم مادرت  فرار رو به قرار ترجیح 

ببنده،

و آرزوی کردم. به خاطر خوشبختی  حفاظت از بچهمون اینکارو  جون بچهم من فقط برای  به 

دل خودم گذاشتم. پدرش پا روی 

راستم رو مشت کردم و محکم به قلبم کوبیدم دست 

بارم به من نخورد یه  دستش  شدم که حتی  به خاطر تو زن کسی   -

من....

رو بهم دوخت ترحمانگیزش  نگاه 

براشون؟ رو دایره  رو بریزی  همه زندگیمون  آرومتر میخوای  رو باال کشیدم-  دماغم 

بفهمن؟ میشه  باعث سرافکندیت  رو-  جداییمون  دلیل  چرا وقتی   اومدم سراغت حرف نزدی؟ 

چرا همون موقع که بعد پنج سال  -

دراوردن حرص منم که با پسرای برای  ازم بچه داری؟  نگفتی  روزه سکوت گرفتی،  ازت پرسیدم 

میزدی! تیک  دانشگاه 

بهم چشم دوخت منتظر 

هوم؟ مگه دروغ میگم!؟  -

اورد و جلوم گرفت. کتش بیرون  از جیب  دستمالی 

به خاطر دلسرد کردن بگم که بخشیش  جم هست باید  دانشگاه اقای  اگر منظورت از پسرای   -

اما همش بدون فکر بود و باعث شد خودم تو دردسر بیوفتم تو بود تا دست از سرم برداری 

بچه رو بنده مادرت اگر بو میبرد،  رو بگم.... من جونم به جون مانلی  بهت واقعیت  تونستم  یم  ن 

کبد بشه تو و پیوند  باید  مریضه،  سکوتم رو شکستم چون مانلی  ازم میگرفت. االنم اگر میبینی 

سپهر. بدین  آزمایش  مادرت باید 
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در، سپهر به عقب برگشت   یباز شدن ناگهان ی تکرار کرد که متوجه نشدم باصدا یز یلب چ  ریز

بود افتاد. با   ستادهیکه تو قاب در ا  یو به طرف در رفت که تازه چشمم به فرد   ستادیرو پاهاش ا

گرفتم و   زیم  ه یدستم رو به پا  دم یکش  یبود پوف  میشومش هنوز تو زندگ  ه یکه سا  یکامران  دنید

 ....دمیبودن رو د  ستادهیکه با فاصله پشت سر کامران ا  یتیشدم با بلند شدنم تازه جمع  دبلن

من و سپهر دور   دادیگِردشون با داد و ب  ی هاو چشم  متعجب  یها افهیق   دنید  رفت یم  ج یگ  سرم

پشت   یبد   یزهایکه چه چ  شنومیفاصله م  نیپچ هاشون رو از اپچ  کردمی از انتظار نبود، حس م

 بند کردم خودم رو کشون کشون پشت سپهر رسوندم  زی. دستم رو به م گنیسرم م

 امرتون؟    -

 به حرف سپهر زد و نگاهش رو بهم دوخت  ی پوزخند

که   ی مثل تو کردم، من احمق بابت اون اتفاق  یخودم که وقتم رو حروم دختر   ی متأسفم برا  -

.... ازت  دونستمیدم رو مقصر ماومده بود خو  ش ی که پ  ی حراست افتاد و سوءتفاهم  یجلو

تو   کردمیبه تو و دَرست وارد نشه فکر م  یا زدم تا لطمه  شی شرمنده بودم خودم رو به آب و آت

تو   شدمیمن از عذاب وجدان داشتم خفه م  ی.... وقتکردمیاما اشتباه م  ی کنیم  فرق دخترا    هیبا بق

 ....کنهیکل دانشگاه رو پر م  تیاوازه خرابکار  نبار یا  یبود  گه ید  یکیو تاک زدن با    کیدر حال ت

سر و کله زدن   یبرا  ی جون  نکه یتأسف تکون داد با وجود ا  یبه معن  یدهنش رو کج کرد و سر   

خوشحال بودم که خودش  ی . از طرفسوزمیاگر جوابش رو ندم م  کردمی با جم نداشتم اما حس م

نبوده اما سکوت   ش یب  ی تفاهم حراست سوء ه یسپهر اعتراف کرد که قض   ی با زبون خودش جلو

 حماقت محض بود.  گفت یدر موردم م  ه ک  یفیدر برابر اراج

 ی زیم چمن و گذشته  ی شخص   یاز زندگ  یوقت  د، یخودتون نگه دار یتون رو براتأسف  -

هم از شخص به ظاهر  ستادنی.  درضمن  فال گوش ادیمنو قضاوت کن  دیحق ندار  دیدونینم 

 ... دهیمثل شما بع  یمتشخص 

 

نگاه از صورت کامران جم   د یدانشکده و حراست تو دهنم ماس  سییهام با اومدن رحرف  هیبق

 گرفتم و پشت سر سپهر از کلس خارج شدم....
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****** 

 قه یاما چند دق  کردی ته دلم حرفاش رو باور م یو آسمون معلقم، از طرف  نی زم  ن یب  کردمیم  حس 

 ل یصورتم قرار گرفت دست از دل  ی که جلو یآب  وانی. با لکردی و ردش م  اوردیم  ل یبعد عقلم دل

 اوردن برداشتم 

 کنه یاب رو بخور سپهر ارومت م  وانیل نیا  ایب  -

 م رو بهش دوختم درمونده  نگاه

از اطرافم   یدرک  یدرسته! وقت  یغلطه چ   یچ  دونمینم   جم یمن هنوز گ  اوش؟ یکنم س  کاریچ  -

از پوست و گوشت خودمه کمک کنم!   به اون دخترِ چهار ساله که از قضا   خوامیم  ی ندارم چطور

 کنه...  رونیم ب چشمم زنم رو از خونه  ی مادرم تونسته باشه انقدر راحت جلو  شه یباورم نم 

خودش   ی پنج سال تونست رو پا  ی که چطور  یزن یبرا  میمر  ییتنها  ی کرده بودم برا  بغض 

ش رو با چنگ و دندون بزرگ کنه. از جاش بلند شد و کنارم نشست دستم رو تو و بچه  ستهیوا

 دستش گرفت 

 ضه یگفت دخترت مر  یچ ی دیکنه مگه نشن  یرو درسته نم   ینشستن کار   نجایپاشو سپهر ا  -

 داره.   ازیاون به کمکت ن  دمیند  قت یجز حق  یز یچ  م یمر  ی من تو چشما

 تا بلندم کنه دیدستم رو کش گمینم   یزی چ  دید  یوقت

اول برو   یدرصدم شک دار  ه یاگر    یحت ستیاالن وقت فکر کردن به گذشته ن  ا یبه خودت ب  -

راست برو   ه یرو بهت بگه بعدم    قت یرو بهش بگو قسمش بده تا حق ز یمادرت  و همه چ  شیپ

خودم حلش   ادی نم   ش یبراتون پ  ینگران دانشگاهم نباش مشکل  یبد   شیتا آزما  مارستانیب

 .کنمیم

 .....یدار  ی مهم تر  یفعل کارا  ست یدانشجو که مهم ن  ی سر  ه یحرف   مونهیم

تنها   ست، ین  ادمیزدم رو    رونینگاه پرسشگرانه دانشجوها از  دانشگاه ب  ر یز  یچه طور   نکهیا

بود تصادف کنم.   کینزد  اد یز  یخونه مادرم از حواس پرت   کیبه خودم اومدم که نزد  یوقت

در   ی زنگ گذاشتم و پ  یشدم دستم رو رو  ادهی خونه پارک کردم و پ  ی دقت جلو   یرو ب  نیماش
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که دست خودم نبود در رو ُهل دادم مادرم با   ییهاباز شد با اخم ی کیت  ا زنگ زدم. در ب  یپ

 به خودش گرفت   ی سوال  افهیمن ق  دنِید

 .دهیرنگت پر ارنیبگم برات شربت ب  ن یبش  ایزنگ زنگ! ب  ی شده سپهر!؟ ه   ی چ  -

 رو پشت سرم بستم  در

 .یراستش رو بهم بگ   خوامیم   پرسمیسوال ازت م  هی  -

 پا انداخت   ینشست و پا رو  ی صندل  یرو

 گفته!؟ نکنه با ارام بحثتون شده؟  یز یآرام چ  ؟ یچه سوال  -

 گذاشتم تا کنترلشون از دستم خارج نشه  م ییدستم رو تو ج  کلفه

 از من جدا شد، باردار بود؟   ش یپنج سال پ  ی وقت  م،ی! مرمیمر  -

 خنده زد  ریز  هویموند اما    ره یکه زدم خ ی لحظه از شوک حرف  هی

شده؟   دای ش پپول به مشامش خورده سر و کله  ی باز بو  ی پاپت  یتو حالت خوبه؟ اون دختره  -

 ببنده دروغ سر هم کرده ....  شتیبه ر  خوادیرو م  ی بچه ک  ستیمعلوم ن

 لب زدم   ناباور

 .یخبر نداشت میمر  یباردار   یقسم بخور، بگو به جونِ سپهر تو از ماجرا  -

 باالتر رفت   صدام

 دش یش سقط بشه! تهدکه بچه  یکنیم   ی کار  که نیبه ا  ینکرد دشیقسم بخور تو تهد  -

 تو کوچه...  یکن یتش مو پر  یکنیم رو سقط مبچه  یکوفت  هیکه به خاطر اون بورس  ینکرد

دستم   ی که جلو  یدست خودم نبود، هرچ   تمیفشان فوران کرد، عصبانمثل آتش  میخشم درون  

گوشه تو   هی. مادرم از ترس  شدینم   هیتخل   میاما خشم درون  دمیکوبی م  واریبود رو به در و د

 ی ا  هدیاما فا  زدیهاش رو سپر خودش کرده بود و اسمم رو صدا مخودش جمع شده بود  دست

 نداشت. 
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وارو شده وسط سالن انداختم، چشمم به وارونه و میز  به ظرف و ظروف شکسته، تابلوی  یه  نگا 

افتاد. که از دستم چکه میکرد  قطرات خونی 

نتونستم دلِ بیاد. من حتی  که از خودم بدم  میکنی  چرا با سکوتت کاری  خوری؟  یم  چرا قسم ن   -

از هم پاشید. زنم رو قرصکنم، نتونستم اعتمادش رو جلب کنم که انقدر راحت زندگیم 

غم بود جملهم از روی  اینبار 

مامان؟! با زندگیم  کردی  چیکار  گی  یم  چرا ن   -

تو چشمهام نگاه کرد صاف 

اونوقت باشه! منو دروغگو میبینی؟!  که مُزدم این  همه سال برات زحمت نکشیدم  من این   -

البد؟! میگه  ول کرد و رفت راست  که زندگیشو  کسی 

رو باال اوردم و گوشه پلکم کشیدم خونیم  دست 

حالشم کنم اون مریضه  گناه ریسک  سرِ اون بچه بی  تونم  یم  باشه حق با شماست! اما االن ن   -

آزمایش میرم  ن  یم  ه  برای  کنم  یم  ن  اون بچه دریغ  برای  کمکی  چ  یه  منم از  اصل خوب نیست، 

مامان... که بفهمم دروغ گفتی  از اون روزی  بدم، اما وای 

اشارهم رو باال بردم انگشت 

به اسم سپهر داری! پسری  فراموش کنی  باید  در نشست-  دستگیره  که دستم روی  ن  یم   اما ه 

کردم صورتش گرفته شد عقبگرد کردم حس 

صدام زد

چیه؟ ش  یض  صبر کن سپهر، مری   -

فشردم رو تو دستم  دستگیره 

دروغ میگه؟ مریم  مگه مهمه؟ مگه نگفتی  پاش لب-  به فرش زیر  نشسته بود خیره  زمین   روی 

و پاهاش خم شد، همونطور که لرزید  صداش 

زد
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 که....  یوقت  -

 یشدم. اما وقتخوشحال کا،یامر  اد یهمراهت ب ستیحاضر ن رزنیکه گفت به خاطر اون پ  یوقت

 هیاون بورس  یشدم..... کم برا  یعصبان  یو مادربزرگش منصرف شد   م یکه تو هم به خاطر مر

رفتم سراغش تا تو رو   ن یهم   ی برا  یاز دستش بد  یکه بذارم به راحت   یبود  ده یزحمت نکش

 کنه....  یراض

 کرد و سرش رو باال آورد  یمکث

 نکه یبار نرفت. تا ا  ریکردم ز  ی راولش هرکا م، ینیکافه بب  هیرو تو    گهی ددادم تا هم  امیبهش پ  -

  کینزد  مارستانیتا دوباره باهاش صحبت کنم جلو درِ ب  دنشی رفته بودم د  ی روز وقت  هی

 الیبره تا با خ  رونیب  مارستان یخوشحال بود. صبر کردم از ب یلیخ دمش،یتون از دور دخونه

 اومده...  یچ یبپرسم برا  رش یراحت از مسئول پذ

 هام نقش بست...  چشم  یتو اون روزها جلو  میبستم و چهره درمونده مر  پلک

ازشون   ی باز  یپارت   کمهیبا    مارستان،یاومده باشه ب  ی باردار  شیآزما  یبرا  کردم یفکرشم نم   -

مثبت بود و   ششی رو حاضر کنن و به دستم برسونن، جواب آزما  شیخواستم زودتر جواب آزما 

کردم   دشیتماس گرفتم و تهد می. بلفاصله با مرشدیم موضوع برام زنگ خطر محسوب  نی هم 

به تو نگه، اگر حضور مادربزرگش تو رو از سفرت منصرف کرده   شیباردار  عاز موضو  یچیتا ه 

زمان برد اما ارزشش رو داشت، اول   یلی. خکردیم  م یبود مطمئنا  وجود بچه تو رو کامل پابند مر

طلق بده   یع ترکت کنه. بعد مجبورش کردم تقاضا و بدون اطل  رهیکردم از تو فاصله بگ   یکار

 ی جعل  ی عدم باردار  یگواه   ه یانجام شد منم براش    تر عیبود کارها سر  م یچون حق طلق با مر

برگشت به سمت تو رو از ذهنش پاک کنم   ال یفکر و خ  گه ید  نکهیا  یجور کردم اخرشم برا

 عقد کنه تا...   یمجبورش کردم با کس

با سرعت از اون   ینگاه   ن یهاش رو ندارم بدون کوچکترحرف هیبق  دن یکردم تحمل شن  حس 

م رو، ! چطور دلش اومد بچهکنه؟یش م کار رو با بچه  نیا  یزدم. کدوم مادر   رونیخونه منفور ب

م بلند هق مردونهبه فرمون زدم و هق  یم دور کنه. مشت محکم که از وجودم بود رو از  یکس

 شد... 
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یه رو کنار گوشم گذاشتم  داشبورد برداشتم با لمس کردن شمارهش گوشی  رو از روی  گوشیم 

بوق... دو بوق.... و باالخره صداش تو گوشم پیچید

الو سپهر! سلم-  مکث کرد-  یم  ک 

شده؟ صدات گرفته....چیزی  قلبم گوش-  من بود چشمهام رو بستم و بعد از مدتها به صدای 

به فکر موقعیتم  تو این  حتی 

دادم

حرف بزنیم. حضوری  باید  ببینمت  میشه   -

که گفت میکرد  و تحلیل  داشت حرفم رو تجزیه  انگار 

مثل دانشگاه.... توان بحث کردن ندارم، لطفا اگر میخوای  راستش من دیگه  یعنی  مطمئنی؟   -

گفتم سریع 

حرف بزنیم. راحت مثل دوتا ادم عاقل و بالغ فقط میخوایم  نه... نه....خیالت  پیچید-  تو گوشی   

بچهای صدای 

میکنم. ادرس رو برات پیامک  بیام  بیرون  تونم  یم  من ن  با-   که همون لحظه تو دستم لرزید 

اوردم رو پایین  بوق آزاد تو گوشم، گوشی  صدای  پیچیدن  با 

لب گفتم اسم ارام زیر  دیدن 

رو کم داشتم یکی  ن  یم  ه  هستم دوباره-  که کنار مریم  زمانی  شاید   دادن بشم اما با فکر اینکه 

جواب خیال  بی  خواستم 

سبز رو لمس کردم ایکون  تماس بگیره 

خوبی؟ سلم عزیزم   -
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 کردم مثل خودش جواب بدم   ی بود سع  یپر انرژ  شه یمثل هم  صداش

 ؟ ی تو خوب  یسلم.... مرس  -

  ؟ی سپهر؟ سرما خورد  ست یحالت خوب ن  -

 کردم   ی اتک سرفه  

 ... میبود خشک نکردم به خاطر اونه احتماال بگذر   س ی... موهام خدیشا  دونم، ینم   -

 تر باهاش صحبت کنم کردم گرم  یسع   ن یهم   یماجرا نداشت برا نیتو ا  ی ریتقص  آرام

 از تو چه خبر؟   -

 .رونیب  میشام بر  ی ندار  یاحوصله بودم گفتم اگر برنامه  یب  کمهیبابا امروز پرواز داشت    -

رو از   ی بود انداختم باند و پد الکل  میمر  امک یصفحه که پ  ی به باال  ینگاه   م یگوش  دنیلرز  با

 دم ی چیکردم و باند رو دور دستم پ  ی داشبورد برداشتم  دستم رو ضدعفون

 . گهیوقت د  هی  یارام جان باشه برا  رمیدرگ  کمهیامشب    -

 مراقب خودت باش.   زم یباشه عز  -

 طور، فعل....   ن یتو هم هم   -

 میفرستاده بود حرکت کردم. بعد از ن  میکه مر  ی رو فعال کردم و به سمت ادرس  ابیریمس

 یادرِ قهوه  ی. جلودمیداشت رس  یتنگ  یکوچه هاشهر که    ن ییپا  یها از منطقه  یکیساعت به  

رو فشار دادم. در با   فونیدکمه ا  دم، یراه خر  نیکه ب  یلیپارک کردم و با برداشتن وسا  یرنگ

 ی کرد که سرم باال اومد و رو  یسلم  دنمیبا د  م یها باال رفتم. مرباز شد، از پله  یکی ت  یصدا

 ...ختیفرو ر  دنش یتو دلم با د  ی زیشد افتاد. چ  زونیکه به گردنش او  ییدختر کوچولو

که از   یانهیبود سنجاق س  میمر یبایز  نه یهمچنان به سنجاق س مرهیرفتم و نگاه خ  جلوتر

 نشست دستم رو پس زد   کشیکوچ  یبازو  یجنس من بود و من پدرش بودم. دستم که رو

 بهم دشت نزن)بهم دست نزن(   -
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 شست لبم ن یرو   شی زبون  نیریاز ش  یلبخند

 .یستیوا  نجایا  ست یتو، خوب ن  ایب  -

که   ارهیب  ن ییرو از بغلش پا  یمانل  خواستیدر کنار رفت تا وارد بشم. م  ی دنبال حرفش از جلو  به

 چسبوند.   م یدوباره خودش رو به مر

 ه؟ یخانوم کوچولو اسمت چ   -

 یلیمان_

 گفت   کنهیپچ مداره پچ  کردی که فکر م  یپنهون کرد و درحال   میگردن مر  یرو تو گود   سرش

 ه؟ یک  نیا  ، یمامان  -

 اوردم   رونیبودم رو ب  دهیکه براش خر  ی و شکلت  عروسک

 شماست خانوم خوشگله.   یبرا  نایا  -

 درشتش رو به من دوخت   یها چشم

 هیل ی( من که اسمم مانه؟ ی)خوشگله که؟ ی خوشجله ک  -

 یلیمامان جان نه مان   یمانل  -

 رو به من گفت   بعد

 نبودم   به زحمت  یراض  -

 مبل گذاشت و از جاش بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت   ی رو رو  یمانل

 قهوه؟!  ای  ی خوریم  یی چا  -

 حرف بزنم.  خوامیم  نیبش  ا یکدوم، ب  چی ممنون ه   -

 مبل با فاصله از من نشست   ی سست رو  یدستم به کنار خودم اشاره کردم. با قدم ها  با

 ! ش؟یکدوم دکتر برد  شی پ  ه؟یچ قایدق  یمشکل مانل  -

 گرفت.   کردی م  یکه با عروسکش باز   یاز مانل  نگاه
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هم   ی پدر و اقوام پدر  د یمن بهش نخورده دکتر گفت با  شاتیهموکروماتوز داره ازما یمانل  -

 بشه.  وندیپ  یبدن تا مانل  شیازما

 . فتهیجلو ب ششیخب بگو کدوم دکتره، من فردا برم مطبش باهاش صحبت کنم تا روند آزما  -

 دیرو جلوتر کش  شالش 

 ... ی گفتیم  گه ید  ز یچ هیدخترته؟ اخه تو دانشگاه    یمانل  ی تو ... تو ... باور کرد  -

 دوختم  ناراحتم رو به دخترم  یهامن بودم که چشم  نباریا

مشکل   ی گفتیجلو بهم م یومد یکاش همون موقع م  ، یکردی اعتماد م  نایکاش بهم زودتر از ا  -

 . یکردیبچه رو چند سال از پدرش دور نم   ه ی  ینطوریا  ه، یچ

 لب زد:   ه یبا گر  

 !شیریگی سپهر؟ بگو که از من نم   ش یریگی تو ازم نم   -

و هق   دیلرزیم  یاز مانل  ییکردم از ترس جدا کینزد  مینترسه خودم رو به مر  یمانل  نکهیا  یبرا

 یها کرده، دست  ی ترس زندگ  نیبا ا  یهمه سال چه طور نیکه ا  دونست یفقط خدا م  زدیم

 سردش رو تو دستم گرفتم

 . ترسهیم  کنه ی ت مداره نگاه  یمانل  م یاروم باش مر  -

 ی متوجه حرفم نشد سرش رو رو  ی ترس تو سلول به سلول تنش فرو رفته بود که حت  انگار

ما بود دستم باال اومد و  یرو  ی مانل  رهیداد و هق هقش رو از سر گرفت  نگاه خ  هی م تکشونه

 .رهی اروم کمرش و نوازش کردم تا اروم بگ

 دخترمون بکنم.  یبرا  ادیاز دستم برب  یهرکار دمی . قول منجامیمن ا  می! تموم شد مرشی ه   -

ش که تاحاال تجربه  یحس دادیته قلبم رو قلقلک م  نش یریبود اما ش ب یدخترمون برام غر  واژه

 یامروز صاحب دختر  کردمیفکرش رو نم   ذاشتمیبالش م  یرو که سرم رو  شبینکرده بودم. تا د

 از وجودش باخبر شده باشن.  د یکه کل دانشگاه شا  یباشه دختر  م یبشم که از مر
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 مینکن مر  هی...گردمیقول م  -

  دیدزد  رو ازم  ش یاشک  ی هام برداشت چشمشونه  ی که آروم گرفت سرش رو از رو  کمهی

 یادیما وقت ز  کشهیطول م ادیب  ش یسپهر....هم تو هم مادرت تا جواب ازما  ی بد  ش یازما  دیبا  -

 رو از قبل نوشته.  ن یانجام بد  دی که با  ییدکتر کارا  میندار

 صحبت کنم.   ی برم حضور  د یهست، با  ی دکتر معالجش ک  ی خب نگفت  -

 برداشت  ی سمت جلو خم شد و دستمال  به

 . ینجام بدالزم رو ا  شات ینسخه داده تا آزما  ستین  رانیا  -

 دیکش  م یبه سمتمون اومد و خودش رو به سمت مر  یمانل

 کرده(   تتیکلده؟)عمو اذ  تتینکن( عمو اذ  ه ینتون)گر  هیگر  ی مامان  -

رو از هم باز کردم تا بغلش کنم   هامهام نشست دستلب  ی رو  یلبخند یحرف مانل  دنیشن  با

 د یرو عقب کش  اما خودش

 ( کنه یم   هی)مامانم گرتونهیم   هیبد( مامانم گر  یبَد!)نکن عمو  ی نَتون عمو  -

 تمیاز ن  نکهیخم شدم تا قبل از ا  ارم یطاقت ب شیزبون  نیریدر برابر ش  نیاز ا  شتریب  نتونستم

تر شدن   کیتر از من بود که هم زمان با نزدبکارم اما باهوش  شگونه  ی رو  یاباخبر بشه بوسه

 سرم، گردنش رو کج کرد. 

 .کشهیطول م کمهیاولش،  تا باهات ارتباط برقرار کنه    کنه یم  ی بیغر  کمی  -

 هم گذاشتم   ی رو  دنیفهم  یرو به معن  هامچشم

 یخوایم  ی ... چطورنکهیفقط ا  ارم یکه دکتر نوشته برات ب  یشاتیرو با ازما  یبرم نسخه مانل  -

 بده؟   ش یازما  اد یب  یکن  ی مادرت رو راض

 لحن ممکن لب زدم: نیمادرم بدون اراده با سردتر  یاداوری  با

 .اریکردن اون با من تو نسخه رو ب  یراض  -
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وسط رسوند و مشتش رو از شکلت پُر کرد. دلم پَر   زی خودش رو به م  یمانل  م،یرفتن مر  با

. خواستم بابت کردمیصبر م  دیبازوهام اما با  ون یبغل کردن و فشردنش م  یبرا  دیکشیم

کرد انگشت   م یقا  بشیرو تو ج  ش ی مشت شکلت  میمر دنیبدم که با د  ی ها بهش تذکرشکلت

دوختم، فکرش   م یمر  بهش زدم و نگاهم رو به  ی .  چشمکذاشتگ شی نیب  یش رو رو اشاره 

 بشه   یها بود تا متوجه حرکات من و مانلحرف  نیتر از امشغول 

 ناستیهمش ا ایب  -

باال   م یکرد و از عقب رو تشک افتاد سر مر ریگرد کرد اما پاش به کوسن گعقب  واش ی  یمانل  

 شی شونیپ  یرو  ی بود اخم تصنع  ختهیر  رونیب  یمانل  بی که از ج  ییهاشکلت  دنیاومد و با د

 نشوند 

 !یمانل  -

 کرد و لب زد   میاز جام بلند شدم کمکش کردم بلند بشه خودش رو پشتم قا  

 عمو اورده بودم(   یعمو اولده بودم)برا  یبرا  -

 باهاش همراه شدم  ارم یدلش رو به دست ب  نکهیا  یبرا  

 .زکم یمن اورده دست گلت درد نکنه عز  یاره برا  -

 تنهامون گذاشتمادرش فرار کرده بود    خ یکه از توب  یمانل

 درست کنم؟   ی حاضر  زیچ  هی  ی مونیشام م  یبرا  -

 پدر دخترت؟   ایبمونه    شت یشام پ  یکنی از استادت دعوت م  ی... داریعنیبمونم؟    -

 اسم دانشگاه حالش دگرگون شد  با

 .کننیاالن همه درمورد ما صحبت م  م؟یکن  کار یدانشگاه رو چ  -

 د یچیهاش رو تو هم پدست  مضطرب

 کردم نتونستم جوابشونو بدم.  ی هر کار یدوستام چندبار زنگ زدن ول  -
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خودم سرِ کلس   ی ول  کننیپچ ممدت پشت سرمون پچ  ه یحرف زدم، نگران نباش   اوشیبا س  -

هم مالِ   ه یقض   نی داره؟! ا  هی به بق  ی ما چه ربط یشخص   یبعدش هم زندگ  کنم یم  هشونیتوج

 برن!  یطرفه به قاض هی  کنن یم  خودیپس ب  شه، یپنج سال پ  یبرا  ست ین  روزیامروز و د

 به طرفم خم شد   شتر یکلفه ب  

 شی برات پ  یمشکل  ی مرد  ه یالبته تو    ؟یجور خونسرد  ن یهم  شهیسپهر از دست تو هم   یوا  -

 .ختهیبا استاد زن دارش رو هم ر  یکه فلن  شهیهمه حرفا پشت من زده م اد،ینم 

 فشار دادم   ت یدستش رو از عصبان  

به ذهنشونم خطور کنه   ی زیچ   ن یچن کننی در مورد خودت حرف نزن. غلط م   ینطور یا  گهید  -

 . میدرمورد ارام هم ما فقط نامزد  ارن،یبه زبون ب  نکهیچه برسه به ا

 داشتم که جمله رو کامل کنم   دیترد  

 ادامه دادن  یبرا  ی لیدل  گه یاوصاف د  نیفراموش کردن تو بود  با ا  یبرا   شتریکه ب  یاینامزد  -

 .نمیبینم 

شد تا بلند بشه که دستش رو به سمت خودم   زیخ میخودش جمع شد و ازم فاصله گرفت ن  تو

 دمیکش

 . میوقتشه در مورد خودمون حرف بزن  گهیفکر کنم د  میفرار نکن مر  -

 د یلرزیم صداش

 . میکنار هم   یمشکل مانل  یمورد بشنوم، ما فقط برا ن یدر ا  ی زیچ خوامینم   -

 ش بردم چونه  ر یسردش رو ول کردم و دستم رو ز  ی هادست

 ! نیمنو بب  -

 شد:   رهی هام خباال اومد و تو چشم  نگاهش

 یو فقط منو پدر مانل  ی بهم ندار  یحس چی ه  گهیباور کنم د  یعنی   خواد؟یم  نو یقلبتم هم   -

 ؟ یدونیم
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 رو بفهمه!   زیهمه چ  هوی  ی که مانل  یخوای تر سپهر نم! ارومسی ه   -

 بفهمم(   د یرو نبا  ی بفهمم؟)من چ  تینبا  لو یمن چ  -

 که فقط من بشنوم پچ زد   یاروم جور   نباریا

 ! ؟یخواستیم  نویهم   -

 ی غذا  هیکن تا من برم    ی با عمو باز  اریرو ب  دتیجد  ی دختر قشنگم برو عروسکا  ی چیه   -

 خودم درست کنم. یِمانل  ی خوشمزه برا

زد و بدو بدو خودش رو به اتاقش رسوند از فرصت استفاده   ی هاش برقاسم غذا چشم  دنیشن  با

لحظه از کنارش بودن رو هدر   ه ی  یحت خواستیوقت بگذرونم دلم نم   شتریب  یکردم تا با مانل

 بدم

بردن نام   ی حت  کردم ی رو به خاطر اون زن از دست دادم حس م  ییها ها و چه لذتفرصت  چه

 .هیادیمادر هم براش ز

رسوندم از پشت در   یخودم رو به اتاق مانل ن یهم   ی و خراب کنم براحس خوبم ر  خواستمینم 

با   ارهیتا همه رو با خودش ب  ده یهاش رو کنار هم چعروسک  شدهیکه با وجود رنگِ پر  دمشید

 دیخند  ن ینمک  دنمید

 عمو سپهل)عمو سپهر(   -

 دلم غنج رفت   یاسمم توسط مانل  دنیشن  با

 جانم دختر قشنگم   -

 درشتش رو بهم دوخت   یها چشم

 ! ممی( من دختر مامانستمی!)من که دختر قشنگ شما نستمیمن که دختل گشنگ شما ن  -

 نی زم  یکنارش رو   ن یهم   یبه زمان داشت برا  ازیمن به عنوان پدر ن  رفتنیپذ  دونستمیم

 نشستم. 
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دختر قشنگ منم باشی؟ شه  یم  خب ن  چونهش گرفت-  فکر کردن زیر  رو به معنی  دستهاش 

باشم. من دوست دالم فقط دختر مامان ملیمم  نه،  به دلش دادم و گذاشتم هر جور که دوست- 

رنگش زدم. دل لخت قهوهای  موهای  روی  بوسهای 

موقع شام حتی  میکرد  آب شد و عروسکهاش رو با من تقسیم  یخش  کنه، کم کم  داره بازی 

خوردیم. مریم مانلی  ی  اه  برم و شام رو سه نفره وسط عروسک  هم حاضر نشد از اتاقش بیرون 

غرق خوابش رو بهم دوخت. بغلش کردم چشمهای  رفت، مانلی  بیرون  که سفره به دست از اتاق 

تنش روی  رو تو بغلش گذاشتم و پتویی  هم که براش خریدم  تختش گذاشتم عروسکی  و روی 

کشیدم.

بلم قصه بگو)برام قصه بگو( دوست داری؟-  چه قصهای   شاهزاده و گدا)قصه شاهزاده و گدا(- 

قصه  -

ما هم کم از شاهزاده و گدا داستان زندگی  به خودم و مریم  اسم قصه ذهنم پرکشید  با شنیدن 

نبود.

بود که دنبال مداوای دختری  یه  نبود  چکس  یه  مهربون  از خدای  نبود...غیر  یکی  بود  یکی   -

بود... پیرش  بابای 

کوچولوش که تو دستم بود رو رو نوازش کردم دستهای  بستهش موهاش  چشمهای  دیدن  با 

زدم. چشمم نکنم چراغ اتاق خوابش رو خاموش کردم و بیرون  که بیدارش  اروم طوری  بوسیدم 

شام بود افتاد که تو آشپزخونه مشغول شستن ظرفهای  به مریم 

رو از پشت بهش رسوندم، دلم لمس و نوازش تن ظریفش  پاروچین  رو پاورچین  خودم 

ن یه  بفهمه از پشت در آغوشش گرفتم  میخواست. دستهام رو از هم باز کردم و قبل از اینکه 

شد. زیر آرامش تو قلبم سرازیر  گفت و بشقاب از دستش سُر خورد اما من انگار به آنی  بلندی 

گوشش پچ زدم

 347
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 ...منمششیه   -

 قلبش نشست.  ی رو  ش یکف  یها ه دستک  دمیاز باال د  

 . شهیم  دای پ  یبرو عقب سپهر االن باز سر و کله مانل  وونهید  میترسوند  -

از موهاش گرفتم   یق یتجربه کردم، دم عم   شی بود که پنج سال پ  یاغوشش درست همون  یگرما

 و دوباره پچ زدم: 

 .دهیخواب  -

 آب رو بستم  ر یدست راستم ش  با

 شده بود.بغل کردنت تنگ    ی دلم برا  -

 داد  رونیگردنش نشوندم که سرش کج شد. نفسش رو پر صدا ب  یرو  یابوسه

 سپهر؟!  -

 جانم.   -

 رو شل کردم و به طرفم برگشت.  هام دست

 . امیب  زم یبر  یی... من دو تا چانیبرو....بش  -

 .میبر  ی نجوریهم  ایب  خوادینم   -

 رو چفت هم باال اورد   ش یکف  ی هادست

 ! ؟یکف  ی با دستا  امیدستام سپهر! کجا ب  هیکف  -

راحت شد با   شونیزیکه از تم   الم یآب بردم خ  ریش  ر یرو تو دستم گرفتم و ز  هاشدست

 خشکشون کردم  نکیدستمال کنار س

 !یبازم بهونه دار  نمی از دستات خانوم بب  نیا  -

 بهش موهاش رو پشت گوشش انداختم   رهیمبل، کنارم نشست، خ  یرو

 نه، یبینوبت خودمونه اون وروجکم االن خواب هفت پادشاه رو داره م  گه یخب، حاال د  -
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 . میمنتظر حرفاتم مر  من

 رو باال گرفت   سرش

 بگم؟!  ی چ  -

 

 .میخانواده سه نفره بش هی  یخوا یتو هم دلت م  نکهیا  -

 د ینال

 ؟ ی ! پس ارام چشهینم   -

 حوصله گفتم   با

 نیبه ا  ی بهش ندارم، تو کار  ی حس  چ ی من ه   ست،ین  یچیساده ه   ینامزد  ه یمن و ارام جز    نیب  -

 .هیایارام دختره منطق  کنم،ینداشته باش من با ارام صحبت م  ه یقض 

 ه یرفته!؟ مادرت سا  ادتیگذشته....    نیباشم، از ا  تونیمسبب خراب شد زندگ  خوامیمن نم   -

روزگارمم   گهیخودش انتخاب کرده پَر دادم د نباریکه ا  یبفهمه عروس  ه یکاف  زنه یم  ری منو با ت

 . کنهیم  اهیس

 رو بستم   هامچشم

باشه   یدیب  خوامینم  میمر  خوام یاعتماد سست نم   هیمن   ؟ی من پشتتم، بهم اعتماد دار  نباریا  -

تا با هم حلش   یکه افتاد.... اول به من بگ  ی.... هر اتفاق که شد.  ی هرچ خوام یباد بلرزه م  ه یکه با  

 ؟ یتونیم  م،یکن

 مصممم نگاه کرد  ی هاچشم  تو

 تونمیم  -

رو به  میمر  دمیکش  ینفس راحت  چسبوندم م نهیرو از پشتش رد کردم و سرش رو به س  دستم

 نیچقدر تو ا  دونمیهاش باال اومد و نامحسوس دورم حلقه شد. نم کم دستخودم فشردم، کم

 لب زد:   ی با لحن آروم  میکه مر  میحالت بود
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 ؟ یرو نگاه کرد  ش یآزما  یها برگه  -

 رو از دورش ازاد کردم و فاصله گرفت   هام ستد

 رفت!  ادم ی  یخوب شد گفت   -

 

 هام گرد شد مهر پزشک چشم دنیرو به دستم داد که با د هابرگه

 ه؟یتحت نظر دکتر موسو  یمانل  -

 ش؟ ی شناسیشده؟ م یز یاره، چطور مگه؟ چ  -

تحت نظرشه قرار بود در   یکه مانل  یحساسش کنم و بگم پزشک یهمون اول کار  خواستمینم 

 برگه دوختم   یرو   یها پدر زنم بشه. نگاهم رو به نوشته  ندهیآ

رو   یبگو مانل  یسراغ دار  ی اگر پزشک بهتر  ست؟ ین  ی سپهر؟ دکتر خوب  ی دیچرا جوابمو نم   -

 اونجا ببرم؟ 

 بود جواب دادم  نییکه سرم پا  همونطور

از   گه ید  ی کیهم حاضر شد به    شایجواب ازما نکهیبعد از ا  اط یاحت  یبرا  ه،ینه...نه.... دکتر خوب  -

 . ستین  یدر کل مشکل  ی ول  دم یدوستامم نشون م

بود...   یکاف  گه یامشب د  ی برا  دمیم کشخسته یهابه چشم  ی لب گفت، دست  ریز  ی رو شکر  خدا

 .رفتمیم دیرو تنها بذارم اما با  میمر  خواستیدلم نم   نکهیبا ا

 م یباطن  ل یمجبور شدم  برخلف م  یمانل  طیبه خاطر شرا  گذشتیبود که از ماجرا م  یروز  ده

ببرم. همچنان رفتارم باهاش سرد بود و جواب   شی آزما  یمادرم رو هم همراه خودم برا

اما   م ی. مرشدیبهتر م  یم روز به روز با مانلدر عوض رابطه  دادمیم  ونیدر م  ی کیهاش رو  تلفن

هاش حاضر دانشکده پخش شد سر کلس  یتو   عاتیکه شا  یروز   از  بود، تر شده    یمنزو

که پشت سرشه سکوت کنم.   یعاتی. از منم قول گرفته بود دربرابر شاکردیم بتیو غ  شدینم 

ترمش جا  انیپا  یها تا از کلس  کردم ی خودمون رو مشخص م  فیبود زودتر تکل  یهرطور   دیبا
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مورد از حرف بی  ِسری  یک  به خاطر  غیبتهاش  با  مثل مریم  بود دانشجویی  نمونه. حیف 

درسش عقب بمونه.

و انیس  شدم. با دیدن  گفتم و مشغول جمع کردن وسایلم  کلسم خسته نباشیدی  پایان  با 

بودن اخم کردم ایستاده  که کنار میزم  نازنینی 

صحبت کنیم. باهاتون خصوصی  میخواستیم  استاد اگر امکانش هست چند دقیقه   -

هم گذاشتم رو روی  هم ریخته  به  جزوههای 

بفرمایید گفت-  با تردید  انیس 

تو دفترتون حرف بزنیم؟ میشه   -

وسط مریم  بلند از کلس خارج شدم. اگر پای  با گامهای  تکون دادم و با برداشتن وسایلم  سر 

حضور دوستهاش اون هم نبود جوابم نه بود تا زودتر به قرار ناهارم با آرام برسم اما میدونستم 

سخت کمک بزرگیه. روزهای  تو این 

شدم جاگیر  صندلیم  روی  باز کردم و با بفرماییدی  اتاقم رو با کلید  درِ 

برسم، پس لطفا شروع کنید. به قرار کاریم  وقت ندارم... باید  من زیاد   -

رو دست گرفت بند کیفش  انیس 

رو بپرسیم. حال مریم  راستش میخواستیم 

گذاشتم و بدنم رو جلوتر کشیدم میزم  رو روی  دستهام 

درسته؟ ده  یم  تلفناشو جواب ن  تکون داد-  سر 

فقط اون فکر میکنه ما نگرانشیم  حرفش پریدم-  وسط 
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 ریاز قبل، تمام فکرش درگ  شتریب  یحت خته،یبهم ر  یلیخ یمدت از نظر روح  نیا  میمر  -

براش گرون   یلیکه تو دانشگاه پشتش زدن خ   یی حرفا یکه من دادم.  از طرف  ه ییها شیآزما

 تموم شده.

 نشست   زیکنار م  ی صندل یو  رو  دیکش  ن ییش پارو از شونه  فش یک  سیان

 ن؟ یدینم   ان یپا  عاتیشا  ن یبه ا  شهی هم   یبار برا  ه یخب چرا   ن، یمنو ببخش  یادب  یب  -

موضوع تموم بشه   نیا  دیاول با  نه، یهم   ی نگم  قرار امروزم برا  یزی ازم قول گرفته فعل چ  -

کنارش   خوامی. تا اون موقع ازتون م گردونمی که شده برش م  ممیمر  یبعدش به خاطر کلسا 

 .نیباش

 به دو بود از جام بلند شدم   کیساعت که نزد  یها عقربه  دنیبا د  

 . دیباشه باهاش حرف بزن  یفکر کنم فرصت خوب  ابون،یپارک سر خ  ره یبعد ازظهرها م  -

به   دنیرسوندم، تا رس  نم یزدم و خودم رو به ماش  رونیاز اتاقم ب  ی سرسر  ی خداحافظ  با

بار مرور کردم. دلم   کیرو    زدمیم د یکه با  یی هاحرف  میکه با هم قرار داشت  یرستوران

هر برخورد   یحال خودم رو برا  نیبا ا  نه،یبب  یاصدمه  ن یرابطه کوچکتر  ن یارام تو ا  خواستینم 

چنگ زدم. با   بایکنار راننده تقر  ی شدم و کتم رو از صندل  ادهیپ  نی. از ماشدماماده کر  یاحتمال 

ارام پا تند کردم و تنها   دنیبا د  دیچیپ  مینی ب  ریمختلف ز یاز بوها  یورودم به رستوران حجم

 و نشستم   دمیکش  رونیرو به روش رو ب  ی صندل

 هر سلم سپ  -

 دونستمینگرانش دوختم. م  ی هاکه سر کرده بود گرفتم و به چشم  یخوش رنگ   ی از روسر  نگاه

حال مضطربم   نیا  لی زودتر دل  ی هر چ  خوادیمن متعجب شده و دلش م  یده روزه  بتیغ  نیاز ا

 رو بدونه

 که نکردم؟   ر یسلم د  -

 د یکش  ش یبه روسر  یدست

 . ینه به موقع اومد  -
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 گارسون مِنو به دست اومد   زی نشستنم پشت م  با

  ن؟ یدار  ل یم  یخب چ  -

سفارش داد با تموم شدن حرفش رو به گارسون   دهیبدون نگاه کردن به مِنو کباب کوب  ارام

 اضافه کردم 

 با برنج و مخلفات  لطفا   دهیدو پرس کباب کوب  -

 

 ؟ یدنینوش  -

 به آرام کردم که گفت  ی نگاه 

 دوغ لطفا.   -

 د یلطف کن  ینوشابه پپس  هیدوغ با    هی  -

 هاش رو تو هم گره زد رفتن گارسون ارام دست  با

 خب من منتظرم سپهر  -

 . دمیو سر کش  ختمیر  وانیکه مطمئنا  ارام قبل از من سفارش داده بود تو ل  یآب  ی از بطر  کمهی

 شی که پ  یطیم جان، شراارا  ی تا اخر به حرفام گوش کن  خوامیبگم م  یز یچ  نکه یقبل از ا  -

جوانبش رو در   یباور کن من همه  یعجوالنه قضاوتم نکن  دوارمیاما ام  ستدهیچیپ  کمهیاومده  

 نظر گرفتم. 

 سپهر..   یکنی نگرانم م  یدار  -

 رو باز کردم   رهنم یو کلفه دو دکمه اول پ  دم یرو جلو کش خودم

 ارام!   می..رو بهم بزنمونی....نامزددیما با  -

 دیپر سوالش رو بهم دوخت و خودش رو جلو کش   نگاه

 ن یا  یخوایشده که م  ی....چمونیبعد از اون جشن نامزد  دم؟یسپهر؟! درست شن  فهمم ینم   -

 ... دوننیم لیاونم االن که همه فام  ؟یرو بهم بزن  ینامزد
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 دم یدستم رو عقب کش  میمر  یاداوریراه با   ونه یاروم کردنش جلو بردم اما م  ی رو برا  هام دست

 درسته؟   یازدواج اولم بود  انیتو در جر  -

 تکون داد   سر

 دارم!  ضیبچه چهار ساله مر  هیمن از ازدواج اولم....    -

 

 کرد ی بود که مسخ شده فقط نگاهم م  ادیز یدوم به قدر   شوک

کرده بود ارام باور کن   شی همسر سابقم ازم مخف  یراستشو بخوا  یعن ی  دونستمیخودمم نم   -

 خوابه اما... هیش  همه  کنم یمنم مثل خودت هنوز فکر م

 گفت  دهیبر  دهیبر

 ؟ یاومد...گفت...ازت...بچه...داره تو...هم ...باور...کرد  ؟ یبَ...بچه دار  -

 که به اشک نشسته بود نگاهم کرد   یی هاباچشم

 کردمیلش شوکه شدم و انکار مباورش سخته برات ارام جان خودمم مثل تو او  کم هی  دونمیم  -

 بوده..   میمر   یباردار  انیبگم....متاسفانه مادرم در جر  دیاما با

داشت رو   یرو که مادرم توش نقشِ پررنگ  یات یجزئ  ز یبه ر  زیکه دوست نداشتم ر  لم یم  برخلف

 بگم لبم رو تر کردم و ادامه دادم:

کرده بود که  دش یشته تهددا  میکه اون زمان مر  یطیمن و شرا  ه یبورس  انیبه خاطر جر  -

 به من نزنه  شیاز باردار  یحرف

تموم شده و   نی براش سنگ  یلیخ  دهیکه امروز شن  ییهاحرف  دونستمیزد، م  ی عصب  پوزخند

  رهیفاصله بگ  یکم  یشگیباعث شده از اون ارام مهربون و عاقل هم 

 کرده؟   نکارویبه خاطر بهم زدن رابطه من و تو ا  ی کنیفکر نم   -

 و ساالد سکوت کردم اما به محض رفتن گارسون گفتم  ی دنیو نوش  وانیاوردن ل  با

 کنه!   دییتا تونهیمپدرت هم  نویا  ضه یمر  ینه! مانل  -
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 شَک لب زد   با

 پدرم؟!  -

 . دمیفهم   دمیداونا    ی و مُهر پدرت رو پا  یمدارک پزشک   ی اما وقت  دونستمی بله پدرت من نم   -

 که تا پشت پلکاش اومده بود رو پس زد   یفکر فرو رفت اشک  به

به تو زدم   یبیمادرم چه آس یکار  یمخف  نیبا ا   دونمیم  هیسخت  طیشرا دونم یآرام جان! من م  -

اصل   ی....هم مادرش. مانلیدارن هم مانل  ازیاما لطفا منو درک کن اونا هر دوشون به کمک من ن

 نداره  ی اوضاع خوب

 ه ی  دیبود که شا  نیما با خبر بشه ا  ی از نامزد  ی کس  یکه دوست نداشت یلیاز دال  ی کی  دونمیم  -

 جا بزنه....  مونیکیروز  

 رو باال اورد   دستش

 ادامه نده!  گه یلطفا د  -

فقط به طور   میخوردن غذا نداشت  یبرا  ییکدوم  اشتها  چ یه  نکهیبا ا  زیشدن م  لیتکم   با

قاشق و   ی و نه من، تنها صدا  گفتیم  ی زی. نه ارام چمیخودمون رو مشغول نشون داد  یشینما

از کباب رو تو دهنم گذاشتم و به زور   یا رو پر کرده بود. تکه  نمونیچنگال بود که سکوت ب

نگران واکنش   شتریارام ب  دونستمیدادم حس عذاب وجدان داشتم م  نش ییاماست و نوشابه پ

 . دیدور لبش کش  یدست نخورده بود، دستمال  شترش ی. با تموم شدن غذا که بانشهیاطراف

و من مجبورم   گردهی برم  گهیکنم پدرم سه شبِ د  ی رو از پدر و مادرم مخف  ه یقض   نیا  تونمینم   -

 بهشون بگم.

تر دک  یزنگ خطر به صدا در اومده، وقت کردمی رو گوشه بشقاب رها کردم حس م  چنگالم

باشم. نگاه   یدرمان مانل  ی برا  گهیپزشک د  ه یدنبال    دیبا  یعنی  برد یاز ماجرا بو م  یموسو

 بهم انداخت و در اخر لب زد   یاگهید

 بابت ناهار ممنونم.   -

 زد.  رونیاز رستوران ب  فشیکرد و با برداشتن ک  یلحن ممکن خداحافظ نیبا اروم تر  و
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* 

 رتر یگکه گوشه  یم ی مر  ا یباشم    یروزا نگران حال مانل  نیا  دونستمیدر حال انفجار بود، نم   مغزم

 شه یبرخلف هم   روزی که د  بودم یم  ی و آرام  ینگران دکتر موسو   دیبا  دمیشده بود. شا  شهیاز هم 

نداد   ی شرویهاش هم اجازه پو به اشک  ختیناآرام بود. پرخاش نکرد، داد نزد، تنها تو خودش ر

غرق شده   الم یچقدر تو فکر و خ دونمیان بشم. نم از قبل نگر  شتریب  شدیموضوع باعث م  نی هم 

 ابروهام باال رفت   ام ینام فرستنده پ  دنی به خودم اومدم. با د  میگوش  ام یپ  ی بودم که با صدا

 مارستانیرو با مسائل ب  ی وقت مسائل شخص   چ یپدرم ه   دینگران درمان کوچولوتون نباش  -

 . کنهی نم   یقاط

نداشت،   یخودش حال خوب  نکه یدختر واقعا منبع ارامش بود تو ا  نیلبم نشست ا یرو   یلبخند

و   رم یباهاش تماس بگ  خواست یهم بود. دلم م  انش یحال حواسش به اطراف نینبود اما با ا  یشک

 عروسک به دست جلوم ظاهر شد   یشدم که مانل  نمیمخاطب  ستیازش تشکر کنم. وارد ل

 م؟ یتون  یباز  یای عمو جون چل نم   -

 کرد،یم  نییرو باال پا  ونیزیتلو یهامبل نشسته بود و کلفه کانال  یکه رو  م یبه مر  ی نگاه 

 انداختم

 ک یکوچ  ی ها. با حس دستکردمیبرگشتن به دانشگاه قانعش م  یبود برا  ی امشب هر جور  دیبا

 گرفتم  م ینگاهم رو از مر  زدیکه به پاهام ضربه م   یمانل

 جانم دختر خوشگل   -

 و عروسکش رو به خودش فشرد   دی غرق خوابش رو بهم مال  یها چشم

 گه ید  میتون  ی باز  میبل  -

 ن یهاش که تو اگونه ی رو  یا. بوسهکنهیاز ذوق بودن من در برابر خواب مقاومت م  دونستمیم

حرکت تو بغلم   ه یپاش رد کردم و با    ر یهام رو از زمدت کوتاه اب شده بود، کاشتم دست

 دیچ یش رو دور گردنم پگردنم گذاشت دست آزاد  یگرفتمش سرش رو تو گود

 وقت خوابه فرشته کوچولو...  گه یخب د  -
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 نشست   عیتخت خوابوندمش که سر  یرو

 ( یبر   یخوای)تو م؟یبِل  ی خوای! تو مخوامینه نم    -

 همونطور نشسته بغلش کردم و به خودم فشردمش   

 نه هستم   -

 فکر کردن غنچه کرد   ی رو به معن  هاش لب

 ( یدی )قول م؟ی تیقول م  -

 دم یرو بوس  موهاش

 ...قول مردونه دمیقول م  -

موهاش فرو بردم   ی دستم رو ال  دیتخت دراز کش  ی مقاومتش رو کنار گذاشت و رو  نباریا

منظمش و  یهاش رفتم. با حس نفسنوازشش کردم و قربون صدقه  خواستیهرجور که دلم م

که خودش   یم یمر دنیاومدم با د  رونی. از اتاق که بدمیتنش کش  یش پتو رو روبسته  یهاپلک

مدل   شرتش یت قهیتنش بکشم.    یرو  ییگرد کردم تا پتو رو گوشه مبل مچاله کرده بود عقب

گذاشته بود. اب دهنم رو پُر   شی شُل بود و با مچاله کردن خودش تمام دار و ندارش رو به نما

تنش،  یپتو رو  دنیدادم  با کش  رونیگرمم رو ب  یها صدا قورت دادم،  کنار گوشش نفس

 کاشتم که تکون خورد...  ش یشونیپ  یرو  یابوسه

 لب زد:   یالودخواب  ی خمارش رو بهم دوخت با صدا یها چشم

 شده سپهر؟   ی چ  -

 فاصله دادم و پچ زدم   ی هام رو کم لب  دم یرو بوس  ش قهیخم شدم و کنار شق  بارنیا

 من...   یِنشده بخواب خوابالو  ی چیه   -

 شد   ز یخ  میو ن  دی هاش رو به هم مالکاشتم چشم  شقهیشق  کنار  یادنبال حرفم بوسه  به

 د؟ یخواب یمانل  -

 رو کنارش جا دادم  خودم
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راحت   الیبمونم، با خ  نجایاما بعدش که ازم قول گرفت ا  کرد یاولش در برابر خواب مقاومت م  -

 .دیخواب

 د یچیرو دور خودش پ  پتو

 . یوفتیب  یبه خاطر قولت از کار و زندگ  خوادیهست نم  یحواسم به مانل  -

 ؟ یکنیم رونم یب  یاالن دار  یعنی  -

 داد   کهیمبل ت  یپشت  به

 مارستانتیب  یمحدود نکن هم کارها   یخودت رو به خاطر من و مانل  گم یم  نه سپهر فقط  -

 . یبه خاطر ما از کارات عقب بمون  خوامیهست هم دانشگاه، نم 

! اگر تا االن ساکت موندم فقط به میمر  یوقتشه برگرد  گه ید  ی خوب شد حرف از دانشگاه زد  -

 دانشگاه،  یتموم شده بهتره برگرد  زی بود که پرونده ارام بسته بشه حاال که همه چ  نیخاطر ا

 ؟ ی کن  یخودت رو از همه مخف یخوایم  ی ک  تا

 ن یو نازن  سی! به انی دیمن گوش نم   یتو اصل به حرفا   ی سپهر، ول  میمورد حرف زد  نیما در ا  -

به فکرِ درس و   تونمیراحت نشه نم   یاز مانل   الم یخ  ی من تا وقت گم یهم گفتم به تو هم م

 دانشگاهم باشم. 

 خبر نشون دادم یرو ب خودم

 ؟ ی حرف زد نیو نازن  سی پس باالخره با ان  -

 مچاله کرد   شتریتکون داد و خودش رو ب  سر

 دمشون،یاره تو پارک د  -

ماجرا رو   گهیطور د  ه یناراحت بودن کاش    ی لیبراشون تنگ شده بود اونام خ  یلیخ دلم

 . موهاش رو از صورتش کنار زدم دنیفهم یم

 .ستیمهم ن  ش هیبق  گهید  م یکه االن کنارتن مر  نهیمهم ا  -

 داد  هی م تکرو به شونه  سرش

 



 مریم خانی   تو  آسمان بی

359 
 

 ی روزا کنار مانل  نی حرفو بزنم اما خوشحالم که ا نیا  دینبا  دونمیسپهر م  ی چه خوبه که هست  -

 .یهست

 تر کردم دستم رو دورش تنگ  حلقه

 .میمر  م یبه خاطر ارام؟ من و اون از هم جدا شد  ؟یحرفو بزن نیا  دینبا  ی گی چرا م  -

 جمله اخرم ناباور لب زد   با

 ی دروغ بگ  ستین   ازیمن ن یدلخوش  یبرا  -

 گوشش پچ زدم   تو

 .ستیما ن  ن یب  یز یچ  گه یوم دخان  میمر  گمی دروغ نم   -

* 

آرام گفته بود که پدرش   نکهیرو تو دستم گرفتم و پشت فرمون نشستم با ا  ش یآزما  یها جواب

 یجلو نکهیاما باز دلهره داشتم، دلهره از ا  کنهینم   ی قاط  مارستان یرو با مسائل ب یمسائل شخص 

از آماده شدن جواب   ی زیچ میبه مر  نکهیبدون ا  ن یهم  ی. براکنهیبا من م  یچه برخورد  میمر

هم از  زدمیدو تا نشون م  ر یت  هیبا    ینجوریبرم، ا  دنش یبه د  ییگرفتم تنها  میتصم   بگم  شیآزما

 . کردمی رو حل و فصل م  مونیهم داستان تموم شدن نامزد شدمی مطلع م  شی ازما  تیوضع

داشت   از یقدم زدن ن  ن یراه رو قدم بزنم، ذهنم به ا  ه یبق  رو پارک کردم تا  نمیمطب ماش  ک ینزد

 رونیمطبش نفسم رو پر صدا ب  یتابلو  دنیکتم کردم و با د  بی سردم رو داخل ج  ی هادست

 داد  لمیتحو  ی ض یلبخند عر دنمیبا د  یدادم. منش

 د؟ یدکتر خوب هست  ی سلم اقا  -

 اوردم  رونیب  بم یرو از ج  دستم

 دارن؟   ض ی ممنونم، مر  -

امروز   ی هامراجعه کننده  هیبق  یاورژانس  یمارها یبودن، جز ب  ختهیامروز بهم ر  کم هیراستش    -

 رو کنسل کردن. 
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بود سخت نبود چرا بهم ریخته  تکون دادم حدس اینکه  سر 

خب ممنونم خانوم بسیار  به در منتظر جواب دکتر موندم-  گفت که با تقهای  یم  میکن   

خواهش

بفرمایید  -

اورد سرش پایین  دستاشو از کنارِ  دیدنم  با 

سلم  -

میکنی؟ چیکار  سلم پسر اینجا   -

بود در رو پشت سرم بستم. از هرگونه دعوا و سردی  عاری  لحنش 

نداشتم. دیگهای  اما چارهی  نیست  جاش اینجا  میدونم  اومدم با هم صحبت کنیم   -

سر تکون داد

بشین بیا  نشستنم لب زد-  با 

قهوه؟ یا  چایی  کتم رو از هم فاصله دادم-  لبههای 

ندارم ممنون، میل  بلند شد و رو به روم نشست-  پشت میزش  از 

خوب، میشنوم از طرفی-  بهم خوردن ما خبر دارین  ه  یض  که از ق  از کجا شروع کنم، میدونم   

دونم یم  راستش ن   -

دخترتون از طرف من خواستم  یم  من ن  اون بچه در میونه. باور کنید  هم مسئله مرگ و زندگی 

نداشتیم. جز جدایی  که افتاد چارهای  با اتفافی  ولی  صدمه ببینه 

و متفکر گفت دور لبش کشید  دستی 
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ارام بره من   یخوار به پا   ه یپدرم    هیسپهر چون خودمم    رمیبهت خرده بگ  تونمیمن نم   -

 .دیبوده که از هم جدا بش  نیقسمتتون ا  دی! شامیتحمل کنم چه برسه به... بگذر  تونمینم 

 ارم، یحرفش به زبون ب  ی برا  یبه خودم فشار اوردم جواب  ی رو گم کرده بودم هر چ  کلمات

 نتونستم. 

مادرم تو ذهنم نقش   یتو دلم زدم و باز پنهون کار   یبوده؟! پوزخند   نیبود قسمتتون ا  گفته

 گذاشتم ز یم  ی رو رو شیآزما  یهابرگه  نمونیب  نی رفتن جو سنگ نیاز ب  یبست. برا

 .دینباش  انیقسمت ماجرا رو در جر  نیرو اوردم براتون فکر کنم ا  شمیآزما  ی جوابا  -

 بهم چشم دوخت که ادامه دادم:  منتظر

 شماست.  ماریدخترِ من... ب  -

 نشست   زشیپشت م  شیآزما  یها شد و با برداشتن برگه  خم

 دیانیبشه. همون طور که خودتون در جر  وند یپ  دیبا  یمانل  دیبه همسر سابقم گفته بود  -

 . ستین  وندیپ  یبرا   یخودش مورد مناسب

 از صورتش فاصله داد  یرو کم هابرگه

 بهم گفته بود همسرش فوت شده   ادمهی  -

 جام بلند شدم   از

 .کردیبچه رو از همه پنهون م  تیبله از ترس مادرم هو  -

 یاسترس لعنت  نیکه زودتر از شر ا بکشونم    ی کردم صحبتمون رو به سمت  ی سع  میجمله بعد  با

 خلص بشم 

 مطابقت داره دکتر؟   یمن با مانل  شیجواب ازما_

 زد   ی سرش رو بلند کرد و لبخند  ی مکث طوالن  با

 .یکبد اماده بش  وندیپ  ی برا  یتونیمطابقت داره و م  یبا مانل  شاتیخوشبختانه جواب ازما  -

 لب زدم  دیلرزیم  یکه از شدت خوشحال  ییصدا  با
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 خبر خوش رو به مادرش بدم.  نیخداروشکر... خداروشکر... بهتره زودتر ا  -

 مارستان یب  دیبر  دیبا  وند یپ  یبرا  دیزودتر مقدمات سفرتون رو اماده کن  دیصبر کن پسر با  -

 ..... رازیتو ش  یبوعل

 یفروش  ینیریش  ه ی  یراه جلو  ی ش راه افتادم. توخبر بدم به سمت خونه میبه مر  نکهیبدون ا  

کنارش هم با وسواس چند تا   یدر اخر از گل فروش  دم،یخر  ینیری جعبه ش ه ینگه داشتم و  

 . دمیخر میشاخه گلِ مر

 

که منتظر   یمدت ن یتو ا  اره یرو به دست ب  ش ی سلمت  تونستیم  یمانل  نکهیبودم از ا  خوشحال

اگر جواب   کردمیکه فکر م  ییهارو که به صبح نرسوندم. شب ییهاجواب بودم چه شب

در مورد روند  نکهیبعد از ا  خواستمیکنم. م  کاری چ  ی مانل  یبرا  دی بهم نخوره با  شمونیآزما

 بکشم.   شی صحبت کردم، بحث خودمون رو پ میبا مر  رازیسفرمون به ش  رکات و تدا  یدرمان مانل

توجه به  یشدم، ب اهیپ  ن یو گل از ماش  ینیر یش پارک کردم و با برداشتن جعبه شنهخو یجلو

زنگ در رو زدم.   کردن یم  پچپچ  دنمیکه در راهرو ساختمون بودن و با د  ییهاهینگاه همسا

 جلو گذاشتم  یگود افتاده در رو باز کرد نگران قدم   ی هاو چشم  ختهیبه هم ر  ی با موها  میمر

 ! ه؟یچه سر و شکل  نیا  م؟ یمر یخوب  -

 تا من وارد بشم  دیرو کنار کش  خودش 

 خسته بودم. کمهی  ی چی! ه یخبر اومد  یسلم چه ب  -

حال جلو اومد و از دستم  یرو به طرفش گرفتم. ب  ینیریرو پشت سرم بستم و گل و ش  در

 گرفتشون

 ؟ ی دیدستت درد نکنه چرا زحمت کش  -

داد که   ی م یمر  ی برا  یو جاش رو به نگران دیشمنم پر ک  ی خوشحال میحال مر دنیبا د  انگار

نگاهش   یچشم   ری که ز  یدلش رو گرفته بود. در حال   خچالیتو    ینیری نامحسوس با گذاشتن ش

 گفتم   کردم،یم
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خوابه؟ مانلی  بخوریم-  بذارم با شیرینی  چایی  یه  هنوز... صبر کن  اره خوابیده  اوردم-  تنم بیرون 

رو از کتم 

خودت رو تو زحمت بندازی خواد  یم  ن   -

اومد با تاخیر  صداش 

نیست زحمتی  خودم-  افتادن چیزی  نگذشته بود که با صدای  آب رو باز کرد چند لحظهای  شیر 

دنبال حرفش و 

که به یم  کف آشپزخونه، به طرف مری  توجه به خورده شیشههای  رو به آشپز خونه رسوندم بی 

داده بود رفتم تیکه  سینک 

مریم؟ حالت خوبه   -

لب زیر  فرو رفت، هومی  که از پشت با دو تا دستهام شونهش رو گرفتم سرش تو سینهم  ن  یم  ه 

حال تو بغلم افتاد. شوکه شده از افتادنش تو بغلم چند قدم عقب رفتم گفت و بی 

شدی؟ مریم!؟ چی  مبل گذاشتمش، رنگ صورتش به-  حرکت بغلش کردم آروم روی  یه   و با 

پاش بردم رو زیر  دستم 

سعی نمک توش ریختم،  اب برداشتم و چند حبه قند و مقداری  لیوان  یه  با عجله  میزد  سفیدی 

تا به هوش بیاد رو تو دهنش بریزم  شیرین  از مایع  کردم با قاشق کمی 

عزیزم؟ منو میشنوی  صدای  مریم  که این-  و فشاری  با بیخوابی   اُفت فشار شده میدونستم 

دچار زدهش نشون میداد  یخ  دستهای 

اگر زودتر خبرِ خوشی نگرانش بودم شاید  اما بازم  از حال رفتن طبیعیه،  مدت تحمل کرده این 

ازش حرکتی  چ  یه  حالش بهتر میشد. وقتی  از نظر روحی  بودم رو بهش میدادم  که شنیده 

داروخونه برسونم. با کنار گذاشتم تا خودم رو هر چه زودتر به نزدیکترین  رو  تردید  ندیدم، 
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و چند تا امپول تقویتی زدم تا براش سرم قندی  اُپن آشپزخونه بیرون  از روی  برداشتن کلید 

بخرم...

کردم. نگاه از دونه به سرم تزریق  هم دونه  تقویتی  سِرم رو تو رگش فرو کردم آمپولهای  سوزن 

و به تنش کشیدم  که کنار مبل بود رو روی  و جسم مچاله شدهش گرفتم ملحفهای  رنگِ پریده 

تو با دیدنم  خمار از خوابش باز بود و به اطراف نگاه میکرد  رفتم. چشمهای  طرف اتاق مانلی 

شد و خوشحال لب زد خیز  نیم  جاش 

سلم عمویی عمو، منو بابا-  زودتر به جای  دلم میخواست  "عمو"حساس میشدم   به لفظ 

داشتم نسبت کمکم 

از دهنم خارج نشه. دستهام رو از موردی  دادم سکوت کنم تا حرف بی  صدا کنه اما ترجیح 

اخ و تو بغلم انداخت به خودم تنگ فشردمش که صدای  معطلی  هم باز کردم که خودش رو بی 

اوخ گفتنش بلند شد

بد له شدم عموی  دورش کردم که گفت-  یم  خودم ک  از 

من گشنمه  -

رو کشیدم لپش 

بخوریم. با شیرینی  با هم چایی  به چشم دختر نازم  بریم  ای   -

زد برقی  شیرینی  با شنیدن  چشمهاش 

بخولم که من شیلینی  ذاله  یم  ن  اما مامان ملیم  بخورم که(-  من شیرینی  ذاره  یم  که ن  مامان مریم 

)اما

گفتم نبینه  رو با اون وضعیت  مریم  مانلی،  اینکه  برای 

به حرفم گوش کنی. دارم، به شرط اینکه  فکری  یه  من  به لبم چشم دوخت که گفتم-  منتظر 
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باشه مانلی؟ بیارم،  با چایی  جا بمون تا خودم برات شیرینی  ن  یم  ه   -

لپم رو بوسید. حرکت ناگهانی  یه  رو به نشونه مثبت تکون داد و با  سرش 

به وزیدن شبیه  بهتر باشه بگم حسی  شاید  یا  کردم پروانهها دور قلبم به رقص در اومدن  حس 

زدم پر از حس خوب از اتاق بیرون  که حال ادم رو دگرگون میکنه. با حالی  باد صبحگاهی  یه 

مادرش رو تو این مانلی  اینکه  نگاهم میکرد. برای  چشمهاش رو باز کرده بود و گیج  مریم 

سوزن پنبه الکلی  یه  نشستم و با  در اتاق رو پشت سرم بستم. کنار مریم  سریع  نبینه  وضعیت 

کشیدم سرم رو آروم از دستش بیرون 

عزیزم؟ بهتری  جمع کرد و دوباره دلش رو گرفت-  یم  رو ک  خودش 

دلت درد میکنه؟ دلش برداشت-  محض تموم شدن جملهم دستش رو از روی  به 

نبات بیارم؟ برات چایی  داد-  مبل تکیه  سرش رو به پشتی  دوباره 

خوبم سپهر...  -

سطل بندازم رو از کنارش جمع کردم تا توی  اضافی  وسایل 

گود افتادت تو آینه و چشمهای  به رنگ پریده  نگاهی  یه  اول  دروغ بگی  خواستی  دفعه دیگه   -

میشدی؟ پخش زمین  اگه به موقع نمیگرفتمت  بنداز. میدونی 

به حال توجهی  بی  به خاطر این  بهش بتوپم، سر فرصت میتونستم  شرایط  تو این  خواستم  یم  ن 

چایی به سمت اشپزخونه رفتم و سه تا لیوان  ن  یم  ه  از خجالتش دربیام. برای  خودش حسابی 

گذاشتم. و تو بشقاب شیرینی  ریختم 

که وسط مبل بود مبل، نگاهم از لکه قرمزی  از روی  همزمان شد با بلند شدن مریم  برگشتنم 

در پنهون کردن لکه نشست که دستپاچه و ناالن با انداختن پتو سعی  یم  باال اومد و رو مری 

خواست یم  گذاشتم و خودم رو بهش رسوندم دلم ن  میز  رو روی  چایی  خون داشت. سینی 
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له گرفت، از خجالت ازم فاص  دنمیدوباره حالش بد بشه. با د  دمیترسیمعذبش کنم اما م

سرخ شده بود باعث   یکه کم   یی هابا لپ  شدهیصورت رنگ پر  بیهاش گل انداخته بود ترکلپ

 طاقت خم بشم و بغلش بکنم.  یشد ب

که حالِ   م بهیانقدر غر  یعنیشوهرت بودم،    ی زمان  ه یکه    ی! از منمیمر یکشی خجالت م یاز ک  -

خانوم   نیبه داد ا  خواستیم  ی!؟ کیچ ومدمی نم   نجای! اگر من امروز ا؟ی کن یبدت رو ازم پنهون م

 برسه؟   ی خجالت

 

تمام   خواستیشد انگار م   رهیهام خحرف به چشم یفاصله داد و ب  م نهیرو از س  سرش

  طیشرا  ن یچه خوبه که دارمت چه خوبه که تو ا نکه یهاش بهم بگه، اهاش  رو با چشمحرف

 یکنارم

 ی اداوریهام محو شد. با  چشم ی از جلو  یکِ  دمیهاش غرق شدم که نفهم چشم یاه یتو س  انقدر

 ی برداشتم تا خودم رو به مانل  ینیریبا ش  ییچا  وانیل هی  عیداده بودم سر  یکه به مانل  یقول

 هاش برق زد و عروسک تو دستش رو ول کرد. تو دستم چشم  ی هاینیریش  دنیبرسونم. با د

پشت به من   میاومدم. مر  رونیگوشه لبش رو پاک کردم و با برداشتن بشقاب از اتاقش ب  خامه 

 دیکشیمبل رو دستمال م  یکه عوض شده بود رو  ی با لباس

 ز یا تم نباتت رو بخور... من بعد  ییچا نیبش   شهینم   زیتم   ینجوریخودت رو خسته نکن ...ا  -

 .کنمیم

 رو خورد   شیی از چا  یکم 

 سرد شده؟   -

 ! ه؟یچ ینیریش  نیمناسبت ا  ینگفت  ینه! خوبه، موقع خوردنشه.  راست  -

 رو برداشتم ینیمونده تو س  یباق  وانینشستم و تنها ل  کنارش

 . یوقت بود منتظرش بود  ی لیکه خ  یخبر   -

 ش رد کردم رو از دور شونه  دستم
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 طلب رو بگو لطفا معما طرح نکن سپهر اصل م   -

 خودم فشردمش   به

 . شهیانجام م  یهم به زود  وندیمطابقت داره، مقدمات عمل پ  یمن و مانل  یشایجواب ازما  -

 باز و بسته شد   دهنش 

 سپهر؟   یگی م  یجد   -

 نداشتم   دنشیبوس  ی رو  ی کنترل  دایجد دم یموهاش رو بوس یرو  

 .شهی دختر کوچولومون خوبِ خوب م  یبه زود   زمیعز گم یم  ی معلومه که جد  -

 

 ختی ر  رهنم یپ  یرو شییاز چا  ی خودش رو تو بغلم انداخت که کم   ی خوشحال  از

 کنم سرکار خانوم؟   کاریچ  س ی خ  رهن یپ  نی خدا... حاال من با ا یا  -

 د یخند  طونیش

خبر  نیا  نیدیچقدر با شن  یدونینبود. نم  ییچا وانیاصل حواسم به ل  دیسپهر ببخش  یوا  -

 جون دوباره گرفتم.   کنمیخوشحال شدم، حس م

 دماغش زدم   یرو  کوتاه

 الزمه.  ییزایچ  هیمقدمات سفر   ی... راستش برایول  م،یخوشحالم مر ی لیسرت منم خ  یفدا  -

 بذارم   زی م  یرو رو   وانمینگاهم کرد که خم شدم تا ل  یسوال

 . رازیش  میسفر بر  ه ی  د یبا  وندیعمل پ  یبرا  -

 ادامه دادم  رهیحرفم بپره و رشته کلم رو ازم بگ   ن یب  نکهیاز ا  قبل

 کبده.  وندیاونجا مرکز پ  رازیش  یِبوعل  مارستانیب  میبر  دیبا  -

 د یبه صورتش کش  یدست
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 یکیش  مدت همه  نیقبل از سفرمون با مزون صحبت کنم ا  دی. باستین  یخب باشه مشکل  -

 .هیلیکه تا االن عذرمو نخواستن خ   نی رفتم هم   ونیدر م

 رو تو دستم گرفتم  هاشدست

 من گوش کن.  یبه حرفا   ا، یب  رونیاز فکر مزون و کارِت ب  قهیدق  ه ی  میمر  -

 د یطرفم چرخ  به

 بی ترت  د ی. بعدش هم بارازیش  م یقبل عمل، چند روز زودتر بر  یهاشیانجام آزما  یبرا  د یما با  -

 .میرو بد یشدن من و مانل  یبستر

 

 .میکنیخونه اجاره م یخب اگر مشکل اقامتمونه چند روز   -

 دیهامون قحاضر بود به خاطر موضوع شناسنامه میعادتم ابروهام رو باال دادم مر  طبق

همه دست دست   ن یمسافرخونه و هتل رو بزنه اما... پشت دستش رو نوازش کردم، بس بود ا

 .دنیرقص  م یکردن و به ساز مر

 رازیروز ش  ستیحدود ب  دیدر هر صورت ما بعد از عمل با  میمر  ستی بحث من فقط اقامت ن  -

 .زهیکامل استرل  طیمح  ه یاونم تو    م یو تحت نظر باش  میبمون

به   قیدق  خوامیازت م  ی ول  ستین  یمناسب  طیاالن شرا  دونمینفرمونه! مسه    ندهیمن آ  بحث

و پنهون   هیبار تو رو به خاطر اون بورس  هی . من  یر ینگ  می و عجوالنه تصم   ی حرفام گوش بد

 رهیکه به اشک نشسته بود خ   ییهاکردم و به چشم  ی بعدش از دست دادم. مکث  یها یکار

 .کردی بود فکر م  ده یکه کش  یسخت  ی شدم، انگار اونم مثل من داشت به اون روزها

که   یطینه به خاطر شرا  یا یدوباره به عقد خودم درب  رازیقبل از رفتنمون به ش  خوامیاالن م  -

خانواده    ه یبه بعد هر سه نفرمون کنار هم مثل    نیاز ا  خوامیم  نکهیفقط به خاطر ا  میاالن دار

 دانشگاه.  ی برگرد  یباش  ه ینگران حرف بق  نکهیبدون ا  خوام یم  میکن  یزندگ

 لبم گذاشت  ی ش رو رواشاره  انگشت
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عجلهای در موردش حرف میزنی،  که داری  عوض شده سپهر چیزی  چیزایی  یه  ما  بین   -

شه. یم  ن 

کردم. رو باال پایین  پنج سال پیشمون  به خودمون فکر کردم  زندگی  خیلی  من 

دهنش رو قورت داد اب 

من ایراد گم  یم  کنم، ن  یاداوری  بهت  چیزو  یه  قبلش  باید  کشیدی  حاال که حرفش رو پیش   -

چیزا نداشتم خام بودم هنوز خیلی  من سنی  قبلیمون  من کامل بودم، تو زندگی  گم  یم  نداشتم ن 

انقدر عاقل و دنده بودنم کار دستم داد  فکر میکردم  یه  همون غد و  بود که توش لنگ میزدم، 

بگیرم. م  یم  تص  زندگیم  برای  تنهایی  خودم  بالغ شدم که 

رو با زبونش تر کرد لبش 

عشق و همه چیز  دم  یم  مشترک رو خوب درک نکرده بودم سپهر نفه  زندگی  من معنی   -

نداره و منِ تنها معنی  دیگه  رو شروع میکنن  زندگی  یه  دو نفر با هم  وقتی  اینکه  نیست  عاشقی 

"ما". میشه 

روانشناسه نه کسی یه  که جلوم نشسته  انگار کسی  میکرد  گذشتمون رو تحلیل  زندگیِ  جوری 

نقش داشته. اون زندگی  که خودش هم تو بهم خوردن و از هم پاشیدن 

کنم که کمتر کاری  مادرت کم نیارم  بودم که جلوی  من اون زمان همهش دنبال این   -

نندازه اما جدایی  تا بینمون  رو به تو بزنه، تا نتونه تو رو ازم بگیره  انتخابیش  سرکوفت دخترای 

از تو دورتر میشدم. انقدر از هم دور مقابل اون بایستم  میکردم  من سعی  هر چی  غافل از اینکه 

رو بهت بگم چون ترسیدم. حس میکردم اتفاق زندگیمون  نتونستم قشنگترین  دیگه  که  شدیم 

بهم گفت انتخاب کن کور شدم و عشقم به تو هر دو تاتون رو با هم داشته باشم وقتی  تونم  یم  ن 

گرفتم. رو ندید 

کنه چشم من جلوگیری  لرزونش رو بههم گره زد تا از لرزشش پیش  دستهای 

که از دستش میدن ن  یم  اما ه  دونن  یم  رو دارن قدرشو ن  چیزی  ادما تا وقتی  راست میگن   -

دادن. رو از دست  چی  میفهمن 

صورتش حاال از هم سبقت میگرفتن روی  اشکها 

 369
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 کرد سپهر اما نشد   یزندگ  شه یبدون عشق هم م  کردم یفکر م  -

بازوهام   ونِیکه گفتنش براش سخت بود حاال م  یدر برابر اعتراف  خواستمیم  دمش یبغلم کش  تو

لجباز گذشته   از اون دختر   دمیدیرو بهتر م قیهام باز شده بود و حقا. انگار چشمرهیآروم بگ

ها انتخاب  یکه پا  یبود. زن   دهیچش  ی ادیز  یو گرم   ی داده که سرد  ینبود، جاش رو به زن  ی خبر

هر چقدر برامون تلخ و بد بود حداقلش باعث شد   ییجدا  نی. استهیا یتمام قد م  هاش و حرف

هدر   هودهیب  ی زهایچ   ی وقتمون رو برا  نکهیا  ی . به جا میاز قبل قدر داشته هامون رو بدون  شتریب

و موهاش   کردمی. پشت کمرش رو نوازش ممیخودمون و بهبود روابطمون زمان بذار یرو  میبد

 بذارم ازم جدا بشه لب زدم   نکهیکه اروم شد بدون ا  یمک  زدم یرو بوسه م

 

ان که چه اون زم دمتیکه دوباره تو دانشگاه د  یمنم اشتباه کردم...چه زمان  م یمر  یدونیم  -

 . یگذاشتم ترکم کن

 دیرو تو بغلم باالتر کش  خودش 

جز تو بود  یبگم که هر مرد  نمیا  دیبه گذشته ندارم اما اگر بخوام صادقانه نظر بدم با  ی کار  -

 ...شدمیم  دهیجم د یکه من با اقا   ییها تیممکن بود دچار سوء تفاهم بشه. مخصوصا تو موقع

شد از بغلم فاصله   یهاش دور نموند، سکوتم طوالناسمش اخم کردم که از چشم  دنیشن  با

 گرفت

 بد اخلق   ی اخم نکن اقا  -

 .میدر مورد اون ادم حرف بزن  خوادیدلم نم   -

 گرمش به صورتم  ی هانفس   دیکه انتظارش رو نداشتم خودش رو به طرفم کش  یاناز و عشوه  با

حواسم رو از کامران پرت کنه.  یخوب بلد بود چه طور .  کردیو حالم رو دگرگون م  خوردیم

 .ختیشون ربهم  یحرکت ناگهان هیو تو    دیبه موهام کش  یدست

 !ستمایخطر ن  یب  ت یبه پا نکن من کبر  شی نکن دختر آت  -

 و پچ زد   دیخند  مستانه
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 اقا سپهر   ستمیوقتِ دختر ن  ی لیمن خ  -

لحظه از خجالت   هی کنم،    ی نیب  شی رو پ  شی حرکت بعد  تونستمیکردم. چرا نم   زیرو ر  هامچشم

. سوزوندیم  ش یو ات  رفتی پروا م  یدختر ب  هیو لحظه بعد تو جلد   نداخت یهاش گل مو شرم لپ

 دیرو دست کش  میشونیاومد خطوط پ  ن ییبار از موهام پا  نیهاش ادست

 سپهر!  -

 لب زدم   ومد یکه انگار از ته چاه م  ییصدا  با

 جانم   -

 یزن  چ ی ه   یگفتیمگه نم   یعاشق من  یگفتی سراغ آرام!؟ مگه نم   یبر   یواقعا چطور تونست  -

 سراغ ارام؟!   ی تو رو تو قلبم پر کنه پس چرا رفت  ی جا تونهینم 

 دونستی خوب م  دی کردم پر کش  دا یکه نسبت به نوازشش پ  ی.... تموم شد تمام حس خوببوم

 دونستمیزبونم حرف بکشه و تشنه رو از لب چشمه اب نخورده برگردونه. م  ر یاز ز  یچه جور 

تا بپرسه و تا به جوابش نرسه ذهنش اروم  کنهیسوال رو داره مزه مزه م  نیوقته ا  یلیخ

 .رهیگینم 

 احترام قائل بودم.   تینهایمن عاشق ارام نبودم فقط براش ب  -

 یها وقتزن  دونستمیرو ناراحت نکنه. م  میر که م  کردم یاستفاده م  یاز کلمات   دیکردم با  مکث

 ی و طرف مقابلشون رو تمام و کمال برا  شنیبگذره کمال طلب م  یدوست داشتنشون از حد 

 ا ی  رشهیکه فکر نکنه هنوزم ذهنم درگ  گفتمی از ارام م  ی جور دیبا  ن یهم  یبرا  خوان،یخودشون م

 .گرفتهشکل    یاعلقه

وسط   نیحرفات با رفتارت تناقض داشت. ا  نکه یبودم، از ا  جی بودم، گ  ده یبه بعد بر  ییجا هیاز    -

برام   گه یبا خودم بود که بهت ثابت کنم د  یلجباز  ییجورا  ه یداد اولش    شنهاد یمادرمم آرام رو پ

 راحت فراموشت کنم.  یلیخ تونمیو م  یندار  ی تیاهم 

 رو صورتش رو کنار زدم   ی موها
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بودم، دلم   یاما من از دستت حرص  رمینگ  م یکه عجوالنه تصم   دیباهام جنگ  ی لیخ  اوش یس  -

تونستم با   یمن نم   ی خوب بود ول زی کنم. ظاهرا همه چ  ی خال  ییجورا هیحرصمو    خواستیم

 شتریب  ی نداشت، هرچ  ی معقول ریوقت خواسته غ  چی محتاط بود و ه   یل ی. ارام خامینبودنت کنار ب

 یجا   تونه یکه نم   دمیرسیم  جه ینت  نیو به ا  کردمیم  سه یشتر تو رو با ارام مقایمن ب  م یرفتیجلو م

تو رو از اونجا    تونستیکس نم   چی که ه   یخودت رو تو قلبم جا کرد   ی جور هیتو رو پر کنه  

 ن یعشق... اول  نینگاه....اول  ن یمهمه اول  یل یخ  ها نیکه اول  گنیکنه. به نظرم راست م  رونیب

 بوسه... 

 هاش به وضوح مشخص بود چشم  برق

ساله   ین، سساله باشن بچه  ستین! ببچه  ی که مردا تو هر سن  گنیبه نظرِ منم درست م  -

 قت یتا حق  یکن  دای پ  یراه   یبتون  نکهیا  ی ن، به جاپنجاه ساله هم باشن بچه  ین، حتباشن بچه

 سپهر.   یار یفقط حرص منو در ب  یها خواستبچه  ن یع  ی ماجرا رو بفهم 

 از موهاش رو تو دستم گرفتم   یاکردم و طره  کی بهش نزد  شتر یرو ب  سرم

از دستم   نکهیا  یبرا  ی من وقت  ی خودتو بذار جا یول  دم،یخب من فقط ظاهر ماجرا رو د  -

 .گه ید  ی فکر صطرف مقابلم بکن  دیبا  یشیدست به دامن دروغ م   یخلص بش

 و ادامه دادم:  دمیچی رو دور انگشتم پ  موهاش

رو   گهید  یکی  دیتو بود نبا  ریهنوز قلب و ذهنم درگ  ی گرفتم وقت  میجوالنه تصمقبول دارم ع  -

بود. با خودم گفتم حاال که بعد   م یتصم   نیاما اون لحظه به نظرم درست تر  کردم یم  میوارد زندگ

 تونمیو م  شهیم  خاطراتت کمرنگ  گه ید  یکی از پنج سال نتونستم فراموشت کنم پس با اومدن  

 برعکس شد.  ز یکنم، اما همه چ  رونت یاز قلبم ب  تر راحت

تو  که دختر کوچولوم  ی اتر کرد تو خونهطاقت یکه من رو ب  دیهاش کشلب یرو رو   زبونش

بود. به   نمیترمحرم یکه روز  خواست یرو م یکردن بود دلم بودن با زن  یاتاقش مشغول باز 

هاش از اون حالت دلخور به حالت مبل به حالت درازکِش شد چشم  ی تنش فشار اوردم که رو 

 تعجب در اومد 

 سپهر؟   یکنی م  کاریچ  -
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 .خوامی رو نم   ی زیچ دنتینگو چون االن جز بوس  ی چیه   -

 گِردش رو بهم دوخت   یها چشم

 ! دارهیب  یزده به سرت! مانل_

 نشست   منهیس   یگرمش رو   ی هاروش خم شدم که دست  شتریب

 ، ی بشه بوس منو بد  دای ش پکنجکاومون سر و کَلَّه  ی دختر کوچولو نکه یپس بهتره قبل از ا_

صورتش سر خم کرده من باشم   ی که جلو  ی کس  شد ی. باورش نم کنمی نم   ینیمن عقب نش  چون

 ی هاش روتو نگاهش باشه.  فشار دست  تی رد و نشون از رضا  هیطاقت منتظر    یب  نجوریکه ا

 کرد   شتریرو ب  منهیس

 . میبرو عقب سپهر زشته من و تو نامحرم  -

 و به فکر عواقبش نبود؟!   سوزند یم  شیداشت آت   شی پ  قهیبود که تا چند دق  یپس اون ک  -

 

به سوالم نداد  یجواب یهاش عقب بکشم اما وقتلب  دنیبدون بوس  خواستیدلم نم   نکهیا  با

که فاصله گرفتنم رو حس کرد با   میاز روش بلند شدم مر   یکم   میخواسته قلببرخلف 

 ش ی و با پا پ  زد یلباسم رو محکم گرفت انگار سر در گم بود با دست پس م  قه یهاش  دست

نگاه رو از بَر بودم اونم مثل   نی. من اخواستیم دنیدلش بوس  ه ک  خوندمی. از نگاهش مدیکشیم

تا دلش از بودنم قرص بشه اما هنوزم ته دلش از دستم دلخور   خواستیرو م  ی کینزد  نیمن ا

 بود.  

 شل شد  ی شدم. سرم رو خم کردم که دستش کم   رهی خ اهش یس  ی هاچشم  تو

 دلم،   زِ یعز  کنمیرو دوباره تکرار نم   اشتباه  هی میکنارتم مر  یبر  یکه بخوا  ام یتا ته دن  نباریمن ا  -

 بهم اعتماد کن.   گه یبار د  ه یتو فقط   آب تو دلت تکون بخوره  نباریا  ذارمینم 

نداره، بذار   یایینور و روشنا  چی و تاره ه   رهیآسمون بدون تو ت   نیا  تیبذار بشم آسمونِ زندگ  -

 یتا همون گرما  یبتاب   م یبه زندگ  د یدوباره مثل خورش  خوامیم  میدوباره هر دومون کنار هم باش

 ....میدار  ازیمدت ها نآرامش بعد از    نیگذشته رو حس کنم ما هر دومون به ا
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که   ییهاشد فارغ از تمام دغدغه  ریگرمش نشست آرامش به دلم سراز  ی هالب  یکه رو   هاملب

کام   نش یریش  یاز قبل از لبها  ترقیهاش که دور گردنم حلقه شد عم در انتظارمون بود. دست

از   ی و ضربان قلب منم دست کم   زد یم  یدستم به تند  ریگرفتم و به خودم فشردمش. قلبش ز

 اون نداشت. 

هام کنترل خودم رو از دست بدم آروم لب  نکهیقبل از ا  نی هم  یکنم برا  تش یاذ  خواستینم   دلم

گرمم رو تو صورتش رها کردم و کامل از روش بلند شدم.   ی هاش فاصله دادم، نفس هارو از لب

بود.   ی که دورش خامه ا  ی اب و لوچهبا ل  یاومدن مانل   رونیفاصله گرفتنمون همزمان شد با ب

هاش رو چشم  یمانل دنیکرد با د  یبه مانل  یپاچه نگاهحالت درازکش در اومد و دست  زا  میمر

 کرد  زیر

 ؟ ی داد  کیتو بهش ک  -

 زودتر گفت   یکه مانل دم یبه گردنم کش  یدست

 ! ینخولدم مامان  کینه من که ک  -

 

 م به هوا رفت تموم شدن حرفش قهقهه  با

 خانوم  طونی ش  نمیبب  نجایا  ایب  -

 به ارث بود لب زد   میکه انگار از مر  ی رو تو بغلم انداخت و با ناز  خودش 

 ( م؟ یکن  ی باز  یومد ین  گهی)چرا دم؟ یتون  ی باز  ی ومدین  دهیچل د  -

 وروجک   ی بد  یقول  هی  د یدلم فقط قبلش با زِیعز  م یکنیهم م یباز  -

 رو جلو داد و منتظر ادامه حرفم شد   هاش لب

 ی دروغ نگ  یبه مامان  گهیقول بده د   -

 دم یاز کنارم برداشتم و دور لبش کش  یدستمال  

 ؟ یقول بد   دمینشن  -
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 قول!_

 هم زد رو به  هاشدست

 ( م؟یکن  یباز   می)حاال برمیتون یباز   میحاال بل  -

 یببرمش تا هر چقدر که دوست داره باز   رونیقبل از عملش با خودم ب  ی روزها  خواستیدلم م  

 الیخیب  شد یباعث م  وفتهیم  قیساده عملش به تعو  یسرماخوردگ  هی با    نکهیکنه اما ترس از ا

 ماجرا بشم 

 . زمیعز  میبر  -

**** 

ر رفتن ه   ی برا  زیدستم انداختم همه چ  یتو ی هاتیبه بل  ی اومدم نگاه   رونیب  ییمای دفتر هواپ  از

 بلند شد   میگوش  یصدا   ن یماش یبود. با نشستنم تو  ا یسه نفرمون مه

 ؟ ی رو گرفت  ها تی شد بل  ی سلم سپهر چ  -

 

 لبم نشست.  ی رو  ی لبخند  

 ن؟ ی سلم... خانوم... منم خوبم شما خوب  کِیعل  -

 ؟ یجواب سوالم رو نداد میرسیشما هم م  ی حواسم پرت شد حاال به احوال پرس  دیببخش  -

 رو تو داشبورد گذاشتم  هاتیبل

 ن؟ یجمع کرد  لتونویوسا  میپرواز دار  1۲اره گرفتم شب ساعت   -

 چمدون که جا نذارم.   ی هم گذاشتم رو شی اره مدارک پزشک  -

 د یچیتو گوشم پ فونیزنگ آ  یصدا

 دستت باشه...  یلحظه گوش  هی  -

 با مکث اومد   صداش
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 شمون؟ یپ  یای ناهار نم   -

 برسم  دادمی قبل از سفرمون انجام م  د یکه با  یی رو روشن کردم تا زودتر به کارها  نیاشم

 بود زنگ زد؟   ی کار دارم، ک  زم ینه عز  -

 ؟ ی ندار  یبودن من برم پشت در نمونن کار  سیو ان  نینازن  -

 مراقب خودت باش   -

کرد. با قطع شدن تلفن به خودم   ترقیبرام فرستاد لبخندم رو عم   یکه تو گوش  یبوس  یصدا

چرا  نکهیدادم، حدس ا  ر ییرو به طرف خونه مادرم تغ  رمیمس  یحرکت ناگهان  ه ی  یاومدم و ط 

 نیدوباره ا  خواستیسخت نبود. اون دلش نم   ادیز  کردیهنوز از ازدواج با من امتناع م  میمر

مکنه دوباره زهرش رو زود م  ای  رید  دونستی مادرم شروع کنه، چون م یها خالفترو با م  یزندگ

 . زهیبر

رو   ه یقض   نیو دخترم مجبور بودم ا  میاما به خاطر مر  نمشیبب  خواستینم   دلم  چ یه  نکهیا  با

 ی بحث ها  دن یکش  شی بدون دعوا و پ  نباریبودم ا  دواریتموم کنم. ام شهیهم   یبرا  بارکی

 . میگذشته به تفاهم برس

 

 ی ممکنه االن مطب باشه کلفه به پشت گردنم دست  نکه یا  یاداوریرو فشردم اما با    فونیا  زنگ

باز شد. متعجب از  ی کیت  ی برنداشته بودم که در با صدا  ی. چرا حواسم نبود؟  هنوز قدمدمیکش

در رو پا زدم، چشم   یجلو یرو فرش  یها  ییست وارد شدم. دمپاساعت خونه  نیتو ا  نکهیا

 که صداش از پشت سرم بلند شد   نمش یچرخوندم تا بب

 !؟ی الخره اومدبا  -

به جلو   ی که تعدادشون کم نبود، قدم  ید یسف  ی مو  ی و تارها  شدهیصورت رنگ پر  دنید  با

 لب گفتم  ریز  یبرداشتم. سلم اروم

 سلم   -
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بودم انگار   نجای که ا  ی روز  ن یاخر  یاداوریمن با    رفت، اما  ییرایدنبال حرفش به سمت پذ  به

 به پام بسته بودن که از جام تکون نخوردم.  ییلویچند ک  ی هاوزنه

و به من سر   یرو کنار بذار  ت یباعث شده تا ناراحت  ی چ  نم یبب  نیبش  ای ب  ؟ یستادیچرا اونجا وا  -

 ! یبزن

 شهیمبل نشستم. علوه بر ظاهر خودش که مثل هم   ی دادم و با فاصله ازش رو  ی پام تکون  به

خدمتکارهاش رو   یعن ی  نیک نشسته بود و اگرد و خا   ی هم کم  یو صندل  ز یم  یاراسته نبود رو

لب   ی نیچبدون مقدمه  ن یهم   یخودم رو نداشتم برا ی رو  نشیمرخص کرده. تحمل نگاه سنگ

 زدم:

 .یکن  ی برام خواستگار  یرو رسم  میمر  یکه تو گذشته کرد  یاومدم ازت بخوام به جبران کار  -

 رو ازم نداشت  یحرف ن یگرد شد مشخص بود که انتظار چن  چشماش

 نیاز ا  شتریب  خوادیموضوع بسته بشه دلم نم   نیپرونده ا  رازیقبل از رفتنمون به ش  خوامیم  -

 نم یرو دل نگرون بب  میمر

 دم یابروهام کش  ن یانگشتم رو ب  دو

رو بشنوم  یزد  م یکه به مر  یی حرفا  خوامی نم  کنهیحرف زدن درمورد گذشته حالم رو بد م  -

 ن یاز ب  ی راحت  ن ی داره که به هم   ی ترس  هی که حرفات تو حافظش مونده،    یبدون  خوامیفقط م

 یتونیکه م  ه یکار  نیاخر  ن یصحبت کن ا  میبا مر   یخوایو ارامش من رو م  ی . اگر خوشبخترهینم 

 !ید در حق من انجام ب

 کرد   ی سرفه ا  تک

 ؟ ی بعدش چ  -

 سرم رو به طرفش کج کردم که ادامه داد  جیگ

 کنار؟!  ی بذار  شهیهم   ی مادرتو برا  یخوایکردم م  ش ی بعدش که راض  -

 روند درمان من و دخترم چقدر طول بکشه....   دونمینم   یعنی!  م یستین  یمدت   ه یبعدش    -

 رو بهم دوخت  ش یاشک  نگاه
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 تونمیم  ینجوریا  ردم کیخودت بود فکر مرو گرفتم فقط به خاطر  می سپهر من اگر اون تصم   -

من از اولم با ازدواجت مخالف بودم چون از   یداشته باش  ی درخشان تر  ندهیکمکت کنم تا ا

 که....  یکرده باشه. کس ل یکه تحص   یرو انتخاب کن  یکس  ی تونستینظرم م

 دم یحرفش پر  نیب

 اقامت خارج از کشور رو داشته باشن!  ایکه پولدار باشه  پدرو مادرش پزشک باشن    یکس  -

 برداشت تا اشکاش رو پاک کنه   ی دستمال

اورد تو قلب من فقط   ی نم   ی من خوشبخت  یبرا  نایکدوم از ا  چی که ه  یبدون  نمیبهتره ا  دیشا  -

 ی کردی فکر م  یپسر افسرده و کم تحمل ساخت  ه یادم از من    نینفر بود! که تو با دور کردن ا  هی

نشد،نتونستم!  به جاش اون هر روز جاش تو   ی و فراموشش کنم ول  امیکنار ب  ش یبا دور  تونمیم

 .رانیبرگشتم ا  نکهیتر از قبل شد تا ا محکمقلبم  

 ام رو فشار دادم  قه یاون روزا سر درد گرفتم دو طرف شق  یاداوری  با

 باهات   امیم  یندارم هروقت که بخوا  ی ، من حرفباشه سپهر  ی خوایم  نطوریحاال که ا  -

 رو بستم  چشمام

 شش یرفته بودن پ  ی خداحافظ  ی ناهار مهمون داشت دوستاش برا  -

و به بهونه ناهار بازم ذهنم رو بهم   کنه یاستفاده رو م  تیمونده نها  یباق   م یتا  نیاز ا  دونستمیم

 ناهار نگه داره ،لب زدم:   یمنو برا  نکهیقبل از ا  ن یهم   یبرا  زهیریم

 دنبالتون ام یم  ن یفاصله شماهم اماده بش  نیانجام بدم تو ا  رمیدوجا کار دارم م  یکی  -

 زدم.  رونیلب از خونه ب  ریز یجام بلند شدمو باخداحافظ  از

 یشاهد روزا  رانیکه اومدم ا  یکه از وقت  یبه اتاق انداختم اتاق   ی چمدونم رو بستم و نگاه   پیز

 دمش یچمدون نشست و دنبال خودم کش رهیدستگ  یخوب و بدم بوده. دستم رو

 !؟یسپهر؟ مدارکت رو کامل برداشت  یجا نذاشت یز یچ  -
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رو به  نهیبود،به فکر فرو رفتن از ا  دهیکه پوش  ی کیتو کت شلوار ش  دنش یباال اومد و با د  سرم

مراسم   یو شال گردن برا  ی با شلوار کتون مشک  یبه خودم انداختم کت تک ذغال  ی روم نگاه 

به سر و   نیاز ا  شتریکه ب  شد یم  نیساده بود اما استرس و دلشوره مانع از ا  یادیز  ی خواستگار

 .رسموضعم ب

 شدم   پی انقدر خوشت  یعنیسپهر خان    ی کنیم ریکجا س  -

 گفتم   جیگ

 ؟ ی گفت  یز یچ  -

 رو شونم نشست  دستش

 شه یدرست م زیفکرت مشغوله نه! نگران امشب نباش همه چ  -

 بگه بدتر خرابش کنه موقع رفتن   ی زیچ ترسمیم  -

 شه ینم   ی زیخوب فکر کن چ یزایبه چ  -

 دستش افتاد   ی نگاهم به بسته تو  تازه

 ه؟ ی چ  نیا  -

 زد   یلبخند

 قسمت شد امشب براش ببرم   گهیبراش گرفتم د  نویعمو شدم ا  دم یفهم   یاز وقت  -

 کردم یم  کار یچ دیمدت من با  نیا  یاگر تو نبود  دونمینم    اوشیس  یمرس  -

 ! ی! زندگیچیه   -

 د یدستش چمدونم رو گرفت و دنبال خودش کش  یکیاون    با

 ؟ یگفت   ی زنگ زد  م یبه مر  -

کردم که   پ یمادرم تا  ینقش بست شدم و برا  میکه رو گوش  یغاتیتبل  ام ی چک کردن پ  الیخیب

 اماده باشه

 میگفتم مهمون دار  ی خواستگار  امینگفتم دارم م  یاره ول  -
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با مادرت رو   خوادیداشته باشه م   یامادگ  کمی حداقل   یگفتی متو سپهر   ی خدا از دست کارا یا  -

 به رو بشه. 

 کفشم گفتم   دنیشدم و با پوش  خم

لحظه   ن یوسط مامانم اخر  نیا  ام یبگم با مامانم دارم م  دمیترس  کنهیمن االن مغزم کار نم   -

 شد.   رید  اوش یس  میبر  ا یمنصرف بشه فعل ب

 رو صندوق عقب گذاشت و کنارم نشست. دستش به سمت ضبط رفت   چمدونم 

ذهنم آروم باشه تا بدونم در برابر رفتار   کمیدارم    ازیاهنگ شو ن  الیخ  یامشب رو ب  اوش یس  -

 ی قبل از سفر برنامه خواستگار  نکهیاز ا  شمیم مونیکنم. کم کم دارم پش  ی مادرم چه حرکت

 گذاشتم

 یگرفت  ی م ی اگر تصم   نکهیسپهر ا  ی از بابت مامانت راحت کن  ورمیمر  الیخ  یخواستیتو فقط م  -

 گهیبزنه، د  میهم مامانت به مر یا  هیو کنا  ش یمطمئنم هر ن  انهیازدواج، مادرتم درجر   یبرا

حرفاست که  نیعاقل تر از ا  میمر  یکه ساکت بمونه درثان  ستین  ش یچندسال پ  میمر

 مادرت بهم بزنه پس نگران نباش...  طر ازدواجتون رو به خا

 اوش یتا اسمون فرق کرده بود، ابروهام باال رفت س  ن یسر ظهرش زم  مادرم که با ظاهر  دنید  با

 ی. تموم راه تو سکوت ط نهیشد تا مادرم جلو بش  ادهیپ  ن یزودتر از من به خودش اومد و از ماش

خونه   کینزد  زهیبهم نر  نیاز ا  شتریبرو قبل سفر    م یمادرم مر  ی بودم رفتار و حرفا  دواریشد  ام

 .میبر  ادهیرو پ  یاش پارک کردم تا چند قدم

خونه ها غرغر کردن رو شروع کنه اما با  دنیود  ی منطقه ا  ن یداشتم با اومدن به چن  انتظار

کنه.  زنگ درو   یخال  میجمع کنه و سر مر نارویهمه ا دم یترسیشد م  شتریب  میسکوتش نگران

تو   میو بعد مر  ی باز شد و اول مانل  یک ی گرفتم. در با ت  اوش یرو از س ینیریزدم و گل و ش

مادرم مبهوت   دن یبود که تولحظه اول با د  ی م یگرفتن تمام حواسم به مر  ارچهارچوب در قر

 به خودش اومد   عیشده بود اما سر

 سلم   -

 دیاومد  خوش 
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 رو بغل کردم   یدادم و مانل  میرو به دست مر  ینیریو ش  گل

 سلم دختر خوشگلم   -

 تو بغلم جلو اومد  یمانل  دنیبا د  اوشیس  دیکرد و لپم رو بوس  ی سلم  یزبون  نیریش  با

 یی شما  گفتنیخانوم که م یاخه پس مانل  ینیری چقدر تو ش  ایخدا  یوا  -

 ام   یلیمن مان  -

 دنبال حرفش سرشو تو گردنم فرو برد   به

 ؟ ی کنیم یموشک باز  میداره قا  ا ی  یخانوم با من قهر  ی خب مانل  -

 لب زدم   واشی

 شه یم  یاب بشه اوک  خش ی  کمی  -

 ( کنمی نم   ی باز  رمی)نخ تونمینم   یباز  لمینخ  -

 پام زانو زد   یجلو اوشیمبلم نشستم که س  یرو

 دمیخر برات کادو   ن یام بب  ییچرا عمو من دوست بابا   -

  

 کنجکاو سرشو بلند کرد   یگفتم مانل  یاروم  ی وا  اوشیس  ییلفظ بابا  از

 کو؟   مییبابا  -

 کردم حواسش رو پرت کنم   یسع

 اوش یعمو س یاورد  ی مانل  یبرا  ی چ  -

 عمو؟   ی دوسش دار  نیباز کن بب  یصورت  ی خوشگل با لباسا یلیعروسک خ  هی  -

کادوش رو برداشت و به   اوشیتعارف از بغل س یزد ب یبرق  ی عروسک صورت  دنیبا شن  چشماش

به دست به طرفمون   ی نیکه س  یم یطرف اتاقش رفت سرمو بلند کردم و همزمان با مر

کردم با لبخندم   ینگران بودم اما سع  میاز مر  شتریخودم ب  نکه یتو چشم شدم با ا  ومد،چشم یم
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ست دست لرزونش رو کنارم نش  ییو چا  ینیریبعد از تعارف ش  مبد  یبهش دل گرم   ی تا حدود

 تو دستم گرفتم. 

بود که قبل از   نیاومدم ا  نجایا  اوشی که امشب همراه مادرم و س  ی اصل  لیراستش دل  -

 کنم   ی ازت خواستگار  ی رسم   رازیرفتنمون به ش

 سپهر اخه....  -

 د یحرفش پر ن یب  مادرم

منم گوش   ی ،حرفای ریبگ  م یبه خاطر حرفا و مشکلت گذشته تصم   یبخوا  نکه یبهتره قبل از ا  -

 یبد

 رو مزه مزه کرد و ادامه داد:  ییاز چا  کمی

  نجاینه  درهرصورت ا  ای  زهیریصحبت درمورد گذشته تورو هم مثل سپهر بهم م دونمینم   -

 که  گم یروشن بشه م   ییزایچ هی  ف یتکل  نکهیا  یتا گذشته رو شخم بزنم اما فقط برا  ومدمین

مادرم مثل تو   هیسپهر بود من    ندهیمن تو گذشته فقط و فقط به خاطر ا  ی و حرفا  ماتیتصم 

 . یکنیاالن من رو بهتر درک م  یفامطمئنم حس و حال حر

 دوخت   م یبه دست گره خوردمون انداخت اما دوباره نگاهش رو به مر  ی کرد و نگاه کوتاه  یمکث

 گم؟ ی درست نم   ی بکن  یهرکار  یتو به خاطر دخترت حاضر  -

 درسته اما از راه درستش   -

 د یدسته مبل کش ی رو  یبا دستش خطوط   

 کردم یالبته که اون زمان فکر م  دمیدر توانم باشه انجام م  یبه خاطر سپهر هر کار   قا یمنم دق  -

کدومشون   چی که تو ه   دم یدیم  لت یپول و تحص   ی رو تو  یوارد شدم. من خوشبخت  یاز راه درست

 خواستمیزدم تا تورو از پسرم دور کنم. م ی دست به هرکار  ن یهم   ی برا  یرو اون زمان نداشت

نکن! به   نکارو یا تو اکنم ام  یخواستم به خاطر بچم هرکار  ی متیکه اگرمن به هرق  یدونرو ب  نیا

 خاطر بچه ات با پدرش ازدواج نکن!

 رها شد میدستم از دست مر  
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 مامان؟!  -

،تورو به عنوان   یبود که چون پدر بچ  نیبذار حرفم رو کامل کنم انقدر عجول نباش منظورم ا  -

و درمان دخترتون هم   راز یسفر ش  نیهمسرش قبول نکنه! به خاطر خودت تورو انتخاب کنه ا

 ی ا  گه یکس د  چ یه  ایبدون دخالت من    دیریبگ   ندتونیا  یرو برا  م یتصم  نیتا بهتر  کنهین مبهتو

 تر اورد  ن ییصداش رو پا تن

گرفته   ی ا  گهیانگشت اتهام به طرف شخص د  اد، یب  شی پ  ندهیهم در ا یاگر مشکل  ینطوریا  -

 .شهینم 

نکرد اما تا   ریرو تحق   میمر  شه یداشت درسته که برخلف هم   یدی جد یرنگ و بو  حرفاش

بود. در اخر هم توپ رو تو   ی مونیاز هرگونه پش  یو لحنش عار   زدیلحظه با اقتدار حرف م  نیاخر

خودتون مقصر  ریرو غ  ی که کس  د یریبگ  م یتصم   ندتون یآ  یبرا  یخودمون انداخت که طور  نیزم

 . دیجلوه ند

هم لحظه اخر تو  اوشیس  ی منتظرش هممون رو به فکر فرو برده بود حت  ر یغ  یبا حرفا   یحساب

 نکارو یبهم گفت که انتظار داشته مادرم مجلس امشب رو به توپ ببنده اما ا  ی فرودگاه به شوخ

 نکرد.

 

 

 چشمم به خودم اومدم   یجلو  یدست  یتکون ها   با

 ؟ یسپهر هنوز تو فکر  ییکجا  -

 کنم؟   ینیب  ش ی مادرم رو پ  ی حرکت بعد  تونم یوقت نم   چ یچرا ه   دونمیاره..نم   -

بابت   نیتوهم از ا  ال یو خ  ست یبا مسئله ازدواجمون مخالف ن  گهیخوشحالم که د درهرصورت

 راحت شد سرش رو به بازوم چسبوند 

 یبرا  دونمی. مارهیرو بدست ب   ش ی هم سلمت یکه مانل  شه یکامل راحت م  المیخ یالبته وقت   -

باشه و از بودن تو   یتمام حواسم به روند درمان مانل  نکهیا  یبرا  یکرد نکارویارامش خاطر من ا
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  دم،یمادرت رو د  یوقت  یارزش داره. راستش رو بخوا  یلیبرام خ  نامینکنم ا  ال یکنارمون فکر وخ

 ی اما وقت  کردم یاماده م  ی حساب  ی دعوا  هی  یدست و پام رو گم کردم داشتم خودم رو برا  ولشا

 اروم گرفتم.   کمی  دم ید  یو رفتارش رو با مانل  دمیحرفاشو شن

 خوردم  یجام تکون  تو

خانوم.  میهم از دستت بدم مر یسادگ  ن یکه به هم   اوردم یبه دست ن  ی سادگ  نیمن تورو به ا  -

 الزم باشه انجام بدم...   ی خاطرت هرکار  یاسودگ  ی برا  هیعیپس طب 

 دستم رو دورشون محکم تر کردم   حلقه

از االن   ست،مهمیمهم ن  گهید  میبرس  نجایتا به ا  میرو پشت سر گذاشت  یی چه اتفاق ها نکهیا  -

  میخانواده سه نفره خوشحال باش ه ی  یبه بعده که چه جور 

 انداختم   میغرق خواب تو بغل مر  یبه مانل  ی نگاه 

تا روند درمان   رازیش   مارستانیب  میح بربهتره برم اتاق خودم خوب استراحت کن که فردا صب  -

 یو برا  شه یانجام م  ندهیچند روز آ ن یتوهم   هم  ی من و مانل یبستر  ی. کارا میرو زودتر شروع کن

 ام حتما بهم بگو   یمن اتاق کنار   یالزم داشت ی زیچ م یشیعمل اماده م

 د یکش  رونیآروم ب  یسر مانل   ریرو از ز  دستش

 ..... ریسپهر شب بخ  یمرس  -

 دم ی کش  ن ییدرو پا  رهیدستگ

 رینگران فردا نباش شب بخ_

* 

 ی به مردم  یبود  از پنجره نگاه  شه یشلوغ تر از هم   ابونای خ  ومد یبهار م  یاسفند بود و بو  یاخرا

که سر چهارراه    ی روزیف  ی شدم به حاج  رهی بودن،انداختم خ  دی ع  دنیرس  ی که در تکاپو

 لیکامل استر طیتو مح  یو مانل  میکه کنار مر  یدوماه  ن یبه ا  دی. ذهنم اما پرکش دیرقص یم

پا   م یبده. مر  جهیتا درمان نت  م یرو پشت سر گذاشت  یاد یز  یها   یو سخت  ی داریگذشت. شب ب

 تیخودش با رعا کردیم  یدگیرس یکه کنارمون بود هم به من و هم به مانل  ی پرستار  ی به پا
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 یمانل  ی اخر شبا وقت  دادیو خودش هم بهمون م  پختیبرامون غذا م میکه داشت  ییغذا  یم یرژ

 .زدی حرف م  اهام و ب  شستیکنار تختم م  برد یخوابش م

رو توخلوت   ییهردومون لحظه ها   دادی که درد داشتم با حضورش بهم قوت قلب م  یزمان

که   یودرست زمان  میکردی تظاهر به خوب بودن م  میدیرسیبهم م  یاما وقت  میخودمون بغض کرد

 جهینت  یدرمان مانل  نکه یا  میدیرو شن  مونیخبر زندگ  نیم،بهتریدست داده بودرو از  دمونیام

 . ارهیکاملش رو به دست م  یداده و سلمت

 رو شونم نشست   یدست

 سپهر   یزنیم  دیرو د  یکس  ی ندونه انگار دار  یهرک  یانداخت  رونیسرتو از پنجره ب  ی جور هی  -

همراه پرستار تو  میمواقع مر شتریاما ب  می مدت کنار هم بود  نیگرفت درست بود که ا  خندم 

 م یگرفت  ی قیبود دم عم   یاتاق مانل

 رسهی به مشمام م  یخوب یبو  -

 لب زد   کنجکاو

 ؟ ییچه بو  -

 زدم ش ینیمنظورم رو متوجه نشد،اروم رو ب  دمید  یوقت

 زم یعز  ی چیه   -

شد از اون اتاق دل   یحاال تو بگو چ   کردمی داشتم به خودمون فکر م  زدم ینم   دیرو د  یکس

 ؟ یکند

 د یبه روم پاش  یلبخند

با   ی! حاال که دکتر مخالفتم؟یبمون  رازیهم ش دیع  ه ینظرت چ  گم یسپهر م  الیخیحرفارو ب  نیا  -

 م؟ یبمون  شتر یب  شهی،نم یگرفت  یبرگشتمون نداره توهم از دانشگاه مرخص

 زدم   هی رم تکپشت س  واریرو به د  سرم
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 تونم یحال دخترمون خوب بشه م یقول داده بود که وقت  یکی  نجایا  ی ول  شه یشدنش که م  -

 مقدمات عقدمون رو فراهم کنم.

 گل انداخت   لپاش 

 محضر   میبر  م یتونیم  نجامیسپهر ا  گهینکن د  تیاذ_

 گفتم   نهیدست به س  

 ؟ ی دوستاتم دعوت کن  ی دوست ندار  زمیعز   شهیو سوت وکور که نم   ی جور هل ُهلک  ن یهم   -

 دوستامو با مامانم رو دعوت کنم؟   منم

هم  یمانل  میستیبعدشم تنها ن   میریجشن بگ  م یتهران که رفت  میعقد کن  نجایا  م یتونیخب م  -

 هست 

 گه ید  د یبعد از ع  یول   زمیعز  ی هرجور دوست دار  میندار  شتریخانوم که ب  میمر  هیکنم    کاریچ  -

 باشه ابروهاش باال رفت.   ،حواستینرفتن ندار  دانشگاه  یبرا  یبهونه ا

تو   ر یقبل از امتحانا برام حذف ترم زد ترم بهمنم که من انقدر درگ  اوش یترم مهرو که س  -

 تا مهر سال بعد!   رهی مبودم فرصت نکردم انتخاب واحد کنم پس  یمانل

 نه یاونم بش  مبل نشستم و اشاره کردم  یرو

 یها  بت یام براش فرستادم تا غ  ی پزشک  یگواه  هیگفتم برات انتخاب واحد کنه    اوشیبه س  -

 مدت رو موجه کنم   نیا

 

 ! یعجب پس فقط به من نگفته بود  -

 کوتاه گفتم   میزنگ خوردن گوش  با

که   یکار  ن یهم  یبرا  یکن یمخالفت مبهت بگم  دونستمیبود که م   ی جور  طیشرا  -

 درسته انجام دادمکردمفکر

 سبز رو لمس کردم   کونیا
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بله  -

وقت یه  خبر از ما نگیری  یه  سپهر  به سلم اقای  که بهم زنگ زده با-  کسی  از هویت  مریم   

به سرم زد بدون اینکه سیاوش،فکری  صدای  باشنیدن 

خبر بشه،گفتم

شما ممنون جناب خوب هستین  حرف میزنی-  یم  چرا انقدر رس  سپهر؟ سیاوشم  خوبی   -

من رو دارین؟ دکتر الو؟! الو صدای  مدت اقای  بله ممنون از شما متاسفانه گرفتار بودم این   -

مغزت تاب برداشته مثل اینکه  سپهر ولی  صدات میاد  دکتر کیه  اقای  لب زدم-  به مریم  رو 

بیرون انتن ندارم میرم  زدم-  وبیرون  باشم ،کفش پوشیدم  ای  منتظر حرف دیگه  اینکه  بدون 

حرف بزنم تونستم  یم  قطع نکن...ن   -

اومد با تاخیر  صداش 

شده مگه؟ عجب چی  که تو ذهنم بود براش گفتم-  رو با چیزی  مریم  حرفای  تمام 

احتماال همه عیده  نه چون نزدیک  یا  میاد  گیرمون  بلیت  ببینم  اول باید  ولی  فکر خوبیه   -

قلبش خودت با مادرت هماهنگ کن. سپهر ولی  پروازها پر باشن سپهر خبرشو بهت میدم 

رو از گوشم فاصله دادم و با دیدن گوشی  تو گوشم پیچید  جوابش رو بدم که تک بوقی  خواستم 

مردد پچ زدم شماره ناشناسی 

دارم باهات تماس میگیرم من پشت خطی  سیاوش   -

رو وصل کردم تماس 
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بله بفرمایید تو گوشم پیچید-  همهمه ای  سلم!صدای   -

قرار بود همسرم بشه اما صداش برخلف که روزی  دختری  صدای  صدارو میشناختم  این  من 

بود شه،گرفته  یم  ه 

آرامم اقا سپ... رو خورد-  حرفش 

محمدی آقای   -

شما؟ پدر خوبن؟ سلم بله شناختم خوب هستین  زنگ زدم-  خداحافظی   دارن راستش برای 

ممنونم ...بله سلم  -

حرف زدن براش سخته و هنوزم داره دل نگفتم تا حرفش رو کامل کنه حس میکردم  چیزی 

تا حرف بزنه دل میکنه 

با خودم فکر کردم مدت خیلی  _این 

رسیدم که تو رستوران بهم گفتین،  به همون حرفی  اخرش 

نگه دارم. همه رو از خودم راضی  تونم  یم  ون  عده ناراضین  یه  تهش  هم انجام بدم  هرکاری  اینکه 

تونم یم  درمورد برگشتم ن  برم ولی  بردارم و از ایران  دل خودم قدمی  برای  میخوام  حاال اینبار 

شه. یم  تا ه  کردم شایدم  که خودم رو پیدا  تا زمانی  مشخص کنم شاید  زمانی 

گوشم پیچید رو اعلم میکردتو  فرودگاه که پروازی  بلندگوی  سکوت کرد صدای  وقتی  اینبار 

بود چی  اون همهمه برای  دم  یم  حاال میفه 

بری از ایران  شه  یم  ه  برای  دوست نداشتی  یادمه  ولی   -

از باید  بیشتر  های  موفقیت  برای  موندنم بود اما االن حس میکنم  محکم برای  دلیل  یه  قبل   -

که دوست دارم دل بکنم و برم چیزایی 
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 حرف بزنم  اد یبه نظر ب  یکه عاد  یکردم با لحن  یسع

. ارهیبدست ب  یبهتر  ی زایچ  ندهیادم در ا  شه یباعث م  ستیهم دل کندن بد ن شهیهم   -

 . یهست  قش یچون ال  ی کن  دایدست پ  یبزرگ تر  یزایبه چ  دوارمیام

 یلیبشه ما راهمون خ  مون یاخر از زنگ زدنش پش  ی حرف بزنم تا لحظه   یاحساس  خواستمینم 

 وقت بود که جدا شده بود

 اره یکاملش رو بدست ب  ی سلمت  دوارمیاحوال دختر کوچولوتون بودم ام  یا یممنون از پدر جو  -

 برم خدانگهدار...   دیبا  گه ید  من

 ممنونم  سفر به سلمت....   -

و همراه   میرو به پرستارش سپرد  ینلرو بهم داد،ما یخبر قطع اوشیکه س  ی سه روز بعد وقت  دو

کت شلوار   دنی با د  م یمر  میزدیکنار هم تو پاساژ قدم م  میرفت  رونیب  د یع  دیخر  یبرا  میمر

 کرد و داخل شد   ی بود، مکث  نایتریاز و  ی کیکه پشت    یدیسف

 ن یاریبرام ب  ۴۰ ز یرو سا  نیتریپشت و  دیامکانش هست کت شلوار سف   دیسلم خسته نباش  -

 جواب داد ییبود با خوشرو  یفروشنده که خانوم جوون  

 ارمی لباس رو براتون م  نیمغازست تا شما اماده بش  یبله حتما اتاق پرو انتها   -

اون    ی تو  دنش یبودم که صدام کرد در اتاق پرو رو فاصله دادم و با د  میاتاق پرو منتظر مر  پشت

 بهش انداختم  ی زیگبران  نیتنش بود، نگاه تحس  تیرنگ که ف  دیکت شلوار سف

 چطور شدم؟   -

 اوردم   نییصورتم رو پا  ی رو  ماسک

 ر یبگ  نو یهم  زم یعز  اد یبهت م  ی لیخ  -

رو انتخاب کردم و   ی،کرم   یصورت   یبه انتخاب خودم براش روسر  اد یب  م یکه مر  ی فاصله ا  تو

 یو مهمون  یهم چند دست لباس تو خونه ا  یمانل  یلباس هارو حساب کردم. برا نهیهز
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بود ،به   میکه انتخابِ مر  ی دیسف  رهن یرنگ با پ  یکت شلوار ذغال  د یو درآخر با خر   میدیخر

 .میداد  انیپا  دمونیخر

دوست داشتم حاال که بعد از مدت   مینشست  ی فروش  یبستن  هیمقابل    میزد  رونیپاساژ که ب  از

و   ی رازیفالوده ش  میمر  یبرا  نه یرو بب  رازیش  ی ها ابونیکوچه و خ  شتری ب  کم ی  رونیها اوردمش ب

 نگاهش باال اومد   ی سفارش دادم. با نشستم رو صندل   ج یآب هو  خودم  یبرا

 ؟ ی محضر وقت گرفت  یچه روز یسپهر برا  یراست  -

 ل یروز قبل از سال تحو  -

 گردش برق افتاد  ی اومدن سفارشمون چشما  با

 ست؟ ین  ل یتعط  خیسپهر مگه اون تار   ی ریوقت بگ  یتونست  ی جورچه  -

 خوردم  جمیاز اب هو  ی کم   یو با ن  دمیکش  ن ییرو پا  ماسکم

 شد   یبه اوناش فکر نکن که چه جور   گهید  -

 زم یتو مهمه عز یِمن فقط خوشحال   یبرا

 شد   شی زد و با ذوق مشغول خوردن فالوده بستن  یلبخند

فالوده   یول ی اومد  نجایسپهر  سرت کله رفت تا ا  یدار  ییغذا زیکه هنوزم پره   ف یح  -

 ینخورد  یرازیش

 

 دفعه بعد   یبرا  ذارمش ی نداره م  بیع  -

 د یدور لبش کش  ی دستمال

 . یاریبه خودت فشار ب  ادیز  دیزودتر توام نبا  میبهتره بر  -

خوب حس شدمیودرشتش غرق حس خوب م  زیر یتوجه ها  نی نبود که من با هم   بیعج

. از جام که بلند شدم دستش رو تو شدیتر از قبل م  ق یروزا داشت عم  نیکه ا  یدوست داشتن

 که بشنوه پچ زدم:   یاروم جور  میدستم گرفتم و دوشادوش هم قدم برداشت
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 چه خوبه که دارمت...  -

 !یمونی م  شمیبشم پ  داریبسپهر بگو که اگر از خوابم  ستین  ا یبگو که داشتنت رو  -

 رو فشردم   دستش

شدنت   دارینگران ب  گه یشد پس د  لیتبد  ت یبه واقع  ایرو نیما بلخره اا  دیدرسته طول کش  -

 نباش چون من کنارتم...

 هم دست ازادش رو باال گرفت  م یصورتم سرم رو باال گرفتم مر یسیحس خ  با

 بارون گرفت سپهر  -

 رم یگیم  یبعد از اونجا تاکس  میبر  ادهیپ  ابونیتا سر خ  ایب  نکه یاره مثل ا  -

 ی سرما بخور  ترسمیکه م  ف یسپهر اما ح  خواست یبارون رو م  ر یدلم قدم زدن با تو ز  -

 لب زمزمه کرد:   ریز  بعد

 زیر باران با تو بودن حس خوبیست   در

 دست تو دل را ربودن حس خوبیست   از

 غزل گاهى ترانه گاه شعرى  گاهى

 شور عشق تو سرودن حس خوبیست   از

 

 آسمان آبى چشمان مستت  در

 خود را گشودن حس خوبیست و پر   بال

 کنارتو سرم بر شانه هایت   گاهى

 شب در آغوشت غنودن حس خوبیست   یک

 قلب خود دلتنگى و زنگار غم را  از

 یاد سبز تو زدودن حس خوبیست   با
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عاشق من باشى و من عاشقانه تو 

عشق پاکت را ستودن حس خوبیست آن 

خلوت آن کوچه باغ و فصل گلها زیرباران با تو بودن حس خوبیست...... )طاهره داوودی(در  در 

انجام دادم مریم با سیاوش  امروز رو دور از چشممریم  تمام کارای  روز موعد رسید  باالخره 

بود کارش که مانلی  بستن موهای  کرده بودو با صبر و حوصله مشغول دو گوشی  ملیحی  ارایش 

با لبخند چرخی رو تنش کرد مانلی  رنگ دخترونه ای  صورتی  تموم شد پیراهن  مانلی  با موهای 

من گفت زد و با دیدن 

مامانم بلم خلیده ببین   -) مامانم برام خریده  ) ببین 

دوسش داری؟ خوشگله مانلی  خیلی   -

انقد دوسش دالم)انقدر دوسش دارم(دستاشو از هم باز کرد تا راحت تر باشه-  شل کردم  یم   ک 

پشت کمرش رو من رو چندتا دوست داری؟!پاپیون  منو چی   -

دستاش رو از قبل باز تر کرد اینبار 

خیلی خودش رو تو بغلم انداخت دستام رو دورش حلقه کردم-  بعد 

دوست داره ام خیلی  قربون دختر خوشگلم برممن... بابایی  غر زد-  مریم 
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 پدر و دختر   نیا  دنیبهم م   ینگاه کن توروخدا چه دل و قلوه ا  -

من رو به عنوان   ،یبه حرفش زدم خوشحال بودم که خودش اروم اروم  بعد عمل مانل  یلبخند

کنار اومده   هی با قض   دایاوالش درکش براش سخت بود اما جد  نکهیکرد با وجود ا  یپدرش معرف

 بود. 

 شه یم  رید  زمیپاشو لباستو بپوش عز  -

 لباس بپوشه یتا مامان  رونیب  میمن و دختر خوشگلم بر   -

 به خودش گرفت   ی لباشو غنچه کردو و حالت متفکر  م یبه مر  رو

 ( ی ار یم  یبرام آبج  گه ید  یعنی  ی )مامان ؟ی الیم  یبلم آبج  دهید  یعنی  ی مامان  -

 داد:  ادامهمیمتعجب من و مر  افهیبه قتوجه  یب

بلم   ی... االن که بابارو آوردشهیبدون بابا نم   یگفتیم  خوام یم  یآبج  گفتم یاون موقع که م  -

 . الیب  یمنم آبج  یبرا

 دم یته دل خند  از

 م یزنیدرموردش حرف م  د یمامان که لباس پوش  زمیعز  رونیب  م یبر  ایفعل ب  -

 

نشست و نگاهش رو به برنامه   ونیزیتلو  یزد جلو   رونیو جلوتر از من از اتاق ب  دیبرچ  لب

به در اتاق   یآروم  ی استفاده کردم و تقه    یمانل یلحظه بعد از حواس پرتکودک دوخت چند  

 زدم

 تو   ایب  -

 کردی رو مرتب م  شیبودو روسر  ستادهیا  یقد  نهیا  یجلو

 رو سرت نکن   تیلحظه روسر  هی  -

 اروم پشت سرش قرار گرفتم   ی پشت سرم بستم و با قدم ها  درو

 شد  رهیبهم خ  نهیچرا؟ از تو ا  -
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 یبودم رو به گردنش بستم بوسه ا  دهیکه براش خر  ی رو از هم فاصله دادم و گردنبد  دستام

 پشت گردنش زدم مسخ شده نگاهش رو از گردنبد باال اورد 

 یقشنگه سپهر مرس  ی لیخ  -

 ی رو سر کن  تیروسر  یتونیقابل تورو نداره حاال م  -

 بهش چشم دوختم   منتظر

 من امادم   میبر  -

 لب زدم:   طونیش

 شه یم  یتشکر من چ   پس بوس   -

 باشه  یحواسمون به مانل  دیبه بعد با  نیاز ا  شمیجور نینکن سپهر هم  یطونیش  -

 میرینم  یخانوم تا بوس ند  میمر   گذرمیمن از حقم نم  -

 سپهر!  -

 شدم   کیبهش نزد  گه یقدم د  هی  

 ی همه شلوغ کردن نداره االن بوسمم کرده بود نیصدام نکن بعدشم ا  یجونِ سپهر اونجور  -

 تموم شده بود.

و   دیحالت ممکن لپم رو بوس نیتر  عیدارم برات با سر  گفت یکرده بود که م  ز یر  یجور   چشماشو 

 هیامروز کرا  یکه برا  ی نیماش  چیکردنش شدم و با برداشتن سو  تیاذ  ال یخ یزد ب  رونیاز اتاق ب

 . میدز  رونیاز خونه ب  یی کرده بودم،سه تا

اول ماسک   می شد  ادهیکه پ  نیزدم از ماش  اوش یبه س  یمحضر نگه داشتم و تک زنگ   یجلو

دستم، دست سرد   یکیصورتش زدم و دستش رو تو دستم گرفتم بعد با اون    ی رو رو  یمانل

 دست زدن بلند شد.   یرو گرفتم  با ورودمون به محضر صدا  میمر
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جلو  دنمونیو مادرم با د  اوش یمبهوت سر جاش خشک شده بودس  نیو نازن   س یان  دنیبا د  میمر

رو   اوش ی مادرم و س  ی کایکه به خودش اومده بود اول جواب تبر  می گفتن مر  کیاومدن و تبر

 رو خواهرانه بغل کرد.  س یو ان  نی نازن  ر یدل س  هیداد و بعد  

 جلو اومد   دنمیکه محضر دار بودو به خاطر ما محضر رو باز کرده بود با د  یمهربون  رمردیپ

 می شروع کن  ی اگر موافق باش  نیپسرم انشاهلل که خوشبخت بش  گمیم  کیتبر  -

 میرو رها کردم با دادن شناسنامه ها، سرجامون نشست  یکردم و دست مانل  ی لبخند تشکر  با

 عاقد سکوت حکم فرما شد   یهردمون گذاشتم با صدا  ن یقران رو از سفره عقد برداشتم و ب

و   یی سنا  میسرکار خانم مر  نیب  ی شگیازدواج دائم و هم   یآسمان  وندی پ  منت ی و م  ی به مبارک   -

 گردد.  یمنعقد و اجرا م  یسپهر محمد   ی جناب آقا

 می بسم اهلل الرحمن الرح  -

 ج یالمهرالمعلوم مع الشرائط المذکور...قبلتُ النِّکاحَ والترو  یعل  یبُموکِّل  یأنکحتُ وزوّجتُ مُوکلت  

 المهرالمعلوم مع الشرائط المذکور  ی عل  یوالزواج لُموکِّل

 یعل  یلُموکِّل  ج یالمهرالمعلوم...قبلتُ النِّکاحَ والترو  ی عل  یمن مّوکِّل یوزوّجت مُوکلت  أنکحتُ

 المهرالمعلوم.....

 مارو از هم جدا نکنه   زی چ چی ه   گه ید  بستم و از ته دل آرزو کردم که   پلک

به صِداق و   ی سپهر محمد  ی شما را به عقد دائم آقا  لم یبنده وک  ایآ  ییسنا  میسرکار خانم مر   -

تمام بهار   یطل   ٔ  وشمعدان و تعداد هزارسکه   نه یجام آ  کی،    دیجلد کلم اهلل مج  کی:  هیمهر

 لم؟یبنده وک  ا یآ  اورمیدرب  یآزاد

 گفت:   سیان

 نه یعروس رفته گل بچ  -

 د یدوباره پرس  عاقد

 جواب داد: نینازن  نباریا
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 ارهیعروس رفته گلب ب  -

 لم؟ یعروس خانوم وک  پرسم یبار سوم م  یبرا  -

 رو تو دستم فشردم  دستش

 بله!  -

 بر محمد و آل محمد صلوات_

 و سرجاش گذاشت   د یقرآن رو بوس  میمر

 خواستم   یاز خدا چ   خوندیداشت خطبه رو م  ی وقت  یدونیم  -

 ی چ  -

 از من راحت بشه  الشونیو پدرم خ  ی ب  یب  گه یانقدر خوشبخت بشم که د  نکهیا  -

 دم یرو بوس  شیشونی و پ  دم یرو جلو کش خودم

 چ یکس و ه   چ یه  گهید  ذارم ینم   یکه مادر بچم شد  یمرس  ی که دوباره خانومم شد  یمرس  -

 بندازه.   ییجدا نمونیب  زیچ

 رو در اغوش گرفت و لب زد   یمانل

 .....یشد  میکه آسمون زندگ  یمرس  -

 

 بحال ...  تا

 ... یا  دهیرا از چشم پرنده د   آسمان

 ..  ش یدرچشم ها  آسمان

 است..  دیام

 ..  آسمان

 ..  را
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 ...یریبگ  ش یها  ازچشم

 ..شی از بال ها  رمق

 افتد..  یم

 

 !ستیهمچنان باق  تیدفتر حکا  نیآمد ا  انیپا  به

 1۴۰۰ بهمن

 

 

 


