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 هاله دخترم -مامان 

 جونم مامان -

 فکر کنم باباته برو زودتر درو باز کن   زمی عز  زننی زنگ م-مامان

 چشم-

 سر کردمو دم در رفتم درو باز کردم حدس مامان درست بود خودمو لوس کردمو گفتم چادرمو

 گلم  یسالم بابا-

 سالم دخترم  -بابا 

 ی خسته نباش-

 !!! ؟یداشته باشه و خسته بشه از کارو زندگ  یدختر قشنگ نیادم همچ-

 باباجون    یمرس-

 رو اوردم یچا عیسر میبابا وارد خونه شد همراه

 کنه دخترم  دستت درد ن -بابا 

http://www.romankade.com/
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   کنمی خواهش م-

 مامانت کو؟  -بابا 

 فکر کنم تو اتاقه  -

  ییرایحرکتش دادم ب طرف پذ  سادمویوا  لچریاتاق خواب مامان رفتمو پشت و یدنبال حرفم تو ب
مامان بابا ، باباسره صحبتو   یمبل مقابل نشستم بعداز احوالپرس یبابا گذاشتمشو خودمم رو کینزد

 باز کرد:  ینجور یا

 بابا  هاله -

 جونم -

 ؟!  نی پرواز دار یک-

 جواب بابا رو دادم ینجور ی. امامی من مهماندار هواپ اخه

 امروز عصر چطور مگ؟ -

   دمینداد دوباره پرس  یجواب  دمی.دگفتیم نویحالت چهرش ک ا یعنینگران شد  یکمی بنظرم

 افتاده ؟ یاتفاق -

 خواست از جواب دادن تفره بره گفت  مثال

 ی داشته باش  یکن سفره خوب یسع-

  دم یپرس کنجکاوترازقبل

 چطور؟ -

 یر ی ک م  هیسفر نیاخر-

  یکردم کس یمن اشتباه ؟یچ  ی:اخه برادمیک از خودم سراغ داشتم پرس ی حالت   نیمتعجب تر با
 گفته؟   یز یچ
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 تموم شده  یزارع  ینه دخترم فقط قرار داد دو سالت با اقا-

 ....شهینم-

 نه بسه   گهیوسط حرفمو گفت:د دیپر

. درحال حاضر  یدیدرمورده خودم بگم. اسمم هاله هست.هاله سع کمی نیبده. بذار  یلیک خ  نیا آخه
که از دوست بابا بود مشغول  ییمایشرکت هواپ یب کمک بابا تو پلممیسالمه من بعداز گرفتن د۲۲

کرد. قرار داد دوساله بستم ک االنم تموم شده. خونمون در   شی کار شهینم گی د هیب کار شدم. پارت
تصادف قطع نخاع   هی یتو شیسال پ۷شهر تهرانه. تک فرزندم مامانم   نیینسبتا پا یاز محله ها یکی

خودشم در   یچون حت نمیک کارخونشونو بب  البته تا حاال نشده کنهی کارخونه کار م هی یشد بابامم تو
درهر صورت   کنهی کارخونه سر م  یروزا و شبارو تو هیبق  نمشیب یم  ادویکل هفته فقط دوشب خونه م

 خدارو شکر که هستن 

 کرد؟ یکار  شهیواقعا نم یعنی-

 شهینه دخترم نم -بابا 

 مغموم جواب دادم  دویناام یا افهیق با

 اماده شم  رمی خب من م لهیخ-

 اماده شو تا برسونمت  خورمیغذامو م یتاوقت-بابا 

ماه  کی قراردادم  انی خب تا پا  یول  ستین  یواقعا راه نکیاتاقم شدم مثل ا یگفتمو راه یچشم
کردمو مشغول شدم ب قول بابا   االتمیحواله فکرو خ   یستی شد؟ مهم ن ینجور یا دفعهیمونده چرا 

و احترامش   دهیزحمت کش   یلیحرفش حرف بزنم اون برام خ  یرو دیبهم خوش بگذره نبا کنمیم یسع
از   دمویفرمم رو پوش یاساس باشه بابام تکه... لباسا یک ب  زنهی نم  یحرف چوقتی اون ه یدرثانواجبه 
 رفتم   رونی اتاق ب

  ؟یاماده ا-بابا 

 م یبله اماده ام بر-
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  میبر-بابا 

  ن؟ی شما ناهارتونو خورد-

 اره دخترم  -بابا 

  عیسر دمیب فرودگاه رس رید کمی  کیتراف نهمهیباوجود ا میشد  نیسوار ماش  مویرفت  رونی خونه ب از
 رسوندم  هیخودمو ب بق

 دختر؟  یکجابود-سبدا

  ؟یاومد رید نقدریچرا ا-سنای

 سالم  -

   کییییی با حرص جواب دادن:عل  ییدوتا

 بود   یخفن  کیبابا تراف یچ یه-

ک باهاشونم. الهه نفس زنان داخل    هیپرواز نیشون بگم ک اخربه میاز سفر برگشت یگرفتم وقت میتصم
 اتاق شدو گفت:  

 اد ی داره م تانیکاپ ن ی سیها مرتب وا بچه

 زدمو گفتم   یپوزخند

   هیهم ادم خوب یلیترس داره؟ برعکس خ  یخالق   تانیمگ کاپ ؟ی ترسونیبچه م-

 ست ین  یجاست. خالق نیمشکل هم -الهه

   ه؟یپس ک-

سالشه کانادا بوده مدرکشم همونجا گرفته  ۲۷تا االن ک  گنیم یمامان گرویپسره ج ی یدون یاخ نم-الهه
 ک نگو و نپرس   هیدنده ا هیادم مغرورو  ی  گنیم یاز اون خرپوالست ول  پهیخوشت   یلیخ

 گفت:   یب شوخ  سبدا
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سنشم دراورده عجب   ومدهیهنوز ن اروی ؟ی دونیکتابخونه طرفو نم  تیعضو یشماره  انای اح دایببخش-
   یال  یهست یجونور 

 گرفتو گفت  یژست خاص  یهم  الهه

  گید مینیماا-

انصافًا خوشگله الهه حق   میاوردن از حق نگذر فیاقازاده تشر هیک  میسربازا ب خط شد نیع همه
ب  یل یلباشم ک خ  کردیم ییاز همه خودنما شتریسبز درشتش ب  یکنه چشا فیداشت ازش تعر

  هی یصاف ک حت یبا پوست  نایخوش فرمش بود همه ا  ی نیو باالتر از اون ب  مدویصورت مردونش م 
ما کردوبعد کالهشو  یبا غرور ب همه یساخته بود. نگاه ری نظیب  یشرق ب یترک  یخالم نداشت 

 شد. باصالبت شروع کرد   انینما شییخرما  یبرداشت ک موها

هم پرواز    ایبا ک  نمی بب خوامی. منجامیبا شماها ا  ییهستم. فقط در حد اشنا ید یسالم من عابد سع-
 خواهم بود 

 نگاهشو روما چرخوندو ادامه داد دوباره

 ... یخالق   یپرواز اقا میاز ت-

 م یما بود منظورش

 زنن ی م ادیالبته مردم حرف ز نیباش فیتعر نهمهیا ستهیشا دوارمیام  کردنیم فیتعر یل یخ-

   ارمیتو بخوام کم ب ی اگ جلوپرو. عمرا  چه

 زها یچ ندیمردم نگو  ی زکیتا نباشد چ  یول  دیببخش یل یخ-

 شما خانومه؟ - عابد

 هستم  یدیهاله سع-

 .نیاماده بش نمیعملتونو بب دیبا یدیب حرف اسونه خانومه سع زی همه چ-عابد

 گفت  سنا ینرفته بود ک  هنوز
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 خوشگله  یلیخدا خ یوااااا-

 کردوگفت:  ینگاه سنای به منو   دویچرخ عیسر

 اومده؟ شیپ  یمشکل-عابد

 د یببر  فیشما تشر ستین یز ی چ ری نخ-

 دیسالن باش  یهمه تو گید قهی تا پنج دق-عابد

 تا رفت گفتم میگفت یچشم باهم

 .واقعا ک نییافتاده پا یکی نیمتکبر فکر کرده اسمون سوراخ شده هم نیخودب یپسره -

 ی خوشگل  ویماه نیپسر ب ا ی نجور ینگو ا یوا-سنای

 ادبم داشته باشه.  ذرهی دیبروبابا خوشگله خوشگله راه انداخته ادم با-

 تو سالن تا دوباره حرف نزده  میبر دیایب  نیعوض کردمو ادامه دادم : چمدوناتو نو بردار بحثو

  میشد مای وارد هواپ یدیسع تانی ساعت بعد پشت سره کاپ میحدود ن میاومد رون ی از اتاق ب یکی  یکی
امن خودشو   یسفر  یارزو دویتوجه همه رو ب خودش جلب کرد ضمن خسته نباش  نشیدلنش یصدا
مسافرا گذاشت بعدشم نوبت ما بود ک تذکرات   اریهم در مورد پرواز در اخت  یکرد و اطالعات یمعرف

 پروازمم شروع شد......  نی.باالخره اخرمیرو به مسافرا بد مالز

 نیا ایگو میبعد با همون مسافرا برگرد میبمون شیک  یقرار بود سه روز تو می اومد رونی فرودگاه ب از
ک   شیستاره ک۵ یاز هتل ها یکی مربوط ب چندتا کله گنده بود درحال حاضرم ک ب  ویسفر خصوص 

 تخت انداختم   ی. خودمو رومیاز قبل توسط همون ادم خاااااص رزرو شده بود اومد

 چقدر خسته کننده بود.راحت شدم   شیاخ-

 هاله -سنای

 جونم  -

 کرد؟ ی نگاهت م یچطور  یدید-سنای
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 ؟ یک-

  گی د یدیسع یاقا - سنای

   ؟یک-

 میداشت ی هم وقت یداد یقبل از پرواز جوابشو اونجور   میفرودگاه بود یک تو  یهم اون موقع-سنای
 هتل میومدیم

   ستیاصال متوجه نشدم چون برام مهم ن -

 اوردم یتو بودم بال درم یخاک تو سرت من اگ جا -سنای

 مستبد  یپسره خورهیمن برعکس تو حالم ازش ب هم م یول  یا وونهیبس ک د-

 )کمک خلبان(هیوان یمال اونو ک یاتاق بغل  - سنای

 خب؟  -

   کتهینزد - سنای

  میکار دار یحت کنم فردا کلاسترا خوامیبحثشو کش نده خسته ام م گید-

  ؟یخواینم یز ی خب بابا چ لهیخ -سنای

 اد ین خوابم م-

 راحت به خواب رفتم.   یلیگذاشتمو خ  یچشمامو رو زنهیچقدر حرف م  دایجد سناهمی نیا

  داریهم ب سنا یدوش مختصر گرفتمو لباس عوض کردم  ی هنوز خواب بود  سنای که باز کردم  چشمامو
  زیعابدهم اومدن م ویوانیک میک نشست  زیصبحانه پشت م  یبرا میشد و کاراشو انجام دادو باهم رفت

 کردمو گفتم یدست شی باز شد ک پ ششین  سنایما نشستن  هیبغل

 کشمت ی م یدوباره درموردش حرف بزن یبخوا-

 ؟ یعصب نقدریخب چرا ا لهیخ  - سنای
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 ی داشته باش یکن سفر خوب یسع نکارایا  یبه جا  یرومخ یل یخ-

 : چطور؟د یپرس مشکوک

  میبرگشت  یبهت وقت  گمیبعدا م-

 خب چرا اال... - سنای

 ست یوسط حرفشو گفتم االن وقتش ن دمیپر کالفه

بعد از اونم   هیقشنگ یجا یل یانصافًا خ نیپارک دلف میاول رفت میزد رونیاتمام صبحانه از هتل ب بعداز
 ساحل   میرفت

  میبخور  رمی بگ یز یچ یمن برم  نجایبمون ا-سنای

 ا ی باشه زود ب-

ب گوشم خورد تا قبل از   یکس  یپا یشدم ک صدا رهی ب ابها خ  سادمویوا ایکنار در   یمدت سنارفتی
رو ب رو شدم دستاشو کرده   یدیسع  افهیبرگشتم با ق  یاما وقت سناستیفک کردم  ستهیکنارم وا نکیا

 خونسرد گفت  یل یشده بود خ رهی خ  ایدر نیب یبه نقطه ا بشویبود تو ج 

 ست ین  اری امروز شانس با من   نکیمثل ا یول نمی اومدم ک تورو نب رونی مسخرس از پارک ب یل یخ -

 دادم  دادمجوابیفشار م شتریمشت شدمو ب  یگرفت دستا حرصم

  ویک اصال شاد  یبخاطر کس تونمیمن ک نم گید یجا   دیبر  نیتونیم نیمشکل دار یلیشما اگ خ-
   ین یبگذرم تا شما منو نب  حاتمیاز تفر ستی برام مهم ن شیناراحت 

   یو بازم تو اومد گید یجا یرفتم  ید ید هوی ستمیگفتم ک امروز رو شانس ن-عابد

  میتصم  ایثان نهک یم  یک حضور سبز شما نور افشان یینه اونجاها  رمیاوال من هرجا ک دلم بخواد م -
 برم   گید یندارم جا

 کردو بهم نگاه کرد  زی ر چشماشو

 ی کدن  یلی توخ-عابد
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 گفتم تی با عصبان  بایکردمو تقر اخم

 مواظب حرف زدنت باش -

 گفت   خونسرد

   زنمی من هرجور ک راحتم حرف م -عابد

   یبامن راحت باش دمی اما من بهت اجازه نم -

   ادی دخترا خوشم نم نجوریاز ا - عابد

 عکسش  ای اد یخوشت م  یک از چ  ستیاصال برام مهم ن -

 ی چشممو گرفت خوردهیب  دی اندامو سرووضعتو سامون بده شا ذرهی-عابد

 داد زدم  بای... تقریپسره  ومدیخونم در نم یزدی گفتو گذاشت رفت کارد م نویا

   ؟یفک کرد ینفهم درمورده من چ یعوض-

 گفت:  ستادویم وابا تعجب اومد کنار سنای

 بهت گفته ؟  یتو. چ   شیاومده بود پ-

 . یچشممو گرفت دی ب خودت برس شا کمی  گیاحمق ب من م-

 حرفا رو زد؟! نیاومده گفت: اون ا رونی از حدقه ب یی با چشما بایتقر سنای

 مثبت تکون دادم ک ادامه داد  یبه معن یسر 

 باشه   یمدل نیا خورهیاصال بهش نم-

 گمیمن دروغ م  یعنی-

 زهرمون نکن   گیسفرمون باشه د نی بهتر یبابا گفت الیخی نداشتم. ب یمنظور   نی ن بخدا همچ-سنای
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منو ب  میبر ای با گفتن کلمه ب د یدستمو کش سنایهم فشردم ک ارامش رفتمو برگردونم  یرو  پلکامو
هم خوش گذشت.  انصافًا  میدیلب ساحل چرخ  ابوناویخ  یدنبال خودش کشوند. کل روز رو باهم تو

. اما روز اخر از صبحش  میشد خسته تر از روز قبل ب هتل برگشت ی ط دیروز دوم سفرمونم ک ب خر
فردا صبح   رونویب  میپرواز باهم بر میت  یسنا مغزه منو خورده بود اخه امشب قرار بود کل بچه های

کنم بهم   یامشب رو سع یاگ دوره هم شدیم یماندگار  ی خاطره  میرفتی م شیساعت پنج هم ک از ک 
 خوش بگذره  

 شونمو انداختم باال گفتم   یدیق یباب 

   ادیخب خوشش اومده باشه مهم منم ک اصال ازش خوشم نم-

  ی امشب همش تو چشمش باش ویخوشگل کن   یحساب دیچرند نگو بلندشو از جات با -سنای

 بشه ؟   یک چ-

  گیطرفت د  ادی ک ب  -سنای

   امیطرفم؟ اصال من نم ادیکنم ب یکار ی یگ یم ادیازش خوشم نم گمی؟ من م یگیم یچ اااالیخ یب-

   یدیازش ترس کنهی ک فک م  یایمگ دسته خودته اگ ن -سنای

بودن   نییهمه بچه ها پا بایک تقر  میرفت  رونی ازهتل ب یاز سره اجبار مشغول شدم. وقت  دمویکش یپول
  دیدستمو کش سنایتا اومدم از در خارج بشم ک 

 صبرکن صبرکن   -سنای

  شده؟یچ-

 بذار اول من برم  -سنای

 ؟ یچ یبرا-

  شهیهمه حواسا ب تو جمع م  یچون اونجور -سنای
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بعد من اروم اروم رفتم  قهیچند دق  رونوی ب  دیپر سنایدادم ک  رونی ب شدت ب یاز حرصو کالفگ  نفسمو
کردم اصال ب عابد نگاه نکنم چون   یرو لباشون جاخوش کرد و من سع  نیتحس وتیلبخند رضا رونیب
 بود  سنا ی شاتیاز فرما نمیا

   ادیبهت م  یل یباش خ ینجور یهم شهیهم یدختر چ خوشگل شد یوا -الهه

   کردی نگات م یول کرده بود و ه شویگوش یدیبدبخت سع  - سبدا

 زد    یچشمک سنایزدم ک  یلبخند

ب کلم  ییهوا ی رونوی کافه برم ب  نیاز ا خواستیدلم م  بی عج گذشتیم مونی از دور هم یساعت چند
 کجا -بلند گفت   سنا یبخوره تا از جام بلند شدم ک 

 هوا بخورم   کمی  رمیم -

   یشناسیرو نم   ییجا نجایتو ک ا  ؟ییدخترتنها هی -سنای

گفتم :اشکال نداره  دمیک عابد بلند شه اروم دستمو از دستش کش گیم نارویاز قصد ا دونستمیم
 ام ی کی نزد نیهم

  یبر  شهیتنها نم-سنای

  امیمن همراتون م -گفت   اریبس یبا فداکار  یوانیکاش واقعا هم نگران من بود نکبت. ک حاال

 وسطو جواب داد  دیپر هوسبدای

و   نجایا م یایک ب نیشما خواست  نی هستما  زبانیشما م  ییجورای ینا سالمت  ؟یشما بر   یچ یعنی -
   ؟یبر  یخوایاالن م میدوره هم جمع ش 

  نکهیسمت عابد ک از جاش بلند شد بدون ا دینزد سره همه چرخ یحرف گیکپ کرد د یوان یک بدبخت
 ب من نگاه کنه گفت 

  ییهوی یلیبود خ  شی البته در سکوت اون ک همش سرشتو گوش میقدم زد یکمیم ی. برامیمن م  -عابد
 گفت  سادویوا
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 ی بامن در افتاد ینکرد  یکاره خوب  - عابد

 جواب دادم  نیکردمو سنگ یاخم

 ک بفهمم  خوامین م فهممین منظورتو م -

گذشت ک   قهیاز بچه چند دق میدور شده بود ذرهیزنگ خورد جلو تر از اون ب راه افتادم   شیگوش
 .دیصداش دوباره ب گوشم رس

 از روز اول بهتر شده  افتی خوبه ق-  عابد

 ب چشماش زل زدم ک گفت  تیبا عصبان  دیبهم رس ستادمیوا

 ی ایتو از پسش برنم  یول  دیمن شا ؟یمنو بترسون  یخوا یمثال م ه؟یچ  -عابد

خب   یکردم ضعف نشون ندم ول یشد. سع ل یب ترس تبد تمیکرد ک عصبان   کیب سرم نزد سرشو
 موفق نبودم  نکیمثل ا

   ؟یکن ی م کاریچ یدار -

  ستادی زدو صاف ا  یپوزخند

سر ب  ادی نکن ز یسع گمیهم بهت م گید باری.یمنو بترسون یک بخوا یبچه ا یل یتو هنوز خ  -عابد
 ی سر من بذار 

 رو دلم بمونه    یحرف ذارمیمسافرتمه پس نم نیک اخر من

ک من براشون وقتمو   یباش ییجز اون کسا یتون ینم یهم ک مهم نباش  یوقت  یستیاصال برام مهم ن -
ب باتو بودن  یعالقه ا چیمن ه یایهمرام ب یک خودت خواست ادیب  ادتیهدر بدم.درضمن بهتره 

 ندارم 

 تفاوت جواب داد  یخونسردو ب  یلیزدو خ   یپوزخند

 دونمیخودم نم قیشبم ال  هی واسه یتو رو حت اد؟یخوشم م یل یمن از تو خ ی؟ فکر کرد هیچ -
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بهم    تینثار جسم مبارکشون شده بود.نگاهشو باعصبان  یلیس ی امیزد. تا به خودم ب  یک بد حرف آخ
متورم شده بود   نیاعصابه رگ کردنش همچ یچقدر ب دادینگفت نفساش نشون م یز یچ  یدوخت ول
 باالخره اومد.....  ری تاخ قهیرفتم ک اونم با چند دق  هیبق شی پ عی ندونستم سر زیموندنو جا  گیک نگو د

فرودگاه چمدون به دست  یجلو شهیتک تکشون تنگ م  یکنم دلم برا یازشون خداحافظ ادینم دلم
 خونه  میبر یجور ی خودمون  میشرکت نبود و مجبور بود سی سرو میبود ستادهیا

 ادامه داشته باشه بازم رابطمون دوارمی. امشهیتنگ م  یلیبچه ها دلم براتون خ  -

 زدو گفت  یخنده ا الهه

 انگار سفر اخرش بوده  زنهی حرف م ن یجمع کن بابا همچ -

 اره بوده  -

 نیا دنیبود باشن  گهیسمت د هی عابد ک تا اون موقع روش  یبا تعجب ب هم زل زده بودن حت همه
 رفت   دویطول نکش یل یهرچند ک نگاه کردنش خ کردی جملم به من نگاه م

 ست یقشنگ ن شمیشوخ  ؟یچ  یعنی -سبدا

  یمزه ا یب  یلیخ  -سنای

   ؟یگیکه نم یجد ی دیخانوم سع  -یوانیک

 بود  شیواقعا اخر یول  دیببخش -

  ابونیکردمو قول گرفتن که بازم بهشون سر بزنم لب خ یادا و اطوار ازهمه خداحافظ یبا کل خالصه
ز کرد اول فکر کردم مزاحمه اما بعد پام ترم  یجلو دونمی بلند که اسمشم نم یشاس  هیمنتظر بودم که 

 . دمیعابد رو شن یصدا

   رسونمتی باال م  ایب  -عابد

 برم   تونمیخودم م ستین  یاجیاحت-

 بهت گفتم سوار شو   ادینم ریگ یتاکس  نجایا کهی هواتار -عابد
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   رمی مهم شدم؟ گفتم که خودم م ییهویچه -

کردم البته داد نزد  دایپ نشیماش  ی... خودمو توای یشی ک گفت سوارم شیقاطع و جد یصدا بعداز
 باالتر دادم   ابونیراه افتاد ادرس خونه رو دوتا خ   یحرف چیبدون ه دمی چرا ترس دونمینم  یول

 ؟   یاینم  گهیواقعا د یعن ی -عابد

 انگار  ومدیبگه صداش از ته چاه م نویچقدر باخودش کلنجار رفته تا ا  ست یمعلوم ن  بدبخت

 ام ینه نم-

 ؟   یاز حضور من ناراحت -عابد

 شما گرفته شده بود دنیقبل از د میتصم نی به شما نداره ا  یربط-

 شدم که گفت  ادهیتشکر پ هیبعداز  میدی به مثال خونمون رس یوقت  مینگفت یز یچ گهید

 ازم دلخور بشه بابت رفتارمتاسفم  یدوست ندارم کس  -عابد

 وووو او او کنهیم  یمونیداره ابراز پش شهینم  باورم

   ستیمهم ن-

 ن یخودتونم مقصر بود  یول- عابد

 کنم؟  یمعذرت خواه دیاالن با-

منم بدباهاش حرف زدم از   یول  یسمیساد یگفتو رفت پسره  رلبی خداحافظ ز هیگفتو  یستین مهم
  یتو دویاز خودمچکر بود کل  کمی بود فقط   یبرامون بود پسره خوب گیفرصت د هیکاش  میحق نگذر

 دیپشت پنجره نشسته بود تا منو د لچریو یقفل چرخوندم وارد خونه شدم طبق معمول مامان رو
 خوشگلم   یسالم مامان-پاش نشستم یرفتم داخل و جلو  عیرو لباش نشست سر  یلبخند

 ی خسته نباش   زمیسالم عز-مامان

 ممنونم -
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 باالخره تموم شد؟  -مامان

 تموم شد  گهیاره مامانم د-

  یراحت شد-مامان

همش به شماها زحمت   نکهیخودم باشه نه ا  بیبده من دوست دارم دستم تو ج یل یخ  ینجور ینه ا -
 بدم 

 بحثو عوض کردو گفت   مامان

 !؟یخورد یز یچ -

 اره خوردم  -

 یپس برو استراحت کن حتما خسته ا - مامان

تمام بدنم  نکهیباا شدیمانع خوابم م یز یچ هیاما  تخت ولو کردم اما.. یاتاقم رفتمو خودمو رو ب
گفتمو    یلحظه از مغزم گذشت لعنت هیبخوابم فکره چشماش  تونمیچرا نم دونم یخسته اس اما نم

 کردم بخوابم....  یسع

    رمیخوب مامان جون من دارم م-

 الزمه؟  یکن یواقعا فکر م  -مامان

 اره الزمه-

   ؟یبه بابات گفت -مامان

  شم یتو مادرم من بخدا من از کار کردن خسته نم یهست ینکرد نگران چ یاره گفتم مخالفت -

 اگه نشدم به جهنم که نشد  اری فشار ن ادی به خودت ز -مامان

زنگ زدم   ا یادرسا بود  یک تو ییرفتم به چند جا  رونیب  رونی از خونه ب دمیگفتمو گونشو بوس یچشم
از   یما مالقات حضور بود ا  ازمندین  یمنش هیشرکت به  هی و دست اخر  یچیبه ه یچ ی ه یسر زدم ول ای
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زود خودمو به اونجا رسوندم. اولل چقدر بزرگه خدا شانس بده.وارد شرکت    یل یزدم خ رونی پارک ب
 استخدام اومدم خواستم اگ...  یسالم من برا-شدم به سمت اطالعات رفتم

 حرفمو نزده بودم ک گفت  هنوز

 .یمنصور  یهشت اتاق اقا طبقه

 

 ممنون -

 شدم..... در اتاق رو زدم   یگفتمو راه یکمکم کن ایخدا رلب ی بستمو ز چشمامو

   دییبفرما-

 رفتمو گفتم داخل

 استخدام اومدم  یسالم من برا-

 ادامه داد: نمیسالمم رو دادو اشاره کرد ک بش جواب

   کنمی م شیکاری حاال   یول ری مد شیپ م یمااسم چند نفر رو رد با مدارکشون فرستاد -

 تلفن فشار داد و گفت   یرو رو یام نشست دکمه الب یاز سره تشکر رو یلبخند

اضافه کن بعد همه رو بفرست دفتر   هیخانوم هم ب بق  نیمدارک ا دیایب دی لطف کن یخانوم اکبر -
 ریمد

 کردم ک گفت   یرو سره جاش گذاشت تشکر   تلفن

   کننی که قبولتون م انشااهلل

 داخل اومدو با لبخند مدارک رو گرفتو رفت   یاکبر  خانم

 یبر  یتونیم گیشما د-یمنصور 

 خداحافظ   شمیممنون من فردا مزاحمتون م-
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 خدانگهدار  -یمنصور 

 خونه ساعت از چهار گذشته بود  دم یرس یبه خونه برگشتم وقت  دیپراز ام یدل با

 سالم  -

 بهم انداخت گفت  یاز سر نگران ینگاه مامان

  ؟یکرد رید درنقیسالم چرا ا-

 وا مگ من بچم؟! -

   ؟یکرد دایکار پ شد؟ی . خب چیسالتم ک بشه باز بچه ا۱۰۰-مامان

 فعال اره   یعنیاره  -

 فعال؟ یچ  یعنی - مامان

 باداباد   یهرچ گهید رشونیمدارکمو فرستادن دفتر مد نکهیا یعنی -

 با ذوق نشستم جلوشو درمورد محل خدا بخواد کارم براش گفتم.......  بعد

ک چشمام دوباره ساختمون   دینکش   ینه طول ایقبولم کردن  نمیزدم دل تو دلم نبود بب  رونی خونه ب از
 هیدارم انگار  یبی حس عج هی  یول  دیک قرار بود توش استخدام بشم رو د  یا دهیسر به فلک کش

  ردوا دموی کش قینفس عم  هی یبد   یمنف ی. نه نه هاله قرار نبود به خودت انرژ دونمیبشه نم یز یچ
 ساختمون شدم. 

  لشیفام دم یفهم  روزیکه د یرفتم روبه خانوم یمنصورر  یب طبقه هشتم اتاق اقا میدفعه مستق نیا
   ستادمیا هیاکبر

 د یسالم خانوم خسته نباش -

 د ییسالم بفرما -ی اکبر 

 ...  یاومدم برا  روزیهستم د یدیسع -
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 وسط حرفمو گفت  دیپر

 چند لحظه صبرکن با مهندس هماهنگ کنم   هیاومد  ادمیاها اها  -

   دمیکردم از جاش بلند شد بعد از در زدن وارد شد چند لحظه گذشت تا اومد مشتاقانه پرس یتشکر 

  شد؟یچ-

 ت بود گف  یاز سر چ  دونمیتمسخر به لب داشت که نم یاز رو یخنده ا  کهیدرحال 

خودت پاتو    یشنویاز من م یباهات حرف بزنه ول خوادیبرو م یباشه ول  یدی ام کنمیگرچه فکر نم  -
   یخور ی نم نجایبکش کنار تو بدرد ا

 کردم ارامشمو حفظ کنم اروم گفتم   یسع

  ینجور یا دفعهیمناسب بودم االن   روز ی چطور د نیگفتیبهم م روزیهمون د نیخواستیشما اگ منو نم -
 شد ؟

 حرفو حدس من بود من فقط نظرمو دادم   نیا -  یاکبر 

 من از شما نظر نخواستم -

جماعت همه   نیا نکهیمثل ا ر ی باشم. نه خ یاز طرف اکبر  یمنتظر جواب  نکهی اتاق شدم بدون ا وارد
  کننی باهم رنگ عوض م

   ستیامکانش ن  یبا عرض پوزش ول  -یمنصور 

   ؟یچ یعنی -

قبل از اومدن شما استخدام  روزی همون د یعنیفرد مورد نظر ما استخدام شده  نکهیا یعنی -یمنصور 
 شده بود

 گفتم  تی با عصبان   رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید

کار   هی؟ حداقل تا امروز دنبال  نینگفت  روزیبود چرا همون د ینجور یاقا مگه من مسخره شمام ؟ اگه ا -
 صحبت کنم اتاقشون کجاست؟    ری باخود مد خوامی.اصال من مگشتمیم گهید
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 ک استخدام شدم    گمیم یستیخانوم چرا متوجه ن -یمنصور 

 نه؟  ی گینم  -گفتم یلجباز  با

   دیببر  فیلطفا تشر نمیبی نم یلزوم -یمنصور 

   کنمی م داشیخب االن خودم پ لهیخ -

  یلباش بود پوزخند یهنوزم همون لبخند مسخره رو یاکبر  دمیرفتم که د رونیب  تی اتاق با عصبان از
 اراده کنم دیکه فقط با کنمیبهت ثابت م -زدمو گفتم 

 البته بافاصله.  ومدی همچنان دنبالم م یبه طبقه همکف رفتم منصور   تی عصبان با

از  .... صبرکن..... مارو از نون خوردن نندمیزنیباهم حرف م ای ؟..... ب یر یم یخانوم کجا دار  -یمنصور 
 بچه  

 رفتموباعجله گفتم  یروز ی همون خانوم د شیپ

 کجاست ؟   رعاملیاتاق مد دیسالم ببخش -

 ....یاتاق سمت راست اقا نی طبقه اخر اول -خانومه

هم نثارم کرده به طرف اسانسور رفتم و همچنان   یفحش هیحرفش گوش ندادم که مطمئنا  هیبق به
 به دنبالم یمنصور 

 ی هست ی.... عجب دختر لجباز کنمینرو خواهش م -یمنصور 

خودش فکر کرده. حاال    شیپ یچ  ندازهیبه اسانسور در بسته شد. مردک منو دست م دنش یقبل از رس 
  یل یاتاق خ هیفتم درو باز کردم در اسانسور باز شد به طرف اتاق ر  دمیبه طبقه اخر رس   دمینشونش م
با    کردی م دیرو تشد تمیعصبان   نیاستخدام نکردن و ا  ویاز ادم پس هنوز کس  یخال   زیم هیبزرگ بود 

و پشت سرم با سکوت   دیهم رس یرفتم بدون در زدن درو باز کردم منصور  ر ی به اتاق مد  تیعصبان 
 هیپشتش به منه و  یول  هینشسته بود از اندامش معلومه که مرده جوون ش یصندل ی. روستادیا

 گفت  زدی برام اشنا م بی که عج یبرگرده با خونسرد نکهیروزنامه هم دستشه بدون ا

 در زدن گذاشتن  یدرو برا -
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  رمیگیم یراحت ادمارو به باز  یل یخ  ستنیارزش قائل ن  یکس یکه برا یشرکت ی تو یول  دونمیمنم م -
مگه من  ن یرو دار ای دن نیحاال که پولدار  نیکنیفکر م  ه؟یهم براشون مهم باشه چ نایا کنمینم گ فکر 

 اگهاستخدام شده  روزید ن یگ یروز دوم م نیدیم  دیبه ادم ام یمسخره دسته شمام روز اول کل
 کردن نداره  ینقش باز  نهمهیا گهیخالص د  دویبگ زادی مثله آدم نیخواستینم

... نینه... ا یان خشکم زد وا هیاورد که  نییبه طرف ما چرخوند روزنامه رو پا شویصندل   آروم
 ...عابده. نکهیا

   نمیب یاونو م هینشون ندادم نه من نه اون انگار که باره اول یعکس العمل چیه

 گن؟یم  یخانوم چ یمنصور  ی؟ اقا هیچه وضع نی چه خبر شده ؟ ا -عابد

 مهندس بخدا.... یاقا -یمنصور 

 ی بر   یتونیطبقه سوم م یامور مال  - عابد

   کنمیمن تازه دارم پسنداز م دهیع  کهیاقا بخدا من زنو بچه دارم نزد - یمنصور 

 مونده   دیماه تا ع شی شلوغش نکن هنوز ش خودیب  - عابد

 کردم شما ببخش   تیکنم ؟ اشتباه کردم خر دایاخه من از کجا کار پ  -یمنصور 

 د یارومتر شد پرس کمیبود    شیمعذرتخواه دنیفقط منتظر شن انگار

 بهت سپردم  نکارویمن به تو اعتماد کردم ا ؟یکرد  نکارویا یچ یبرا  -عابد

 جواب داد یدر مونده و با شرمندگ یمنصور 

شده   مونیدوباره زنگ زد گفت پش  شبید تونهیبعد زنگ زد گفت نم ادیآخه خواهر خانومم قرار بود ب -
 نیدیخانومم اگه د رونی خب برو ب لهی. خ دیاقا غلط کردم ببخش وام خی. من معذرت مادیب خوادیم

   دیهم که الزمه بهشون گوشزد کن ینکات دیداره استخدامشون کن تیصالح 

دارن.  تی صالح شونمی.اکنمی لطفتونو فراموش نم دیشما بگ یگفت: چشم آقا چشم هرچ یخوشحال با
 دخترجون  میبر ایب
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             💞💞💞💞💞💞💞 

  لیاما دل ام ی و هرروز خوشحال تر از روز قبل به سره کار م گذرهیشرکت م  نیا ی از حضورم تو دوهفته
 یدوستدارم.همه چ یاز قبل  شتریکارمو ب  نیا کنمیچرا حس م دونمی. نمدونمیرو نم  یخوشحال نیا

سرم   ییبالهی  شهیهم یکه ته هر خوش  نهیاونم ا کنهیم یخال   یکه ته دلمو بدجور  زهیچ هیو فقط  هیعال
 اومده.تلفن رو برداشتم 

   ؟یدیسع یبله آقا-

 برام بفرست   گهید قهیشرکت رو تا چند دق یاز حسابها نتیپر هی -عابد

 چشم -

  یشدم نگاه  زمی م یجلو  یمتوجه حضور کس دفعهیرو سرجاش گذاشتم و مشغول کارم شدم که   تلفن
مانتو تنگ و کوتاه و   هیخفن  یلیخ  شیدختر جوون با ارا هیاومده.  یبهش انداختم. فکر کنم از عروس 

خودمو گرفتم   یجلو یخندم گرفت ول  دفعهیتر بود.   نیسنگ دیپوش یکه اگ نم  کی کوچ یروسر  هی
 . با ناز گفت  کنهی هم م یخوشگل ی چه ادعا پشی ت نیابا

   دیسالم خسته نباش  -

 ؟   دییممنون بفرما زمی سالم عز -

 من باعابد کار دارم هست؟   -دختره

  دیممکنه؟ اما عابد که حلقه دستش نبوده تاحاال. شا یعن ی؟  زنهیصداش م  کی ! چرا با اسم کوچعابد؟
 خواهرشه 

 شما؟   دیببخش -

 من سانازم.نامزد عابد   -دختره

 نگاش کردم   ینا... نامزدش؟ با ناباور  ؟یچ

 من  دن یاز د شهیخوشحال م  یلیزودتر بهش خبر بده حتما خ برو   -ساناز



 بگذار مجنونت باشم 

23 
 

 از حرفش برگشتو گفت   دفعهی

 منتظرتونن   رونی خانوم ب هینگو. بگو  نویاوه نه نه ا -

تک ضربه به در زدم که صداش تو گوشم  هیحسابارو هم برداشتم  نتیاز جام بلند شدم پر دیباترد
   دیچ یپ

 د ییبفرما  -عابد

  یتفاوت  ینگاه به دختره انداختمو وارد اتاق شدم. سرش به کارش گرم بود و با همون ب  هی دیباترد
 گفت   یشگیهم

   ؟یداشت یکار  -

 گذاشتم  زی برگه هارو رو م کردمیپنهون م تمویعصبان  کهیدرحال 

 ن یکه الزم داشت بیرنتهایپ نمیا -

هم قفل کردو   یپنجه هاشو تو دوی دست از کارش کش  دی انتظارمو د یمونده بودم وقت دیترد  نیب هنوز
 منتظرگفت  

 خب؟!  -

 نن یشمارو بب  خوانیمنتظر شما هستن گفتن که م  رونی ب  ی....خانوم هی -

 سرشو مشغول به کارش کردو همونطور جواب داد دوباره

 بفرستش تو    -عابد

 ششونیپ د ینه گفتن که شما بر -

 دیتعجب نگام کردوپرس با

 هست؟   یک -

 بودمشون  دهی تاحاال... ند دونمینم -
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 امیخب تو برو منم االن م لهیخ  -عابد

  ن؟یندار یا گهیامر د-

   دیینه بفرما -عابد

  دیبشه؟ اصال بمن چه چرا برا من با داشیپ دیموقع با نیهم نیبرگشتم. اخه ا  زمی به پشت م  دوباره
 مهم باشه... انگار باخودمم سره جنگ دارم  

   ؟یبهش گفت   -ساناز

 ه جواب دادم: آره گفتم حوصل یب

   اد؟ی پس چرا نم  -ساناز

  دونمینم-

به  هی مصنوع عسیکه ضا یسانازش با لبخند  دنیاومد با د رونی موقع دربار شد و عابد ب همون
 طرفش   دیدو بای طرفش رفت اونم با ذوق تقر

 دل تنگت بودم   یلیخ  یدون یعابد نم  یوا  زمیسالم عز -ساناز

 سالم. منم  -عابد

 احساس افتاده.   یب نی دست ا ر یکه ز هیعجب بدبخت گهیساناز د نیا

   نجا؟یا یاومد یداشت یکار  -عابد

 داشته باشم ؟   یحتما کار  دینه مگه با  -ساناز

  ؟ یپس چرا اومد -عابد

 فقط دلم تنگ شده بود   یچ یه  -ساناز

 خونه  یومدیم شد یکارم تموم که م یصبر کن  یتونستیم  -عابد

  میباهم تنها باش  ذرهیاومدم  -نازسا
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 به من کردو گفت  ینگاه  عابد

 هم وصل نکن   یتلفن   چیمزاحممون نشه.ه ی تو اتاق کس  میریما م-

 گفتم ومدیکه از ته چاه م ییسرباز کرده بود رو قورت دادم باصدا یاز ک دونمی که نم یزور بغض به

 بله آقا -

 ارن یبگو دوتا قهوه هم ب  -عابد

 بله-

( که اومد به طرفش  دار ی)سرایرحمان  یبراشون.اقا ارنیگفتم که دوتا قهوه ب   عیرفتنو منم سر داخل
 رفتمو گفتم  

 صبرکن  -

 شده خانوم؟  یچ -ی رحمان

   برمیمزاحمشون نشه بده من م یگفتن کس -

 چشم خانوم.  -ی رحمان

 ه؟یتک ضربه به در زدمو وارد شدم. قشنگ نشسته کنارش .نشستن چ هیرو ازش گرفتم دوباره   ینیس
رو   ینیدست عابد بود س یدستشم تو یک یبهش دستشم دور گردن عابد حلقه کرده بود اون  دهیچسب

 مستخدمم هست؟  شونیگذاشتم که ساناز گفت:  ز یم یرو

 جواب داد: نه  بااخم

 رو به من ادامه داد بعدم

  ؟یکجا بود که تو اورد یرحمان -

 بهتر باشه    امینداشته باشن خودم ب  یمناسب طی خانوم شرا دیمزاحم نشه گفتم شا یکس  نیشما گفت -

   یبر  یتونی خب م لهیخ  -عابد
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  ختمیصدا اشک ر  یاومدم خودمو به روشور رسوندم و ب رونیاز اتاق ب  عیگفتمو سر یبااجازه ا هی گرفته
بوده   یدارم؟اگه حس یمن ب عابدحس  یعن یسبک شدم.  یلیکه خ دونمی فقط م ؟یچ یبرا دونمیو نم

  دمیرس دردماخه منم ادمم حاال که با فکر به  ه؟یگناه من چ یکنم.اون نامزدداره ول  دتمومشیبا گهید
 سراغ چشمامو گرفت....... هیدوباره گر

از اتاق   یشدن ساعت کار  جابه جا شدم که در باز شدو زوج خوشبخت بعداز تموم  یصندل یرو اروم
 اومدن رونیب

  ؟ی _ چرا هنوز نرفت عابد

  رفتمیداشتم م گهی_ د

  دمی خداحافظ گفتم که جواب شن هیبرداشتم  فممیجام بلند شدمو ک  از

 سانازشم گفت  روبه

 برو خانومم  گهی_ توم د

 مخصوص خودش گفت   باعشوه

 _ خداحافظ 

خودم که تا حاال   یبرا سوزهیخودم م یزدمو اهسته شروع کردم به قدم زدن . دلم برا  رونی شرکت ب از
مزخرفه   یل یمسخره اس خ یل یشکست خوردم خ گذرهینم  یلیتازه از ...از ... عشقم خ 

به اون عالقمند بشم لعنت   دیچرا من؟ ها؟ چرا من؟ چرا با ختی. دوباره اشکام ر ییییییییییییییلیخ
به راهم ادامه دادم تا باالخره  ادهیبدشانس همونطور پ نقدریادم ا میاخه مگه دار یتشانس لعن نیبه ا

 . دمیحال به خونه رس  یخسته و ب

 _ سالم مامان   

 _ سالم به دختر مهربونم چشات چرا قرمزه ؟ چشام؟... مامان

 تکون داد که گفتم  یسر 

   هیاز خستگ کنمی فکر م-
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 خب ناهارتو بخور برو استراحت کن  لهی خ-مامان

 ندارم   لیم-

  ؟ یخورد  یز یچ -مامان

 تا دلت بخواد غصه خوردم   اره

 بخوابم   رمی من م کنهی تو شرکت خوردم سرم درد م ییزایچ هیاره -

 د یمهربون مامان دوباره به گوشم رس یافتادم که صدا راه

 شده دخترم؟    یز یهاله چ- مامان

 رفع بشه  یکم  دیشا شی زدم که نگران یلبخند

 خستم   کمیگفتم که  ستین میزی نه مامانم چ-

خاطرات امروز غم به    یاور  لدیبا  دم یتخت دراز کش یحوصله وارد اتاق شدم لباس عوض کردمو رو یب
 .... زدی م انهی جونم تاز

 چشمامو باز کردم   یدست ینوازشها با

   ن؟یاومد یسالم ک-

 االن نیسالم دختره بابا هم -بابا 

  دمیبه سرو صورتم کش یدست هیتخت بلندشدم   یرو از

 حالت خوبه؟  -بابا 

 اره چطور مگ؟  -

  ؟یداغه تب دار  ذرهیدستات -بابا 

 خودمو خوب جلوه بدم گفتم  کردمی م یسع کهی درحال -
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   نینه نه من خوبم شما نگران نباش -

   ایکنی.ضعف میم نخوردناهارت دمی.شن می شام بخور میبر ای ب-بابا 

   امیچشم باباجون االن م-

و  میجمع شد  زیبعد همه دور م یرفتم . چند رونیرفت منم چند لحظه بعد ب  رونی از اتاق ب بابا
  خوردمیشدم همونطور که غذامو م  شونیچشم ریز ی. متوجه نگاه ها میمشغول خوردن شام شد

 گفتم 

 ن؟ یکن ی نگام م ینجور یشده ؟ چرا ا یطور -

 نشده غذاتو بخور   یز ینه چ -مامان

 نگرانشو داشت   افهیبه بابا کردم که هنوز همون ق ینگاه

 خب  دیشده به منم بگ یز یبابا..... اگه چ -

 دخترم   گمیبه موقعش م -بابا 

 خونه؟   نیا یفقط من نا محرمم تو شدهیخب اخه چ-

خونه باغ    میگرفتم بر یمنم مرخص خونه ایزودتر ب  کمی  یتونیفردا اگه م یستی نامحرم ن  زمی نه عز-بابا 
 مادربزرگت. 

که مامانم فلج شد اونو   یهمون تصادف یگفتمو مشغول شدم منظورش مادر مادرمه که تو یچشم
اون   یکل اهال ییجورایرفتن . تا االنم که مامانم دوتا سکته ناقص زده اون تصادف   ایپدر بزرگم از دن

  موندمیجواب م یهم ب شهیدنبال جوابش بودمو هم ی که از بچگ یسوال دفعهیخونه رو داغون کرد.
 دهنم چرخ خورد  یتو

 بابا  یراست-

 جونم ؟  -بابا 

  نم؟ی شما رو بب  لیخانواده و فام دی؟ من چرا نبا نیبه من بگ یز یاز خانوادتون چ نیخوایهنوزم نم-
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 نیرفته که بابامم ا  ادمیکارو درسو مدرسه پر کردم  ایبا خانواده مامانم  ای شهیکه کمبودامو هم  ازبس
   ستیکس ن   یوسط ب

 منتظرما -

 چشم غره بمن رفت   هی مامان

 ست یحرفا ن  نیاالن وقت ا-مامان

 نگفتم یبد زیمن که چ-

   ستیجواب سوالت ن دنیاالن وقت شن  یگفت یهرچ-مامان

 ادامه ندادم ....  گهیانداختمو د نیی پا سرمو

 رقم خورد   ینطور یا میزندگ یروز شوم از روزا هی اغاز

در   نیو ا وفتهیب  یاتفاق  هیامروز قراره  کنمی دارم همش حس م  یبی تخت بلند شدم حال غر یرو از
  یلباسها  دنیو پوش   یدوش حساب هیبه من دروغ نگفته . بعد از گرفتن  چوقتیکه حسم ه هیحال

شدم    رهیبار خ نیهزار م  یبود برا  زیم یرو ییرایپذ یتو یسالن شدم به عکس   یمخصوص کارم راه
  کردمی حس م  شهیبود هم مایهم خوش س یل یجبهه که خ یاز همرزماش تو یکی باباو  یایعکس جوون 

 دفعهی دارم. دست انداخته بودن گردن همو هردو لبخند به لب داشتن  ییشباهتا هیمرد  نیبه ا
   دمیترس   یکمیک  دیمامان از پشت سرم به گوشم رس  یصدا

   ؟ی کنینگاه م یها دوساعته به چ شهیم رتیدختر صبحونتو بخور د ای ب -مامان

 به سمت اشپزخونه گفتم   دادمیمامان قرار گرفتمو حرکتش م لچریکه پشت و  یهمونطور 

درموردش نزده؟  یچطور بابا تا حاال حرف  ه؟یمرده ک ن ی.مامان ا کردمیداشتم اون عکس رو نگاه م-
  نیباهم خوب بودن ع  یلیبودن خ یم یصم یل یاره خ -ان هستن. مام یم یباهم صم  یلیخ  ادیبنظر م 

 دوتا برادر .اون ... 

  هیمرده ک نی ا یعنیمن راه گلوشو سد کرده  یمامانمه که بخاطر حرفا یگلو یتو  یبغض هیکردم  حس
 منقلب کنه؟   ینجور یکه تونسته حال مامانو ا
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   شد؟یمامان چ-

شدم . با حرف   رشی امروز درگ بیاشپزخونه به طرف اون عکس سوق دادم عج ی دوباره از تو چشمامو
 مامان به طرفش نگاه کردم 

به   یکه ه شبیچت شده د شبی؟ اصال تو از د یکن یبه اون عکس نگاه م  یهاله چراه -مامان
 ی شد بیغر بیعکس . عج نیاالنم ا یدادیم ری خانواده بابات گ

  دونهیهتر م؟ خدا ب  یاز چ ینگران بود ول بنظرم

 شده؟   بیغر  بیاوا من کجام عج -

 اصال ولش کن صبحانتو بخور   -مامان

ناچار به حرفش گوش دادمو از قاب عکس دل کندم صبحونم که تموم شد از جام بلند شدم روبه   به
 نشسته بود زانو زدم  لچریو یمامان که رو یرو

 جبران کنم.  دمیقول م  خوامی بودم معذرت م یدوستدارم اگه دختر بد یلیمامان خ  -

 گفت  دویبوس سرمو

بخاطر داشتنت خدا رو شکر کردم   شهیکه هم یهست یدختر  نی؟ تو بهتر  یزنیم هیحرفا چ نی_ا
   یکه به فکره جبرانش باش  یهم نکرد  یجونم کار  یبوده غمتم بال میتو شاد هیشاد

 دوستدارم مامان یل یخ  یلیخ شهیبرات تنگ م   یلیکه ازت دورم خ ییوقتا-

   زمیمنم دوستدارم عز - مامان

 باال اوردو گفت   سرمو

 شده ؟   یز یدخترم؟ چ ی کنی م هیچرا گر-

 ن یدلم گرفته بود هم کمینه فقط  -

 زدو گفت    ینینمک  لبخنده
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 خب بلندشو برو تا اخراجت نکردن   لهیخ -

 چشم -

  زمی... پشت م دمیبه مقصد رس  عیسر یلیگرفتمو خ  نی ماش هیجام بلند شدم از اژانس سره کوچه  از
 بود   ومدهینشستم خداروشکر هنوز عابد ن

 شد   دایگذشت که سرو کلش پ یساعت مین هی

  ؟یشده اول صبح ینجور یچرا ا نیزل زد تو چشمام . بسم اهلل ا ستادویاومد بهش سالم کردم ا تا
نگاه کردم به اتاقش   میکار میتقو  یذشت اروم جواب سوالمو داد و وارد اتاقش شد روچند لحظه گ

 گزارش کار رفتم  یبرا

 خب؟   -

   ی گانیامضا و فرستادن به با یهارو جلوش گذاشتم برا پرونده

  گهید قهیدق ستی حدودا ب   ۹:۳۰ساعت  ن یجلسه دار  هیامروز  -

 بعدش؟    ادمهی نویخب ا  - عابد

   ارنیم فیگفتن تشر ۱۱ملکان که ساعت  یقرار با اقا هیبعد از اونم  -

  گه؟یخب د  -عابد

   ستین یز یچ گید -

 که گفت    رونی از در برم ب اومدم

   ؟یمن به شما اجازه دادم بر  -عابد

 ساکت موندم  نوییگرد کردمو سرمو انداختم پا عقب

 ار دارم  بعدش باهات ک  کشهی کارم طول م کمی امروز بمون  - عابد

 خونه   رفتمی اتفاقا امروز زودتر م دیقرار امروز با بابا افتادم با ادی
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 اخه... -

 حرفمو کامل بزنم نذاشت

 اخه نداره برو به کارات برس   -عابد

 داره؟ ......... کارمیچ  یعنیعالمه فکر  هی رفتم با  رونیاتاق ب  از

 ملکان جلسه دارن  یگفتم که با اقا دارینه خانوم پا -

 اشفته شده  یل یشرکتمون خ تی وضع م؟یکن کاریچ دیبابا پس ما با یا -داریپا

  ن یباهاشون حرف بزن  دویای ب یفکر کنم حضور -

 برامون    دیقرار مالقات بذار هیندارم  نیجز ا یاره چاره ا -داریپا

   دمیبهتون خبر م کنمیچشم باخودشون هماهنگ م -

 ممنون خدانگهدار  -داریپا

 خداحافظ   کنمی خواهش م -

اومدن ملکان   رونی و کت به دست بودن از اتاق ب فیهردو ک کهی گذاشتم درباز شد و در حال ویگوش تا
داد   تیکه بسته بودنو باالخره رضا یکرد بابت قرارداد همکار  یابراز خوشحال  یبه عابد دادو کل  یدست

. ستادیا زمیدر رو باز کرد و آروم اومد کنار م  گه؟ید یدار   کاری گذشته. خب بگو چ کمی که بره ساعت از 
 به من زل زد. یبا حواس پرت

  ؟یدیسع یافتاده آقا یاتفاق  -

 گذاشت.  زی م  یبه خودش اومد و دوتا پرونده رو رو هوی

 . یمی رح یپرونده هارو فردا اول وقت بفرست اتاق آقا نی: اعابد 

 چشم. -

 بزنم عابد گفت:  یحرف  کهنی درباز شد و بابام اومد داخل. قبل از ا دفعهی
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 سالم اقا جون.  -

  ییشد و چشمام تا حد توانشون گرد شدن. به گوشام اعتماد نداشتم. باتعجب و صدا خیبه تنم س مو
 گفتم:   ومدیکه از ته چاه در م

 ا...ا...اقاجون؟  -

 ؟ ی: چعابد 

 ... آقاجون؟ یشما.... گفت  -

 بگم؟  دیبا   یپس به بابام چ دیکالفه گفت: ببخش  عابد

 بابات؟   -

 : معلومه چته؟عابد 

 کلمه از دهنم در اومد ″بابا" هیبه بابا نگاه کردم فقط  یناباور  با

 انداخت و گفت:  نییما باهم شوکه شده بود سرشو پا  دنیهم که انگار از د بابا

 سرم اومد...  دمیترسی که م یز یاز چ -

کرده   انتیاون به منو مامانم خ  یعن یعابده؟  یبابا یشد تو شوک بودم بابا عل ر ی از چشمام سراز اشک
اخه؟ عابد   یچ یعنیباور کنم  تونمیاون گفت اقا جون ... نه نم ی؟ نه امکان نداره ... ول 

 ...اون...داداشمه؟  

  دم یم حی توض وینکن دخترم همه چ هیگر -بابا 

بازم منو دخترم صدا   یتون یم یدخترم؟ چطور  و؟یگفت  بهمون دروغ نکهی؟ ا یبد  ح یتوض  یخوایم ویچ -
 دستت رو شده؟  یوقت یکن

 گفت   ت ی با اخمو عصبان عابد

 دخترم؟   یگ یچخبره؟ چرا بهش م نجا یبه من بگه ا  یکی -
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بعد از چند  ستادیبا ارامش حرف بزنه پشت پنجره رفت ا شهیمثله هم کردی م یسع کهی در حال بابا
قرن گذشت   هیکه مرتکب شدمو عاشق برادرم شدم  یبابا گناه انتیمن از ترس خ  یکه برا یلحظه ا

 دادن   حی شروع کرد به توض

قرار بود افتاب نزده  میبود که قبل از شهادتش باهم بود  یشب  نی اون شب اخر ش ی سه ساله پ ستویب -
از شره گچ پام   نداشتم تازه اتیتو اون عمل ییجا نمیهم  یشروع کنن جز مجروحا بودم برا اتویعمل

 اهشخو هیامشب  یبه لب داشت رو کرد به منو گفت : عل  شهیکه هم یخالص شده بودم . بالبخند
 ازت دارم. 

هست بگو داداش گفت :   یگفتم: هرچ میباهم بود یاز بچگ میتا حاال ب هم نه نگفته بود چوقتیه
گفت: اره داد زدو  یون داد لبخندبچه بهت هیالله سه ماهه که بارداره گفتم : مبارکه پس باالخره خدا 

  رفشح   بای تقر دونستمیوسط حرفش هرچند که م دم یپر گردمیبرنم گهیکه د دونمیمن م یاما عل
 خواستمیبرام سخت بود که قبول کنم نم  یول ادی بودو شانس شهادتش ز ییضای ا اتیدرسته اخه عمل

حرفو نزن اونم مثل من مانع ادامه حرفم شد جواب داد : بذار   نیرو باور کنم گفتم: ا دیرفتن وح 
 راقبشونم سپارمیبرات سخت باشه اما زنو بچمو  اول به خدا بعدم به تو م  دیحرفمو تموم کنم شا

اون شهر درندشت تنها بمونه من به خودشم تو نامه   ینداره . نذار تو  ویباش الله جز پدر مادرش کس
و   یالبته اگه قبول کن رنیمن افتاد شناسنامه بچه ارو از رو شناسنامه تو بگ ی برا  ینوشتم اگه اتفاق

الله  دونمینبوده م  رشداغ بزرگ بشه که بابا باالس  نیعمر با ا هیدوست ندارم بچم  یباش یراض
تنها   نی باش نذار تنها بمونن ا  یتو براش پشت گرم وفتهی به فکره ازدواج بعد از من نم چوقتیه
 .....  خوامیم که ازت  هیزیچ

بود حدسش درست بود    نیهم خواستیم ایدن یکه تو یز ی نامه بود تموم چ تی جور وص هیمثل  نیا
ماه جنگ تموم شد به تهران  ۷شد و همه مونو تنها گذاشت بعد از   دیشه ات ی اون عمل یتو دیوح

به   شدبچشینم یالله راض  یمادر عابد زدم اونم قبول کرد ول هیرو به عال دیوح یبرگشتم تموم حرفا
شناسنامه   نمیهم یبرا گردهیبرم دیفکرا بود که وح  نیماهه اون هنوز تو ا هیدختر  هیاومده بود  ایدن

نامش   تی خوندن وص  دویچند هفته گذشت با دفن تن چاک چاک وح ادیب  دیحنگرفته بود تا و 
طالقش  میشناسنامتو گرفت یبود رو انجام بده عقدش کردم وقت  لشیکه مخالف م یشد کار  یراض

دو شب در   یک یهاله شک نکنه   نکهیا یفقط برا میبود .منو الله زنو شوهر نبود یعقد صور  هیدادم 
  یرو تو بدون هیقض نیا میخواستی بود . مانم ایدن یپسرعمو نیاره الله زن بهتر موندمیهفته اونجا م 
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گرفت   گاهاون فرود  یباز نشسته رو تو  یخالق یعابد از کانادا برگشت و جا نکهیخوب بود تا ا یهمه چ
  ری بود دست تقد دهیفا یب  یتورو از اونجا دور کردم ول نی نش کیکه شما ب هم نزد لیدل نیمنم به ا

 مونهی پشت ابر نم چوقتیگفتن ماه ه میاز قد نیبش  یب هم معرف ینجور یکرد که شما ا یکار 

خودمو   زدمیضجه م کردمیم هیگر  رونی از شرکت زدم ب اوردمویطاقت ن  گهید ختیری محابا م یب  اشکام
 تونمیم نمیبدبختر از ا  دمیفهم دمی که شن ییحرفا  لمویزنگ موبا یکه با صدا دونستمیادم م نیبدبختر

 بشم.

  اد یسرش ب  ییجواب ندم که نگران بشه و بال خواستمی مامان بود با اون وضعش نم شماره

 الو  -

 جواب داد   مونیمامان طلعت خانوم همسا یجا به

 دخترم؟   ییکجا-

 طلعت خانوم؟  شدهیچ -

 مامانت...  - خانوم طلعت

   ؟یمامانم چ -

  ای فقط زود ب  مارستانیب مش یبد بود اورد  یلیحالش خ -خانوم   طلعت

با   یخداحافظ  یشده بود برا ریانگار د یول  دمیرس مارستانیادرسو گرفتم قطع کردم به ب نکهیاز ا بعد
....  یهمه چ ی.... برایاغوش گرمش برا یمهربونش برا یدوباره چشما دنید  یقشنگش برا یصدا

بوده . قلب   یقلب ستیدکترا گفته بودن علت مرگش ا دمید نیتختش خودمو نقش بر زم نییپا
که بدون اون تحمل   یدوسش داشت یلیحتما خ  شیچه زود ازم گرفت د یاقا وح تپهینم گهید نشی ازنن
 مردن  یجوون بود برا  یلی. مامانم هنوز خیاوردین

             💞💞💞💞💞💞💞 

اون . بابا   ری جسد ز هیکردنو رفتن فقط من موندمو خاکو  یدرم خداحافظ دسته هم از قبر ما نیاخر
  ستادیا کمی کردن مهمونا به سمتم قدم برداشت نزد یبعد از راه یعل
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   میبسه دخترم بلندشو بر گهید -بابا 

 که به خاک زل زده بودم گفتم همونطور

 تموم شد . چهل روزه که رفته  -

   میهمه ما ناراحت ؟یدیخودتو عذاب م نقدریچرا ا -بابا 

 بگم   یدلم براش تنگ شده به ک دمشیچهل روزه که ند -زدم  ضجه

 دوباره و دوباره بابا هم اشکش در اومد دمیبار

   میاونم هست پس بلندشو بر هیتو شاد هیشاد  گفتیم شهیهم ادتهی -بابا 

 شادش کنه  میکه شاد ستین گهیاون د -

  شته یپ شهیحش همامارو ستیخودش ن -بابا 

   میبهتره بر گهیاومدو گفت : اقاجون د کینزد عابد

 روکرد بمنو گفت   یرو نگهداشت باباعل  نیدر خونه عابد ماش یبازوهامو گرفتو بلندم کرد جلو  ریز  بابا

   میبر دیبا گهیجمع کن د  لتویبرو وسا -

شناسنامتو درست   میری. فردا هم م میباهم حرف زد هیقض نیبزنم که گفت ما قبال سره ا یحرف  اومدم
   یاگه دوسداشته باش کنمیم

گذشته مامان رو پشت اون پنجره   یگراشتم انتظارها اطیبه داخل خونه رفتم پا که تو ح   لیم یب
از   یوارد خونه شدم وبلچر خال شنومیصداشونو نم گهیکه چهل روزه د  ییخنده ها دمیخاک خورده د

  رهشکل خشک شده بودن . اشکم دوبا نیرفته بودو به بدتر اورشونی ارو یکه  ییدوناگل فشیاندام ظر
خونه رو نداشت   نیجمع کردم پاهام رغبت رفتن از ا مویضرور لیروزها . وسا  نیمثل تموم ا دیجوش

   دمیدر اتاقمو شن یداشتم که صدا دیرفتن ترد یکنم ؟ هنوز برا تونستمیم کاری چ یول

   دییبفرما -

 گفت  داخل شدو  یشگی هم یبا خونسرد عابد
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   ؟یایب  یخواینم  ؟یای چرا نم -

  ؟ی. شما چرا اومد امیچرا االن م -

  ارمی کمکت چمدونتو ب امیاقاجون گفت ب  -عابد

   ارمی خودم م -

 نه؟   گهید یادم - عابد

 نگاش کردم چون اصال متوجه منظورش نشدم  پرسشوار

   ارمی م  یعنی ارمیم گمیم ینه چندبار وقت  زننیبار م هیبه ادم حرفو   -عابد

 ترحم دارم مگه نه؟  یجا  یلی بنظرت خ سوزه؟ی چرا دلت به حالم م  -

 به سمتم  دیچمدون تو دستش بود چرخ کهیدرحال 

 هیباشه همه ادما  زیترحم به تو جا تی زندگ طیو شرا یکه داشت یبا وجود خانواده ا کنمی فکر نم -عابد
که تموم نشده بلندشو و    یزندگ  یول یاداهم بسه درسته که مادرتو از دست داد  نهمهی. ا رنی م یروز 

  هیموردت بق یب  یابا عذ یحق ندار  یذار یاون خونه م یکه پاتو تو  یتموم کن وقت ارویمسخره باز نیا
 . یرو هم ناراحت کن

 مورد ؟   یب یعذا یگیتو به مرگ مادرم م -

  گرانوید یزار  هیبا گر نکهیکن نه ا راتیارامش روحش دعا کن براش خ  یکن برا یدلت عذا دار  تو
   ستین ی اصال کار درست یمرده پرست یدر ثان  یفقط ناراحتو نگران خودت کن

 اروم زمزمه کرد  شدیکه از در خارج م همونطور

 از زنده ها هم هستن که منتظره توجهتن   یل یخ -

   ؟یگفت  یز یچ -

 اقاجون منتظره  -عابد
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 گرفتم و چند لحظه .....جا  نیماش یتو میرفت  رونیاتاق و بعدهم از خونه ب از

 میکه با سنگ مر مر درست شده بود رد شد یهشت هیاز   یشدم پر از گل از هر رنگو طرح اطی ح وارد
ادامه داشت تا به پله ها و سنگ فرشا و   ری شده که اطرافش پر از گل بود مس یجاده چمن کار  هیعد ب

که از  رهیداپله هادوتا استخر به شکل   نییپا دیرسی شکل م یا رهیبزرگ دا  یلیساختمون خ هیبعدم به 
ساختمون منتظرمون بود  یخانوم جلو هیعال ه؟یبابا عل ی واقعا خونه  نیپرشده بود ا یرنگ یفواره ها

 جلو رفتم سالم کردم اروم بغلم کرد  

 میبا عادل رفته بود امیمراسم ب یو برا نایببخش که نتونستم زودتر از ا زمیسالم عز -خانوم  هیعال
   گمیم تی اتمام کاراش . تسل یفرانسه برا

 ممنونم از لطفتون   یل یخانوم خ  هیعال هیچه حرف نیا -

 هامو گرفت  شونه  اروم

برات کم   یز ی چ کنمیم یبهم داده .سع بارویدختر ز هیامروز خدا   یمن دختر نداشتم ول -خانوم  هیعال
 ی که منو مادره خودت صدا کن شمیخوشحال م یول شمینم  ینذارم هرچند که مثل الله مادره خوب 

 چشم -

پولدار   یزنا  نیا کردمی فکر م شهی ذوق کرد که نگو دوباره سفتو محکم بغلم کرد هم نیخدا همچ  بنده
خانوم کامال برگشت وارد خونه   هی عال  دنینظرم با د یمغرور و خودخواه و بدجنس باشن ول یادما هی

به رنگ   یکه همه چ یمتیق یبا مبلمانو بوفه مجسمه ها قهی خوشگلو با سل یل ی. طبقه اول خ میشد
که دو طبقه رو به هم  دهیچیدوتا اتاق و اشپزخونه قرار داشت دوتا پله درهم پ یبود ب عالوه  یهوه ا

  یا شهی گلخونه ش  هینظرمو جلب کرد همه اتاقها گرد هم بودنو دور  یل یطبقه دوم خ کردیمتصل م
  یسوم به جا بقهبود پله ها امتداد داشت تا پله سوم ط یا شهیبزرگ جمع شده بودن که سقفشم ش

 بود.  اشونیمخصوص مهمون کنمیسالن بزرگ بود ک فکر م هیاون همه اتاق فقط 

رو بهم نشون داد باهم  یاتاق مویخانوم همه جارو بهم نشون داد به طبقه اتاق ها برگشت هیعال  یوقت
ساعت ها   دیشا میباهم حرف زد  یبود کلقشنگ  یل یخ  یو صورت  یاسیبه رنگ   یاتاق میوارد شد
مادرم که همه رو جذب   ییبایکه با مادرم داشتن از ز ی اون حرف زد گفت از خاطرات ختمویاشک ر

  نیخونه از  نیبودن که زن دوتا پسر عمو شدن گفت از ا ی می دوتا دوست صم نکهیاز ا کردهی خودش م
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 دهیم هیهد یاونو به عنوان چشم روشن  ادی م ایکه عابد به دن یمال بابام بودو شب  یروز  هیکه  ییجا
من غافل    بودورفته  میکه تا ته زندگ   یحواس دیکه برام پسنداز کردن از حواس بابا وح  ییگفت از پوال

 نایاز دلش که بعد از رفتن بابام رفته بود از همه ا دیکه مادرم کش  ییها یبودم ازش گفت از سخت
 کردم هیگفتو من فقط گر

             💞💞💞💞💞💞💞 

  ستیخونه ن یحاال که کس هیگر  ری تخت انداختم بلندزدم ز یخودمو رو دموی محکم به هم کوب درو
 ستادیچهارچوب در ا یخالص بشم .... در اتاق رو باز کرد تو  یبغض لعنت نیفرصته که از شر ا ن یبهتر

 بغلش جمع کرد   یو دستاشو تو چوندی هم پ یپاهاشو تو

 هات کل ساختمونو برداشته . چت شده؟   هیگر یصدا  -عابد

 تخت باتعجب نشستم  یرو

   ؟یاومد یتو ک -

 بود  یا گه ید زیسوال من چ ستیاونش مهم ن  -عابد

 انداختمو گفتم  نییپاک کردم سرمو پا اشکامو

   ستی ن یز یچ-

   دمیم ادتیخب من  لهی خ ؟یبد پرسنویکه م یندادن جواب سوال ادیبهت   -عابد

 بزنه گفتم   یحرف  ایکنه  یکار  نکهیاز ا قبل

   نیفقط دلم گرفته بود هم یچ یه -

 گفت   یشگیهم  یتفاوت  یباهمون ب   دو یکش قینفس عم  هی

که سه   نهیا لشیدل یصه به هر حال اگه راستم بگاز چشماشون مشخ گنیادما دروغ که م ایبعض -
برن به  یدور  هی رونیبرو ب ذرهی یکن ی خونه حبس م  یهمش خودتو تو یاومد  نجایماهه که به ا

   شهیبها بده مطمئنا حالت بهتر م  کمی یکه واسشون مهم ییکسا
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 حرف زدنمونو نداد تماس که قطع شد کالفه گفت   شتریمجال ب  شیخوردن گوش زنگ

 باال تو هواشو داشته باش  امیمونم بعد م  یم کمیخستم  ستیحالم خوب ن   ادیساناز اومده من ز -

  امیخب تو برو منم االن م لهیخ -

 زودتر    -عابد

فتم ساناز  ر  نییاب به صورتم زدمو لباسامو مرتب کردمو به طبقه پا هی دهیاقااااا چه دستورم م چشم
 مبل نشسته بود عادلم روبه روشون. یکنار عابد رو

هم به عابد شباهت   ییجورای هی مهربونو بانمک یلی عادل پسر خ خوندی روزنامه دستش و داشت م هی
بود   یز یکردمو کنار عادل نشستم سکوت تنها چ یرنگ چشماو فرم لباشون . سالم  یالبته منها دهیم

کار  یچ دیبا   دونستیو کالفه کنار ساناز نشسته بود سانازم نم یعابد غصب  شدی ردوبدل م  نمونیکه ب
بود با حرف ساناز   یهم طوالن یسکوت که کم  نیشالم مشغول بودم باالخره ا  یها شهیکنه منم با ر

 مبل جابه جاشدو رو به عادل گفت  یرو  یکمیشکست 

   ؟یخونیروزنامه م -

 حه گذاشتمکدوم صف یال دونمینم دم یخر  ینه سبز  -عادل

 هرچند که متلک بارش کرده بود   نطوریخنده سانازم هم ریز میزد

.  ادی از ساناز خوشش نم چکسیه  نجایهم نداره ا یتعجب  ادی اصال از ساناز خوشش نم هیبق  نیع عادلم
 صورت هردومون گرفتو اهسته گفت    یعادل روزنامه رو جلو

شد من تو عمرم تا حاال روزنامه دستم نگرفتم ردش کن بره دستم خسته  یجور   هی نویتورو به جدت ا -
دوساعته روزنامه به  نمیعنتر خانومو نب نیا نکهیا یاالن برا خوندمی خودمم به زور م یهمون کتابا

 دست نشستم 

   یستیکارا ن نیتو اهل ا گمیم -

 یجور ی اره جون تو . مرگ عادل بپرونش  - عادل

 عابد از جاش بلند شدو گفت  دفعهی
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 استراحت کنم  رمیمن م -

   امیمنم م -  ساناز

 تو کجا؟    -عابد

 کنم؟  کاری چ رهیحوصلم سر م  نجای. ا گهیتو اتاقت د  امیباتو م -  ساناز

  کاریکه االن بگم چ یایتو اتاقم پا بذاره . بعدم مگه من گفتم ب  یکس ادیکه خوشم نم یدون یم  -عابد
 استراحت کنم   رمیخستم م  یلیبود خ ی؟ پرواز طوالن  یکن

شد رو به ساناز کردم تا   دیبد باهاش حرف زد از پله ها رفت باال و از نظر ناپد   یلیخ  یطفل یاخ
 بزنم   یخواستم حرف

 من بسوزه  یدلت برا خوادینم ؟یگیم یچ گهیتو د ه؟یچ  -ساناز

 من فقط ...  -

 گفتم ساکت  -  ساناز

 اوردو گفت  نییروزنامه رو اروم پا  عادل

خواهرم پس صداتو واسش   شونمیماست ا یخونه  نجایکنم . ا یاداور یبهت  د یچند مورد رو با-عادل
   ارهیسرت م ییبال هیبلند نکن چون در اون صورت قبل از من عابد  

 هه خواهر -ساناز

 پس حواست به کارات باشه  زهیبرام عز شتریاز خواهر نداشتمم ب-عادل

 بود فقط    یشوخ هی کنم ی عادل خواهش م -

 گفتم حرفامو  یهم جد یلیخ  ری نه خ -  ساناز

 بگه زودتر گفتم  ی ز یچ هیعادل اومد  تا

 نگو  یز یتمومش کن چ   کنمی عادل خواهش م-
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 طون یلعنت خدا به ش  - عادل

برداشت و به  فشمی از جاش بلند شد و ک هوی ک ساناز  میهر سه تامون ساکت شد یا قهیدق چند
 زدو گفت  یحالت قهر به طبقه اتاقها رفت عادل پوزخند

 دختره احمق  کنهی م ییرایاالن بره باال با اغوش باز ازش پذ  کنهی فکر م -

بهش نگو تو دلت نگهدار   یز یچ گه یگناه داره بخدا حداقل تو د نیکن ی م یباهاش بد رفتار   نقدریچرا ا-
 رفتارارو ندارم    نیاز تو توقع ا

تو   یجواب ندم . بعدشم ک تونمیمن که نم گهیهم داره اون م یکی عل هی یخواهر گلم هر سالم -عادل
 کنم؟   یرویکه من ازش پ  ادیخوشش م نیخونه از نیا

 بگم من که زودتر گفت  خواستم

  ادیتو از اون خوشت ب  کنمینگو من که باور نم  -

 عوض بشه  تونهیاونم م ادیبخدا من از اون بدم نم -

 اد؟ ی بدت نم - عادل

 از زبونم در رفتو گفتم  دفعهی

  شهیم میحسود تشیفقط به موقع ادیبدم نم  -

 به چشمام زل زدو گفت  باتعجب

 تو عابدو...  یعنی؟  شهیم  تیاون حسود ت ی به موقع  یچ یعنی -

 وسط حرفشو گفتم   دمیپر دستپاچه

   ستیما ن نیب  یچی شتباه نکن هنه نه ا -

به عابد که  یکن یتو پاچه من م یداداش یچپو راست داداش یه گمیپس بگووووو . من م -عادل
 جنس خالف   ی.ا یکن یعابد عابد م   یرسیم
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  یدی ابروتم باهاش م یدیکه م  مینیهم  یدینم یبرسرت هاله سوت  خاک

خوبه خداروشکر بازم   میلیخ   ستیکه بدن یعاشق  ی خجالت بکش خوادیخب حاال نم  لهیخ -عادل
  یتوم دل دار   دمیفهم

 گفتم مستاصل

 ؟ ینگ  یبه کس یدیقول م-

 شه یم یچ نمی بذار فکرامو کنم بب -عادل

 عادللللل! -

 گلم خرج داره    یخرج داره ابج  -عادل

   ؟یخوایم یچ-

  شه؟ینم یشام که طور  هی -عادل

 خب باشه  لهیخ-

 ...یز یچ هیحاال شد  -عادل

جلو بردو بعداز    ذرهیزانوهاش سرشو  یرفت تو فکر دستاشو به هم داد و ارنجاشو گذاشت رو دفعهی
 کوتاه گفت   مکث  هی

 هنوزم هست   یعنیبود واسه خودش  یبود فرشته ا یا کهی منم عاشق شدم عجب ت یراستشو بخوا -

 واقعا؟   -

 اوهوم  -عادل

 کن   فیخب تعر-

 معرکس   دمیمرم مثل اونو ندخوشگله اصال تو ع  یل یخ -عادل

   ؟یدوسشدار  یل یخ-
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 ی ل یخ -عادل

 ی کنجکاوم کرد ه؟یخب کجاست اسمش چ-

 کنارت نشسته اسمشم عادله   -عادل

 منو سرکار گذاشته باحرص گفتم  یروان وونهید

   ؟ینداز ی منو دست م -

 زدمش لوس مسخره باخنده جواب داد خوردی روزنامه رو تا زدم تا م 

 غلط کردم  خب باشه  لهیخ -

 ی لوس یل یخ -

 عشق کجا وما کجا؟   خوره؟ی کارا م نیمن به ا  یاخه گروه خون -عادل

 یهمزمان با عادل نگاه کشونهی که دست ساناز رو گرفته و اونو دنبال خودش م دمیعابد رو د دفعهی
 ستادیبرافروخته از خشم جلومون ا  یبا صورت  میشد رهی ب اون دوتا خ میستادیا مویب هم انداخت

 دست سانازو محکم رهاکرد 

 کن  یعذرخواه  -عابد

 رو خورده یل یطرف صورت ساناز سرخ شده فکر کنم س هیدعواشون شده  یکنم بدجور  فکر

   ه؟یچ هیقض -

 گفت  دمیشنی بار بود ازش م  نیکه اول یبه ساناز با داد رو

 کن   یگفتم عذرخواه ؟یمگه کر  -

 با ترس اروم جلوم اومدو بهم گفت    ساناز

  خوامی من.... معذرت م -

   ؟یواسه چ -



 بگذار مجنونت باشم 

45 
 

 صورت ساناز گرفتو گفت  یانگشتشو جلو دواریبده عابد تهد یجواب  نکهیاز قبل

.حاالم   ارمیسرت م  ییچه بال یدون یخودت م یباهاش بدحرف بزن  یبخوا گهی د باریفقط  گهید باری -
 گمشو از جلو چشمام  

 گفتم ستادمویبود جلوش ا اطیح  یرفت دنبالش رفتم هنوز تو رونیاز خونه ب ونیگر ییچشما با

   ؟یر یم یکجا دار  -

 نخوردم  یلی برو کنار تا بخاطر تو دوباره س -  ساناز

   یبر   نجایاز ا  ینجور یا ذارمیمن نم -

 پاک کردمو گفتم  اشکاشو

   ؟یترسیکنه . ازش م یره دست روت بلندکنه و باهات بدرفتار نکن اون حق ندا هیگر -

 اروم شده بود گفت  کمیمن  یکه انگار از لحن ارومو جانب دار  ساناز

 ... یو پول شهیتموم م یاگه منم بخوام باهاش لج کنم اونوقت همه چ -

   ؟یچ -

 هول کرده جواب داد  ساناز

  دهیو طالقم م  شهیتموم م ی همه چ گمیم یچ یه-

  یکار یارومش کردمو فرستادمش که بره و گفتم که خودم  ارمیکردم ب روش ن  یسع ینشدم ول  قانع
 شد که بره و فقط منتظر باشه. یراض  نمیهم یسراغت برا ادیکه ب  کنمیم

 گفتم رفتمی که به طرف اون دوتا م یساختمون شدم. همونطور  وارد

 ینکرد   یاصال کار درست -

 کنه حقش بود   استیر دیبا کنهی خونه نشده فکر م نی کرده هنوز وارد ا یاحترام یتو ب  اون به -عابد

 گفت منم به دل نگرفتم   یز ی چ هیبود  یاما اصال مهم نبود عصب -
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 حد و حدودشو بدونه   دیباشه ؟ بارها بهش تذکر دادم که با  یعصب   دیچرا با - عابد

   یبرن  یلیس نکهینه ا یدادیتذکر م  نبارمیا -

 گفت  ومد یکه از ته چاه م ییصدا  هیبا  هیکه عصب کردمی انداخت کامال حس م نییسرشو پا  اروم

  کردی وضع فرق م نباریا -

 خواستم حرف بزنم از جاش بلند شدو گفت   تا

 خستم  کمیاتاقم  رمیم من

همونطور که مثل   ستادویکنارم ا بی باشه گذاشت رفت عادل دست به ج یمنتظر جواب نکهیبدون ا و
   کردگفتیعابد رو نگاه م  ررفتنیمن مس

 کرد یوضع فرق م   نباریا گفتیراست م  -

   ؟یفرق  یچ -دم یپرس گنگ

 داد بزنه؟  یسره کس یبود دهیتا حاال د - عادل

 نه  -

 بخاطر تو زد  ی ول -عادل

 نگاش کردم که گفت   مبهم

 بدو  رهیم ادم ینکن  الی شام افتادم به جونت خ هیبرو اماده شو که  یفسفر بسوزون  خوادینم  الیخ یب -

 زدمو با گفتن کلمه شکمو ب اتاقم رفتم تا اماده شم  یا خنده

            💞💞💞💞💞💞💞 

 بغلم جمع کردمو گفتم  یدستامو رو ستادموی سره جام ا خی م نیع

   خورمی از جام تکون نم ینکن  یعذرخواه یتا بهش زنگ نزن -

 زدو گفت    یپوزخند
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 کلمش هنوز برام هضم نشده ؟ یمعذرت خواه - عابد

 زنگ بزن  گمیبخاطر من بود پس منم م یگیمگه نم -

 ه یخبر کنهی فکر م شهی پرو م  -کردو گفت اخم

 ل یدل  یکرده بودم ب  بغض

 تو مهمه یبذار فکر کنه اونم برا وونهیزنته د  -

 فکره غلطو بندازم تو سرش ؟   دیچرا با - عابد

 نمونده زنگ بزن دعوتش کن خودتم برو دنبالش   یز ی تا شام چ -

 که اصال امکان نداره.  یدوم  - عابد

 خب باش فقط زنگ بزن   لهیخ-

 تا راحت حرف بزنه   رونی رو برداشت خواستم برم ب یحرف و با اخم گوش  یب

 کجا؟ بمون کارت دارم -عابد

 روع کرد به حرف زدن سرجام برگشتم اونمش به

  امیمن نم  ای ...... نه خودت ب نجایا ای سالم.....اره خوبم.چرا بد باشم؟ ....... امشب واسه شام ب -عابد
 خودت بود ... باش خداحافظ  ری تقص  یمتاسفم ول روزمی ..... بابت د

   دونهینم یچیه دنیواقعا از ناز کش  انگار

 رو گذاشت   یگوش

 خب کارتو بگو؟ بغضمو قورت دادمو ادامه دادم  -

 برم اماده شم  دیبگو با ادیامشب قراره عروسمون ب -

   اد؟یکه داره م یتو خوشحال   -عابد
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 گفتم   یول دیلرزیصدام م  نکهیباا

 چرا نباشم ؟   -

 دادو گفت  رون ی با شدت ب نفسشو

 میزن یخب برو بعدا حرف م  لهیخ -

. خاک برسرت   ستادمیدوش ا ریرفتم ز  رونی زدم ب ژنیاکس یخدا خواسته بدون حرف از اون اتاق ب  از
دوسشداشته باشه . اخه مگه   تونهیمثل تو نم  یچکی؟ عابد سهمه تو ه یکرد ش یراض  یهاله چرا رفت

 اون سانازو داره .......... زدی م ادیته دلم فر یصدا  هی یدختر؟ ول  یضیمر

 زدمو گفتم  یخانوم اخماش تو همه لبخند هیکه عال  دمی ییرایتو پذ میه بودمنتظرش نشست همه

 اون قراره عروستون بشه عروس بزرگتون نایاخم کرد ینجور یا ستی مامان جون خوب ن -

 شدیکاش نم یا -خانوم  هیعال

   زننی بدتره اصال انگار نه انگار درمورد زنش حرف م ین یزم بیگونه س هیعابدم که از  نیا

   کنهی من مطمئنم کم کم تو دله همه جا باز م نیحرفو نزن  نیا -

تنگ بود کفشه جا باز کرد پاره   کمی  دمیکفش خر هینامزد عابد شد  یوقت - زدو گفت یخنده ا هی عادل
 هنوز جا باز نکرده   نیهم شد ا

 بخدا . هیا عجب عجوبه هیبابق  دیخندیم  عابدم

نشسته  یتفاوت یساناز وارد شد عابد با همون ب  قهیخونه زده شد عادل درو باز کرد بعد از چند دق زنگ
بگه  یز یچ هیو اشاره از عادل خواستم که  مایسرش مثال نامزدش اومده با ا ر ی خ ونیتلوز یبود جلو

   میجو خارج بش نیاز

   ؟یتو چند ساله با عابد قهر  گمیزن داداش م -عادل

 بود    روزیاز د ه؟یسرکارش بذاره با تعجب گفت چند سال چ خوادیکه متوجه نشد م  ساناز

 سال گذشت   هیهر ساعتش  میکه ما شمارو دوسدار ؟انقدر یجد -عادل
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 خنده    ریخانومو عابد زدن ز هیچپ چپ نگاش کرد ک عال ساناز

  ؟یبوداز صبح کجا رفته  یعادل راست -ی باباعل

 بودم   رونی ب -عادل

 کجاش؟    قایدق -بابا 

 به راست   لیمتما کمی وسطاش  -عادل

 عادل   -چپ چپ نگاش کرد و گفت  بابا

 سالمندان  شگاهینشه اگه گذاشتن . رفته بودم اسا ای ر میخوایم یبابا حاال ما ه یا -عادل

   ؟یاونجا برا چ -بابا 

 بزرگ کنم  ارمیب رزنی مرد پ ری دوتا پ رفتم

 خنده   ریهمه بلند زدن ز هوی

 ؟   یکن ی م یمگه من هم سن توم با من شوخ  -بابا 

  نیستیهم بچه ن یلیخ  تونهیخب شماهم اول جوون یکرد ول  یشوخ دیبا بچه که نبا  نایگیراست م  -
 باز بشه  تونیکنم روح یباهاتون شوخ  کمی دیبا

 نداشتته من چهل پنج سالمه ی بچه همون عمه  -بابا 

 ، گفت  ی تعجب الک  هیبا  ادلع

 وجدانا؟   -

 تکون دادو ادامه داد  یالک یمحکم زد رو پاشو سرشو ه یکی بعد

  اد یسال باشه اصال بهتون نم  ۹-۲۸ نی که داشته باش یل یگفتم خمن -

 سر به سر من نذار   نقدریبسه بچه ا -بابا 
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 ساکت شد دوباره گفت  یچند لحظه ا دویخند

  شد؟یهاله بگو چ یراست -

   شد؟یچ -

 نی هاش مثلث  کهیخودش گرده ت هیمربع  تزایچرا جعبه پ دمیفهم  -عادل

 چرا؟   -

   هیلیمستط میدیم دشیخر یکه برا یچون پول - عادل

 . ستیبشر ادم بشو ن نیخنده که باعث خنده ما هم شد ا ری خودش زد ز بعدم

روشو   کنمیمنم دارم نگاش م  دیتا د  کردیگاه منگام افتاد به عابد داشت به من ن هوی خنده هام  ونیم
 یهنوز چند لقمه ا مینشست زیبعد سر م ی...چند یکردی تو اصال نگاه نم میدیبرگردوند . باشه بابا فهم

رو   یعادل رو قطع کرد بابا رفتو گوش یها یاز شوخ یناش  یتلفن خنده ها یکه صدا  مینخورده بود
 برداشت  

خب منو   له ی... خ ؟یچ ی...... اروم باش .... اخه برا شده؟ی... سالم زن داداش.... چدییبله بفرما -بابا 
 ... نه نه خداحافظ  میایاالن م هیعال

 خانوم کردو گفت  هیبه عال رو

   مارستانیب  میبر  دیبلند شو با -

 ؟ یچ یبرا مارستانی ب -خانوم  هیعال

 گفت   رفتیکه بطرف پله ها م همونطور

   مارستانیده بردنش ب خان داداش سکته کر  -

 ارومتر ادامه داد بعد

 نداره   یمشکالت ما تموم  نیا -
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   امیمنم ب یخوایهست م  ازیاگه ن  -عابد

  گردهیبرم   رسونهیعادل مارو م   دینه شماها بمون -بابا 

جمع و جور کردم ظرفارو هم   زوی رفتن م نکهینشسته بودم نظاره گر رفتنشون بودم بعداز ا نطوریهم
 سمت اتاقم   رفتمیشستم داشتم م

 کجا؟   -عابد

   نیشما باهم تنها باش   ستیخونه ن یگفتم حاال که کس  -

  یکه تو بخوا میندار یما حرف مهم  نیبش  ایب  یبخاطر ما خودتو تو اتاق حبس کن  ستین  یاجیاحت -
 ی بر 

 ناچار کنار ساناز نشستم ادامه داد  به

 رهی داره م بعدشم ساناز -

 !! ؟یزود نی!!! به اره؟یم -

 قرار گرفته بود گفت  یستیرودربا  یکه مطمئنا تو  سانازم

  شهیبابا نگران م رهیبرم د دیبا گهیاره .. اره د -

   یکه اومد ستیزوده دوساعتم ن یل یاخه خ -

  هیبرام کاف  نمیشد هم  نمیکه عابد رو بب یبه اندازه ا -  ساناز

 بلند شدوگفت  ازجاش

 خب فعال بااجازه  -

 نخورد گفتم یعابد تکون  دمید

 خب صبر کن من برسونمت   -

 دنبالش   ادی اژانس ب زنمیزنگ م  یبر  رونی وقت شب از خونه ب ن یالزم نکرده تو ا -عابد
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 ساناز  چاره یپسره شورشو در اورده ب  نیا گهید واقعا

 اخه.... یچ یعنی -

 رو به ساناز گفت  بمن بده یجواب  نکهیبدون ا عابد

   رسوندمتیخودم حوصله ندارم وگرنه م -

  کنهی که داره از سره خودش بازش م اوردیمبارکشم ن یدختره به رو  یکه خاک برسر تر از هرچ   سانازم
 راحت جواب داد  یلیخ

   ستیمهم ن زمی نداره عز بیع -

 رو گرفت   یرفتو شماره ا  یبه طرف گوش عابد

 ..... بله ممنون ...خدانگهدار  خواستمی م نیماش هیهستم  ۴۹اشتراک  دیسالم خسته نباش  -عابد

 نگاه به ساناز گفت  مین هی یرو گذاشتو بدون حت یگوش

   یجا نذار  یز یچ ادیم گهید قهی تا پنج دق -

 بود   فمی فقط ک اوردمین  یز ینه چ -  ساناز

 ساناز مسوزه....... یطفل ن ی. ازار داره بخدا . دلم چقدر به حال اوونسیپسره د  نیا ایخدا یوا

زودتر    کردمی .تو دلم خدا خدا مهاشیدن ینوش یکردن ساناز به اتاقم رفتم و اونم نشست پا یراه بعداز
. هنوز چشمام گرم نشده بود که  دمیترسیم دیوضع شد  نیبه عابد اونم تو ا  ییاز تنها ادیعادل ب
 دیتشد ماتاق  یعابد تو دنیتخت نشستم ترسم با د ینفس زنان رو  دمیرعدو برق از جام پر یباصدا

 دم یپرس دیلرزیکه از ترس م ییشد . باصدا

 ؟ یکن یم کاری چ نجایتو....تو ا -

   ستیبود حالش دست خودش ن مشخص

 قراره کنم   ینکردم ول یهنوز کار  -عابد
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   ؟یچ -

 جرات تکون خوردن نداشتم فقط با ترس بهش زل زده بودم  ی من حت شدویم  کیبه تخت نزد اروم

  ی نیب ی...بهت گفتم ...سربه سر من نذار ... بد م  دمتیکه ...د یاول یتو همون ...روزا  -عابد

   ؟یکن کاریچ یخوای. م یگیم یچ  فهممی نم -

   ستی ن یز یچ  -عابد

دروبستو منو   عیبودم سر دهیکه هنوز به در نرس دمییتخت بلند شدم به طرف در دو یاز رو ناخودآگاه
 به طرف خودش چرخوند 

   ختیر  اشکام

 من خواهرتم  وونهید -

   میمنو تو ...فقط ...اسما... خواهر و برادر ؟ یزنی ... حرفو منی.... ایبا چه مدرک  - عابد

دستشم دوتا دستمو گرفت . هرلحظه   یک ی گلوم گذاشت با اون یدستشو رو هیکرد  زی ر چشماشو
  یل یخ کردمیم هیگر زدمویسرمو تکون بدم فقط داد م تونستم ینم کردمیبه خودم حسش م کترینزد

 خونسرد گفت 

   ستین یداد بزن کس ستیمهم ن -

تقال   یخالص یبرا ونیگر یخفه شدم فقط با چشما ادمی دادو فر یصدا دیکه به صورتم رس صورتش
ضربه محکم به ساقش زدم که از درد صورتم   هیبا پام   کنهی جوره ولم نم چیه  دمید ی. وقت کردمیم

 گفت  یبه سرفه افتادم با پوزخند  دادمیمچاله شد . عقب رفت .نفسم بند اومده بودگلومو ماساژ م

 ی کنی کم کم عادت م یر یگیم ادینداره . بیع -

 هام داد زدم  هیهق هق گر نیب

 .رونی گمشو از اتاق من ب -
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واسه امشب کارم باهات تموم   گهیکه به خواست تو برم . هرچند که د ومدمیمن به دعوت تو ن -عابد
 شده. برو بخواب  

از قبل   شتریشد ب  یگونه هام جار  ینشستم . اشکام رو نیزم  یرفت درو قفل کردمو رو رونیاتاق ب  از
دلم گرفته  یبدجور  لعنت به تو عابد لعنت   یکنیفراموشت کنم چرا به هردوتامون ظلم م یذار یچرا نم

  یبه گوش  نگاه هیکشوند  زمی منو به کنار م میاس ام اس گوش یکردم که صدا هیچقدر گر دم یبود نفهم
 انداختم ساناز بود 

 ممنون"  یکه کرد یکار  ی"فکر نکن ناسپاسم براساناز

 بود " فمی توقع تشکر نداره . وظ   فشی انجام وظ  یراادم ب کنمی "خواهش م-

 "  ستمیخر ن   یبود ، ول فتی " اره درسته وظ ساناز

شمارشو   شهینم  ینطور ی؟ ا ستمیبود که گفت خر ن ی . منظورش چ میتعارف زد هیپرو حاال ما  چه
 داد  امی گرفتم که جواب نداد بالفاصله پ

حرف زدن    یرو گهید دونمیم دیعی بگو البته  ینجور یهم  یحرف بزنم هرکار دار  تونمیهستم نم یی" جا
 "  یداشته باش

 " یگ یم یچ نمیحرف زدن داشته باشم؟درست حرف بزن بب  یرو  دی؟ چرا نبا هی" منظورت چ -

  زمینداره عز دهیفا دمیمن سه ساله دارم انجام م  یار یخانواده در م  نیکه واسه ا ای مهربون باز نی" ا
که   یکن یم  نکارارویکه همه ا دونمیعابد ماله منه م رونی ب  یمنو نامزدم بکش هی پس بهتره پاتو از زندگ

  یز یچ انوادهبه سنگ خورده از اون خ  رتیدختر جون ت  یکورخوند یول یار ی دل اابدو به دست ب
 نه ثروتشون نه عابد "  شهینم  بتینص

 نداشتم "   یتین نی من اصال همچ  ی" ول-

 کن "  رونی فکر اونو از سرت ب دمیدارم بهت هشدار م ی گی" مث سگ دروغ م 

 چشمو رو   یدختره ب کنهیم  نیداره بهم توه گهید

 "  ستین یرابطه ا  یچ یعابد ه نی" درست حرف بزن . ب -
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 "   دهیدختر هم سطح تو محل نم هیهم عابد به  گهی" خب اون که مسلمه تا صد سال د

  دهیو شو رسوقت شست گهید

 چیبترسم نه من ه  داتیاز تو وتهد نکهی. نه ا ستمین یکس زونیباشم او یبچه جون من هرچ نی " بب-
سر به سر من نذار من اخالقم خوبه اما به موقعش خوب بلدم سگ  نقدریبهش ندارم توهم ا یکار 

 پس حواست بکاراو حرفات باشه . شبخوش"   رمی بشم پاچتو بگ

چقدر غر زدمو  دمیفکر کرده همه مثله خودشن نفهم یبسنده کرد . دختره عوض دوارمیام هی به
 کردم تا خوابم برد  یخودخور 

                 💞💞💞💞💞💞💞 

  یعنیباور کنم  شنومویرو که م ییحرفا  تونمیدستمو حرکت بدم نم تونستمیدستم موند نم یتو لقمه
سوال تو   ی؟ کل یچرا انقدر ناگهان نیغمگ ایخوشحال باشم   دیبا یحت  دونمی؟ نم یچ  ی؟ اخه برا یچ

 د یتعجب کرده بود پرس شتریب  هیخانوم که انگار از بق هیبود . عال  ختهی سرم ر

 خبر؟   یب  نقدریبد؟ چرا اعا  ؟یگفت  یچ -

   زنهینموره شاد م  هیبود چون  ومدهیهم بدش ن  یل ی خانومو خ هیعال  انگار

   ؟یگرفت  یم یتصم نیافتاده که همچ یاتفاق -بابا 

 گفت   یبا خوشحال عادل

 ؟ فقط سرش خورده به سنگ عقلش به کار افتاده  ی نه اقاجون چه اتفاق  -

 شدوبا تشر رو به عادل گفت   یجد  بابا

 تو ساکت   -

 که فقط بخاطر پول با من باشه و به اجبار خانواده  خوامیرو نم  یمن دختر  -عابد

 زده؟  ی حرف نی همچ یک -بابا 

  خوامشینباشه بازم من نم  نطورمیاگه ا یحت  - عابد
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  می خوریبه درد هم نم ما

   دیپرس یباباعصب 

   ؟یدیرس جهی نت نیبه ا یکه بعد از سه سال نامزد شدیچ -

 تمومه  یکه گفتم همه چ نیحوصله جرو بحث ندارم هم نیبابا لطفا تمومش کن  -عابد

 جاش بلند شد که بابا داد زد  از

   نیبش  ؟یگفت از جات بلند ش یکس -

 جمله سرشو برگردوندو سره جاش نشست   نیا عابدبا

بعد از سه سال ولش   یکه اسم رو دختر مردم بذار  شهی نم ؟یار یکه در م هیچ  ایمسخره باز نیا -بابا 
   یکن

 جواب داد   یعصب عابد

بوده. از  یکدوم گور  شبید اگه دختر مردم ادم بود که .... استغفراهلل..... دختره نغهم معلوم نبود د -
بودن که   خبرینبود اوناهم ظاهرا ب  یساعت بعد رفتم دره خونشون کارش داشتم ول هیت که رف  نجایا

  نیببرم . ا راشب لهیوس هیمنم گفتم اومدم  نجاستیا کردن ی فکر م یعنیداره  ف یدخترشون کجا تشر
 گفت؟   ینصف شب زنگ زد بهم چ یدونی. م گهید لنگهیکارش م  یجا  هی یعن ی ؟یچ یعنی

 اروم گفت   ییهم گذاشتو با صدا  یاهسته رو جشماشو

   یو شبمو خراب نکرد یلوم نداد  نکهیگفت ممنون از ا -

 از کوره در رفتو ادامه داد  هوی

 نیا دیبابا؟ با   یچ یعنی نای. ا سهیوا تونهیپاهاشم نم  یکه از حال بدش  رو زد ی صداش داد م  -عابد
کنه؟ نه بابا   تشونیکنه؟ اون قرار ترب  یچه هام مادر ب یبرا خوادیم  یادم نجوریکنم؟ ا یزندگ دیدختر با
عادل دوبار با دوتا   هساناز مرده تموم شد گهیمن د یکنم برا  یادم زندگ نیبا ا تونمینم  تونمیمن نم
. به  شهی بذارم؟ نه پدر من نم ی ادم نیهمج یپا مویکه زندگ  ن؟یدار یاز من چه توقع دتشیپسر د

 تو بهشت    نباریالبته ا امیاصرار شما بود پرواز کردم به خواست خودم فرود م
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  زنهیپرونده که چش ادمو م نیهمه هم بازه از بس خوشرنگه ا یالکردار پروندش جلو -عادل

 با اخم به عادل نگاه کرد که عادل گفت   بابا

زود   یجور ی.  نیما انتخاب کردعروس بود ش  نمیا شیی حاال خدا گهیدست بردار د یبابا حاج عل -
   دیترشیرو انگار م چارهی عابد ب  نیپروند

  یواقعا جا  دمیدیم مونیکه کرده پش یرو از کار  یبود که بابا عل  یبار  نی نگفت اول یز یچ یکس گهید
خاک به سرم ....کم کم همه از سر   یاز چشم من بدونن؟ ا ویهمه چ نایتعجب داشت . نکنه ساناز ا

 بلند شدن به جز منو عابد   زیم

  ؟یکرد نکارویراستشو بگو عابد جرا ا -

   ؟یکن ی بگم بخاطر تو بوده باور م  -عابد

  یعنیاخه؟   یچ یعن یبلند شدو رفت  زی ممکن بود از سر م  ریباورش برام غ  ستادیان قلبم از حرکت ا هی
 شکرت   ای امروز؟ خدا دمیشن یده؟ چب هم ز شوی واقعا بخاطر من نامزد

  میقرار بود بر میاز ساختمون رفت  رونیبه ب  هیبه اتاقم رفتم اماده شدمو همراه بق زی از جمع کردن م بعد
که   رفتمیم نی نبود و خطررفع شده بود داشتم بطرف ماش شیزی . البته عمو شکر خدا چ مارستانیب

 اروم عادل به گوشم خورد  یصدا

  م؟یچون ی عصر بپ -

 کجا؟   -

 دربند -عادل

   ارمیکم م هیبق یمن لباس ندارم جلو  -

   ای چشم تو فقط ب یاونم به رو -عادل

  ه؟یمخ زن هیدوباره قض -

  گهید میدخترا زنده ا نیما باهم - عادل



 بگذار مجنونت باشم 

58 
 

 هست حاال؟   یک -

 دوستم یدختر خاله  - عادل

 انتکار ینامرد خ -

  ینداره که بعدشم اون با سجاد کار   نکارارویتلفن ز دن ارزش ا هیوا مگه من رفتم گرفتمش؟  -عادل
 نداره

 خب باش ساعت چند؟   لهیخ -

 چهار   - عادل

 افتاده بودم. ریدوتا پسر عقب گ  نیب  نیگفتمو سوار شدم تو ماش  یا باشه

 کردو گفت  یذوق هی عادل

ها گوش   هیخال یک ی یجا گفتمیدوتا م  نیجا نداره من همش به ا گهید  نمونیچه خوبه ماش  -
 .... شدیهاله نم  یجا گهیخوب کردن اونوقت د  یول دادنینم

که بابا   زدیاون هنوز نشسته بود و حرف م  یول میشد ادهیسرمونو خورد همه پ هی مارستانی ب میبرس تا
 بچه    نییپا  ایگفت ب

 دادیادامه م نطورینکردو هم  یتوجه اصال

 ا یخب ن لعیخ  -  بابا

داشت که نگو   یحال هی یعنی شهی زد که عادل تند تند زد به ش رمیشد دزدگ ادهی قفل کودکو زدو پ بابا
نگم داشتم  گهیکه د افش یها کرد نوشت غلط کردم از ق شهیش یکه رو کردی نگاش م   نطوریبابا هم

 رون یاز خنده بابا درو باز کردو عادل اومد ب  مردمیم

   نی خودتون باش نی فکر ماش نی ستیفکر من ن ؟یچ گرفتیم مییحاال اگه من اونجا دستشو - عادل

و حالو   ضای مر نیا دنیدلم گرفت د هویگذاشتم  مارستانیتا پامو داخل ب میزدو راه افتاد یا باباخنده
اروم   جونی اون تخت ب یرو هوشیبود و ب یبخش بستر  یتو. عمو  کنهیم وونهیروزشون واقعا ادمو د
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  یول  ستین  یدکترا گفته بودن خطر  نکهیبا ا میشده بود  رهی بهش خ شهیگرفته بود . همه از پشت ش
   گردنیم هیدخترش مدام گر میزن عمو و مر

   رم؟ی ازش بگ یز ی چ یشگونین  هیبرم  ی هوشیعمو خودشو زده به ب  دیشا گمیم -عادل

 جپ چپ نگاش کرد که مظلومانه گفت:    بابا

 ... دماغش؟ ینخ کنم تو هیخب  -عادل

  کردینگاش م ینطور یهم بابا

 اونم نه؟   -عادل

 به نگاه کردنش ادامه داد    بابا

  شهیاونم نم  دونمینداره؟ .... قلقلک؟ خودم م ی راه  چیه یعنی -عادل

  ریو زد ز رهیخودشو بگ   یکرد نتونست جلو یسع یزن عمو هم خندش گرفته بود باباهم عرچ گهید
 انداختو گفت  میبه مر ینگاه هیعادل  کردی ساکت بود و به تخت نگاه م یول  میخنده مر

خانوم شما ناراحت نباش من   میخانوم ناراحته . مر میمر  نی نیب یهره کره راه انداختن . نم گهیبسه د -
 نشه  هوشیب یالک گهیکه د کنمیواش م خودم دع

 بهش کردو گفت   ینگاه هی میمر

 حالش چطوره؟   ینی بی دست شما درد نکنه اقا عادل نم -

  نم؟ی ا.... بب -عادل

 نگاه به عمو کرد  هی

   ستین  شیطور ادمیز  یاره ول یاخ -عادل

 جون براش نمونده ست؟ ین شی طور -میمر

   نم؟ی ا...بب -عادل
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 نگاه کرد به عمو   دوباره

 مونده ها  ذرهی یدرسته ول -عادل

   دهیبراش چقدر درد کش  رمیبم  ی اله - میمر

   نم؟ی ا... بب -عادل

 نگاه کرد   باز

 چون ماسک رو صورتشه  ست یاز صورتش معلوم ن  ادیز یاره ول  -عادل

 داره یمهربون  افهیچه ق - میمر

 ؟   نمی ا... بب -عادل

خودمو گرفته بودم.  یناراحت نشه بزور جلو میمر نکهیا  یبرا  ینگاه کرد . خنده ام گرفته بود ول دوباره
 نشستم... مکتین هی ی.  به مامان گفتمو به محوطه رفتم روخندنیم زیر   زیک ر میدیرو م  هیبق

   دمیاز پشت سرم شن ییصدا

 فقط مال خداست نه بندش   ییتنها -

 کردم که اروم اومد کنارم نشست   نگاهش

 عابد...  -

 مقدمه گفت  بدون

 حرف امروز صبح رو فراموش کن   -

   ؟یچ -

 بهت بگم   دیرسی به ذهنم نم یز ی اون لحظه چ -عابد

 د یسمتمو پرس دیچرخ
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 که؟  ستیبرات مهم ن  -

چشمام   اشک تو خواستویبه سرمو طلبشو م زدیم ادیبه پا بود و دلم فر یکه تو دلم اشوب یحال  در
 تفاوت گفتم  یاروم و درظاهر ب  یل یجمع شده بود  خ

   ؟یتمومش کن  یخوا ی نه اصال مهم نبود خودم . حاال واقعا م -

 رابطه دروغ رو ادامه بدم  هی ستی الزم ن گهیاره د -عابد

 اما بنظرم ساناز دوست داره   -

 زدو جواب داد  یپوزخند

دوستداشته   ویواقعا کس نکهیچه برسه به ا فهمهی دوست داشتنو نم یمعن ی. اون حتیبچه ا یل یخ -
 باشه  

 عاشقته  گهیباطنش م یظاهرش بد باشه ول  دی شا ستین نطورینه ا -

 معکوسه   -عابد

   ؟یچ -

   یظاهر و باطنشو برعکس گفت گمیم  -عابد

 ی ن یبدب یادیتو ز -

   رمیگیم ی می نه تصم کنمی م یکار  لیدل یکه نه ب نهیبه بابامه . اونم ا هیشب  یلی خ  میزی چ هیمن  -عابد

  یلیچه دل ی. ول  دمیند نیاز ا ری که غ یکیچندماه من  نیا یحداقل تو گفتیراست م  ییجورا هی
وقته  یل یزد رو که خ  زیکه صبح سر م ییچون اون حرفا رهی بگ یم یتصم ن یباعث شده که همچ 

 هم تکرار شده بود  گهی چندباره د دونستیم

 بوده؟   یچ تی اصل لیدل یبگ  یبه کس یخواینم -

بفهمه  ی کس نکهیبدون ا خوامی سرو صدا به پا کنم و ابروشو ببرم م لشیبا گفتن دل خوامینم -عابد
 تمومش کنم  
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 لبخند جواب دادم  با

   شهیهمه جا پخش م عیکه سر یتو چشم هست نقدریفکر نکنم ممکن باشه اخه ا -

 زد   یلبخند

 تموم شدن رابطتون اشتباهه  گمیمن هنوزم م یول -

 نیذهنم فقط ا یتو یفکر  چیبشه بدون ه میبود که اجازه دادم اون وارد زندگ  یاشتباهم وقت - عابد
نشد ....  خواستمیکه م یاما...نشد که بشه اون کنمیم  یکنارش راحت زندگ  کنمویبود که ادمش م

 مانع کارم بشه. تونهیهم نم یز یچ زی چ چیرو گرفتم ه ممیمن تصم  میدر موردش حرف نزن کهی بهتره د

قانع کردن خودش داره   یمحکم برا لیدل هیواقعا  دی شدم شا الی خیب  ادیازم برنم یواقعا کار  دمید
 اون روزش افتادم   ادیفر ادی دفعهی....  زنهینم  یهرچند که حرف

 سوال بپرسم ؟  هی تونمیم -

 ابروشو داد باال و سرشو چرخوندو بهم نگاه کرد ومنتظر موند تا سوالمو بپرسم هیداد  رونیب  نفسشو

 اون روز ...  یکردی بلند نم چکسی صدات رو واسه ه چوقتیکه ه  ییچرا تو -

 وسطو گفت  دیحرفم تموم بشه پر نذاشت

   ؟یشما با حنجره منم مشکل دار  -

 نه خب....  -

 ؟   یچ گهید پس -عابد

 راستش خب برام سوال شده بود  -

   یرو بپرس  شهیکه بهت مربوط م ییبهتره سواال  -عابد

خفش کنم پسره کم عقل   خوادیبرخورداش دلم م نیاز ا  رهی گیلجم م نقدریرسما گفت به تو چه .. ا  پرو
 شلوارشو باطعنه گفت   بیدستاشو کرد تو ج ستادی.... ببند شدو ا
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 عصر خوش بگذره   -

   ؟یچ -

اخه به   یدل دم ی. بدون جواب گذاشت رفت منظورشو فهم شیپوزخندم چاشن   هیبهم کردو  ینگاه هی
دلم از   یلیشدم خ   مارستانی... دوباره وارد ب خوادیدلم م رم؟ ی م یبا ک   رمی اون چه مربوطه که من کجا م

   الی خی.... ب یلتورو دوسداره و نمیرفتارشو حرفاش گرفته بود تازه به شکمم صابون زده بودم که اره ا

   میخونه شد  یراه یمنو عادلو عابد طبق گفته بابا عل یقیاز دقا بعد

   م؟یبزن یدور  میبر یخواهر برادر  ییچطوره سه تا گمیم - عادل

 گفت  چرخوندیم فرمون رو کهی زدو درحال  یپوزخند عابد

داره؟ بعدشم هاله خانوم خسته   ی االن چه لزوم گهید رونیب  نیری م یشماها که عصر خواهرو برادر  -
 هستن بابا گفته برسونمش خونه  

تا  گهیبخاطر ب هم خوردن عقدش . د ایبخاطر رفتاره من  ایحاال  هیعصب کنمیچرا حس م  دونمینم
در   ینزدم . جلو یکلمه هم حرف هی  یبر نداشتم و حت ابونیلحظه هم از خ هیبه خونه چشمامو  دنیرس

 کرد   خکوبمیسرجا م  ییاشنا یصدا دفعهیکه  میبش  اطیوارد ح میتا اومد میشد ادهی پ نیخونه از ماش 

 ؟   شتیپ   امیکه ن یمعرفت خونتو عوض کرد یب یا -

مهربونشو مهربون تر کرده   یکه چهره  یبا اخم  سنایاز اون دوتا برگشتمو پشت سرمو نگاه کردم  زودتر
چشماش از تعجب گرد شد   سنای دی تا عابد چرخ کردی بغلش  جمع کرده بودو نگام م یبود دستاشو تو

 د یهوا پرس  یب

   ؟یازدواج کرد -

 انداخت و منتظر موند هول کرده گفتم  سنایپرسشوار به من بعدم به  ینگاه  عابد

   یگیپرت م نه . چرا چرت و -

 پس...؟  -سنای
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  میزن ی تو باهم حرف م میبر  ایساکت شو ب -

 اخه...  - سنای

 اخه و کوفت   -

 و ........  یصندل ی بردمش تو اتاقمو نشوندمش رو عیسر  میوارد خونه شد  ییچهارتا

   ؟یکنیم  یشوخ یدار  -سنای

 نه مرگ تو   - 

 به مرگ خودت   -سنای

   گمیبه جون خودت راست م -

مه از  ی بهش گفته بود از روز   ویبود که حرفامو باور کرده همه چ نیزد که نشون دهنده ا یلبخند
  کردیم یدادم مدام دلسوز  حیکه به عابد داشتم هم براش توض یپروازمون بود تا االن خر حس  نیاخر

 که بحثو عوض کردم  

   ؟یکنیهنوزم همونجا کار م  ؟یکن ی م کاریخب تو چخبر چ میدر موردش حرف نزن گهید -

 نه بابا   - سنای

 چرا؟  -

 حوصله کار کردن رو نداشتم  گهیمنم از اونجا رفتم د دیبه ماه هم نکش یتو که رفت -سنای

 در بلند شد  یصدا دفعهی

   دییبفرما -

 د داخلدرو باز کرد و اوم  عادل

 تو اتاق    چپنی م یمیقد یدخترا نیهم نیع گهید ن ی ایب  نیبابا حوصلمون سررفت بلندش -عادل

 زد که عادل گفت   یخنده ا سنای
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 هر هر مگه جوک گفتم بلندشو دختر.  -

 زدموگفتم یلبخند خوردیاز تعجب شاخکاش تکون م سنای

  کنهیم  یقدر راحته . داره شوخ نیباهمه هم  نیا رینگ  شیجد -

ارومو باغرور سرجاش نشسته بود  شهی. عابد مثل هم  میرفت  رونی گرفتمو باهم از اتاق برو   سنای دست
 می ماهم بهش ملحق شد

   ؟یکن ی معرف یخوای نم -عادل

 که همکارت بوده   شونمیعادل .... ا نیاها چرا .... ا -

 به حالت اعتراض گفت  عادل

 !  ن؟یا شمیمن م شونیا شهیعابدم شد؟یچ دم ینفهم -

 ؟   کنهی م یحاال چه فرق  -

 عابدو پزخنداش  دوباره

؟ مثال باتو راحت   زننیراحت ترباشن بدون تعارف باهاش حرف م   یمه ادما باهرک ی دونیمگه نم  -عابد
 قرار امروزتون    نی. نمونشم هم نیرونی تره که همش باهم ب

  نیماهم شده خار تو چشم ا یرفتنا  رونیب  نیبابا ا یا

باهاش راحت ترن من که به شخصه  گرانمید رهی خودشو کمتر بگ یادم هرچ ه؟ی چ  نیدونیاخه م -سنای
   پسندمی م شتریرو ب   یخونگرم و اجتماع یادما  نجوریوا مینطوریا

  حی منم ترج پسندهی رو م  مدل رفتار هیکنن هر کس  یهمه بر وفق مراد شما زندگ ستیقرار ن  -عابد
 باشم  ینجور یا دمیم

 کننده جو حاکم بود   ضیتعو شهیمثل هم شهیاوضاع داره خطرناک م دیکه د عادل

 هیفقط به  میمشاعره کن  نیایب ه؟ یاجتماع  ماتیادمارو مگه کالس تعل یوضع زندگ نی ول کن -عادل
 شرط  
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   ؟یچ -

   ستمیبلد ن  تی من ب میمصرع بگ هیمصرع  هیکه  - عادل

 شروع شد ... حدودا دور چهارم بود و نوبت من   یو باز  میموافقت کرد همه

 بگم؟....  نی با س -

 فکر کردمو گفتم کمی

   یبا مرد ناش  یسفر کردم ول -

   یتو باش  دیگم کرده ام شا یخر  -عادا

مونطور  و پرتقال دم دستم اومد پرت کردم طرفش ه  ب یس یفرار کنه هرچ  دی با گهید دیفهم خودش
 گفت  دادیم ی و جاخال دیخندیکه م

   ینبود ینطور یجنبه داشته باش تو که ا کمیگلم  یابج  -عادل

 نشونت بدم   یجنبه ا -

   گهید بیس هی

  ی. آری خانوم توروخدا جلوشو بگ  سنای -عادل

 گفت  سناباخندهی

 گناه داره بسشه  گهیولش کن د -

 گفت   سنایرو به  یاروم نشست سرجاش و با دهن کج  اومد

   یتو بگ  ستین  یاجیاحت گهیخودم اومدم نشستم د یدید-

 حقشه   ینی بی حاال م -

 جنبن    یب  عایخانوما کلهم اجما جم نیا -عادل
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 کنار عابدنشست دستشو انداخت دور گردنش  رفت

  میکن  یباز   ییخودمون دوتا  ایولشون کن ب  -عادل

شروع کرد باعابد حرف زدنو   م یکه مانشنو یهم در اورد بعد اروم جور  یزبون هیکرد به ما و  روشو
خنده هاشو دوسدارم   نی. اخ که چقدر ا کردی م شیعابد هم اب شدو اونم همراه خیکم کم  دنیخند
..... 

 ؟  یدوسشدار  یلیخ  - سنای

 برگردوندم   سنایشدم سرمو اروم به سمت   رهی متوجه شدم که دو ساعته بهش خ تازه

   یل یخ -

 شونش گذاشتم   یرو سرمو

  هیاگه خانومارو تجز یدونیجوکم به شما بگم ... م هی نی ایب  نیکن  هیگر خوادیخب حاال نم  لهیخ -عادل
  اد؟ی ازشون در م یچ یکن

 ؟ یچ -

  انیب یی متر توانا ۲۷زبان  قهی دور در دق ۵۱۱خروار . غر  ۴۰. ناز   لویک ۶۰گوشت و استخون  -عادل
هزارم مثقال . قدرت   کیدر ساعت منطق ا گرم عقل  تر یل ۹ یز یاسب بخار قدرت اشکر ۲۰۰۰کلمات  

 تانک   ۲۰۰حمل طال  

   میکردیبا حرص نگاهشون م سناهمیخنده منو   ریزدن ز  ییدوتا

 خونمون؟  ادی ب ی فردا قراره ک  یدونیم یراست -عادل

   ؟یک  -عابد

 بهارلو   وانیاقا ک -عادل

 اها   - عابد

   ه؟ی؟ چه شکل وانیک  نیهست ا یحاال ک  -
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 یخاله  یبابا  یپسر دختر عمه  گن یم شهیم کارمونیچ  قایدق میدیراستش ماهم اخرش نفهم  -عادل
  مونویهمسا نیشکلش ا یگفتن . ول ینجور یبه ماکه ا شهیبابام م  یمادربزرگ عمه  ییدا یزن عمو

   ؟یاقا ول یدید

 اره -

   ستیاون ن هیخب اونو فراموش کن اصال شب  - عادل

  دنیخندی دوتا که فقط م اون

 لوس ننر   -

  وستهیبه هم پ یقدبلند چشم درشت ابروان  گهیننه باباشه د هیخب شب - عادل

 خوبه  -

   رونیاز صف زدن ب  ونی درم یکیبودن داره دندوناش فضول  یبیع هی اره خوبه فقط  - عادل

 خنده.... یصدا

 مسخره نکن  -

   ینیبابا معلم د  دهینشسته واسه من درس اخالق م میدرست کن بخور ی ز یچ هیبلندشو  -عادل

 ؟  ی بخور  یخوایم یچ می ازدهونیهنوز ساعت  -

 به اشپزخونه دو شده   یتا تو برس  -عادل

 ناهار امروز مهمون من   نیاگه اجازه بد -سنای

  مید یاجازه نم  ری نخ -عادل

   کنمی پس من ناهار رو درست م -سنای

   یخودتو به زحمت بنداز  خوادینم یروز بعد از چندوقت مهمون من شد  هیحاال  -

 من ندهیرو دوسدارم ... خوشبحال همسره ا یکه من اشپز  یدون یم ستین  ینه زحمت - سنای
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   ره؟ی گتورو ب ادی م یحاال ک  - عادل

 با حرص نگاش کردو جواب داد  سنای

 از خداشونم باشه   -

 جاش بلند شد که به طرف اشپزخونه بره که عادل اروم گفت  از

 کشن یجلو خونتون صف م تی اخالق سگت همه برا خاستگار نی اره جون خودت با ا -

 برگشت  ت یباعصبان   عیسر سنای

 ....زنمی م -سنای

 وسط حرفشو گفت  دیپر عادل

 کردم   ی خب بابا شوخ لهیخ -

 که نطق عادل باز شد   رفتی داشت م دوباره

 اونوقت توقع خاستگارم داره   کنهیادم حمله م بهینجوریا -

نشستم که   یرفت تو اشپزخونه چند لحظه ا یحرف  چیخودشم خندش گرفته بود بدون ه سنای گهید
عابد   یجلو دمیترس  کردی م ییاون خودنما یز رومنو متوجه خودش کرد اسم سانا میزنگ گوش یصدا

 رفتم   اطیبه ح نم یهم یجواب بدم برا

 بله ؟  -

نکن دختر جون چون  یمن باز  یب هم ؟ با زندگ  ی زنیمنو م هیزندگ  دهیرس  ییبه جا گهکارتید -  ساناز
 نداره. مواظب خودت باش  ری با وم ش یفرق چیه

 تو دارم  هی با زندگ ینه کار  ترسمی م داتیمن نه از تهد -

که   یاز همون روز اول دیبا  کردمی اشتباه م  نکهینه مثل ا یول  یهست یدختر اروم  کردمی فکر م -  ساناز
.   ینکن اتیمنو عالف بچه باز  ینجور یکه االن ا یهست یچه جونور  دمیفهم ی م دمتیشرکت د یتو

 چ...
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 وسط حرفشو جواب دادم دمیحوصله پر یب

 کن . خداحافظ  یدوسدار  یورو ندارم هر کار ت اتیچرند  دنیحوصله شن -

که با ساناز حرف زدم تا   اوردمیخودم ن یراست به اشپزخونه رفتم اصال به رو هی رو قطع کردمو  یگوش
 کرد عادل بلند داد زد:  رونمی ب  سنایاشپزخونه  یپامو گذاشتم تو

 رم یاز دکتر نوبت بگ  زنمیبذار دم دست تا من زنگ م داکنیاتو پ مهیبرو دفترچه ب ای ولش کن ب -

 د یپرس  یبا سادگ  رونوینگران از اشپزخونه اومد ب سنای

 افتاده؟ ی؟ اتفاق  یچ یبرا -

  شهیم مونی طور هیحتما   میشمارو بخور یغذا ی هنوز که نه ول  - عادل

 وار یاز من بخوره ده تا از د یکی بزنمش  یجور  گهیم طونهیش  - سنای

 طونمیش  رهی زمان جلوتر م یغلط اضافه نکنه. هرچ گهیغلط کرده بزن تو دهنش تا د طونهی ش -عادل
 ...  کردیها حداقل قبال تو بحث دوتا بزرگتر دخالت نم  شهیپرروتر م 

به لبو بود .   هیشب یاز قرمز  سنای  یطفل میدیخندیماهم فقط م زدوی بند داشت حرف م هی نجوریهم
 مبل نشستم یبعد از خوردن ناهارو جمع کردنو شستن ظرفا خسته رو

  دی گذار براتون بگم باشد که متحول شو ریداستان تاث هی دیبذار -عادل

 ه؟یواقع ه؟یدرمورد چ -سنای

 یواقع  هیاره واقع - عادل

 خب  -

   ؟یخب چ  - عادل

  گهیداستانو بگو د -
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از   یکی  یتو ۱۹۷۹حدود سال   شی سال پ یل یخ  یبه اسم چارل یپسر  هیروز  هیاها داستان  - عادل
  هی گهیزنشم که د ری فق تی نها یادم ب هیاومد باباش  ایبه دن سی درب و داغون اون زمان پار یابونایخ

  ندشیپسرشون بود که چشم به ا نیهم  دشونیتنها ام رتری خونواده داشت از خونواده شوهرش فق
به   دیکشش نداره درسو ول کرد و چسب دید یدرس خوند وقت ییدوخته بودن پسره تا چهارم ابتدا

 مردمو واکس زدن ....  یکفشا

ازش   ییصدا دمیچون د گهیم یاقاااا ادامه داستانو چ ننیهمه همچنان منتظر تا بب دیکه رس  نجایا به
   دمیپرس ومدیدر ن

   ش؟یخب بق  -

 همون محله هم مرد هیتو دیجاهم نرس چیکار کرد به ه ی همون کفاش یاخرشم تو گهید یچ یه- عادل

 مسخره  -

 برسن  ییجا هیبه  دیهمه که نبا  گهیبود د یواقع  هیخب چ - عادل

 کردنت   فیداستان تعر نیبرو بابا با ا -

 خاطره براتون بگم    هی نیبذار - عادل

  ینگ کنمی م شنهادیاگه خاطرتم مثله داستانته پ  -عابد

 جواب داد باعشوه

 بره  تونهیناراحته م یبه فرض که باشه هرک - عادل

 که چپ چپ نگامون کردو گفت   می تامون بلند شد هرسه

باشه ، باشه   کنواختی  دیادم که نبا یول  نیداستانمو دوسداشت یل یخ نکهیخب مثل ا لهی خ - عادل
 گه یمتفاوت م

  مینشست  ارهدوب

 دختره شماره بدم ...  هیمترو بودم خواستم به  یبار تو هیآقا  - عادل
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 خاک بر سرت  -

  یا هی پا نیخانوم دختر تو عمرم به ا  سنای نیگوش بده حاال به جان تو نباشه به جون هم - عادل
 بودم  دهیند

 خب؟  -

دختره هم نه  شهیخواهر تو حساب م یدختر جا نیگفت خجالت بکش ا دید رزنهیپ هی دفعهی - عادل
 شماره داداشمو داشته باشم؟ دیگذاشت نه برداشت گفت خب من نبا

 خنده  ریز میزد

 شد ادهیپ ستگاهیشد همون ا عیکه ضا ینقدر یا  رزنهی بدبخت پ - عادل

 زنگ در بلند شد عابد به پاشد رفت که جواب بده بعد از چند لحظه دوباره برگشت   یصدا

 ود؟ ب  یک - عادل

 اشتباه زنگ زده بود  - عابد

همون طور که به طرف پله ها   ن یسنگ یحالت داد با اخم ریی تغ دفعهیبه ساعت کردو  ینگاه  عابد
 گفت  رفتیم

 ن یبر نیبلندش گهیبهتره د  شهیم رتونید -

 کجا؟   -

 زدو گفت    یپوزخند عابد

  نی ختیکه از صبح واسش برنامه ر ییهمون جا -

 از طرف ما باشه گذاشت رفت   یمنتظر جواب  نکهیا بدون

   نیایخانوم شماهم ب  سنای - عادل

 من مزاحمتون نشم بهتره گهینه د - سنای
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 هیعوض کنم شماهم  یلباس هی رمیاااااااا نه باباااا بلندشو بابا حالو حوصله ندارم تا من م  - عادل
   نیکن یشیارا

 بابا  ری بم -

  هیبه فکر دگرگون شدمیکه حاضر م یتمام مدت میبه اتاق من رفت سناهمیبه اتاقش رفت منو   باخنده
از   میمهم بود . داشت یلیخ ندفعهیاونم باهامون باشه انگار ا خواستیحال عابد بودم دلم م  یناگهان

 که گفتم  میرفتی م نییپله ها پا

   امیمنم االن م نیشما بر -

 ؟  یر ی کجا م - سنای

   امیرفته بردارم االن م  ادمی یز یچ هی -

لرزون در اتاق عابد رو به صدا در   ییبه طبقه اتاقها برگشتم با دستا  عیاز اون معطل نکردم سر شتریب
 اوردم 

 تو    ایب  - عابد

 هیعال  یحت   ینداره ول یاتاقش مشکل یچرا با رفتن من تو دونمیدرو باز کردمو داخل رفتم نم اروم
پنجره گذاشته بود  یبود و ارنجاشو لبه  ستادهی.. پشت پنجره ا. کنهیخانومم بره جنجال به پا م

 دیبرگرده پرس نکهی.بدون ا

 شده؟یچ-

 ازت کنم  یخواهش هی....  خواستمیم -

 شنوم یم  -عابد

 ؟ یایتوهم ب شهیم -

 داره   ومدیبرو دختر جون تعارف اومد ن  - عابد

 اد ی ب خوامیخب منم م -
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 د یپرس گشت یکه برم  همونطور

 من؟   ایتعارف  -

 اروم باال اوردم   سرمو

 تو  -

 زد در اتاق رو نشون داد یشخندین

 خوش بگذره    - عابد

 اخه... -

 برو   - عابد

 نیا یتو نجایاما دلم ا گهید یخودم جا  تونستمیازش دل بکنم نم تونستمینم یطرف در رفتم ول  به
  قینفس عم هیبرگردم  نکهیا و بدون ستادمیباشه از حرکت ا  یسبز زندون یاتاق پشت اون جشما 

 گفتم دمویکش

  رمی منم نم یایاگه تو ن -

 !! ؟یچ  - عابد

 که گفتم  نیهم -

  ؟ یفرصت گشت و گذار دار  ی وقت یتو خونه بمون  یخوایچرا م -عابد

 اتاقم منتظر جوابتم  یمن تو -

 گفتمو از اتاق به سمت اتاق خودم رفتم  نویا

کنم ؟   کاری چ لرزهیاز فکرشم بدنم م یخونه بمونم؟ حت ی با اون تو  دیمن بازم با یعن ی ؟یچ ادین اکه
خوشحال حواب دادم اخه فکر کردم   یل یسر حرفم بمونم . در اتاق زده شد اول خ دیمجبورم صبرکنم با

 عابده  
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 بله؟   -

 منم  - سنای

 شدم   دی نا ام سنای یصدا یعنی صدا  نیا دنیباشن  اما

   اتویب -

 شده؟ یز یچ ؟یای چرا نم - سنای

   امیتو برو منم االن م ستی ن یز ینه چ -

   امیمن نم  ستیاگه موضوع منم مهم ن - سنای

 کجا گذاشتمش   نمیبب   گردمیبردارم داذم م دیبا یز یچ هی از اون حرفا بودا ...  -

 مطمئن باشم؟   - سنای

 زود   امیاره بابا تو برو م -

هم  قهیاز ده دق یکنم . لعنت  کاریچ  دیبا  دونمیواقعا نم گهیرفت و من همچنان منتظر د رونیاتاق ب  از
  کردمیم ر یفکرا س نیهم یکنم تو یکار  تونمینم گهید ان یب  سنای ایعادل  نباری. اگه ا گهید ایگذشت ب 

تر   کو یش  یلی خ هچهار چوب ظاهر شد ک یجناب عابدخان تو یرعنا  باوی درباز شدو قامت ز دفعهیکه 
 بود  ستادهیلبخند ا هیبا   زیتم

 دم یترس -

 فقط اگه بهت بدگذشت با خودت  میبلند شو بر  - عابد

   یحرفم ارزش  قائل شد یکه برا نهیمهم ا -

 هم داشت  گهید لیهمش بخاطر تو نبود دال - عابد

 واب دادم حرص ج  با

 مثال؟   -
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دوباره شرکتو کارو فرصت   گهیگفتم چند روزه د شمیدوم رفتیحوصلم سر م  نکهیا یکی خب   - عابد
 بهتره از دستش ندم  شهینم

 یواسه چ دونمیرفتم نم رونیاز کنارش رد شدم جلوتر از اون از خونه ب  یتوجه  یمثال بو  باحرص
  یعابد هردوشون تعجب کردن عادل هنوز تو شوک راض دنیخندش گرفته حاال . مرض گرفته . با د

 گفتم تی شدن عابد بود که با عصبان

 گهی؟ برو د یچرا معطل  -

 غلبه کنه  شی بمن انداختو بدون حرف حرکت کرد . عادل نتونست به کنجکاو نهیاز تو ا ینگاه

  ؟یکه توهم اومد شدیچ گمیم - عادل

   ومدم؟یم دیهاله ازم خواهش کرد منم اومدم . نبا - ابدع

   یخوب شد که اومد  میلینه اتفاقا خ  - عادل

 زد و ادامه داد   یبمن انداختو چشمک ینگاه نهیا یتو از

   میکن یکار ی  دیفقط با گمیم - عادل

   ؟یچ  - عابد

خانوم توم با هاله البته اکه دخترا  سنایمن با  میکه انگار جفت جفت نیرفتار کن   یجور ی  دیبا - عادل
 نداشته باشن   یمشکل

  گهید میباهم  ییچهارتا  هیچه کار - عابد

 بهتره ینطور یا گمیکه م دونمیم یز یچ هی - عادل

   نیباش  نیخوای هرکدومتون م کنهینم  یبرا من که فرق  - عابد

  یو اگه کس انیم  یوال جفتهمه معم امی مهمون نیتولد خاله سجاد تو ا میخب قراره بر یدون یم - عادل
 ادهیگرگ ز گهید نیدونیتنها باشه .... خودتون م

 به عادل انداخت   ینگاه  عابد
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 ن؟ یکردی زوج باهم رفتار م هیتو و هاله مثل  میخانوم نبود سنایمثال اگه منو  - عابد

 ی کننکارو یاالن ا دیکه تو با یاره خب همونطور  - عادل

 گرم داداش گلم  دمت

 اقا عادلم هست.  یباشه همونقدر که شما برادرش  یفکر نکنم مشکل  - سنای

 بابا االن مشکل سره منه؟   یا گهیبسه د -

 اگه خدا قبول کنه  - عادل

 بشم   کیتو ج  کیج  ادیمتاسفانه عادت ندارم با نا محرم ز یول -

 نامحرم؟   میشد گهیاالن د یزنی کتکارو که خوب م م؟ی اع؟ ما نامحرم - عادل

 واسه ادب کردنت الزمه  گنهیاون فرق م -

   ؟یدونیتو چه م -منتظر همون گرگا باشه دمیشا  - عابد

 گفت  کردیکه صداشو کنترل م  یدرحال تیبا عصبان  عادل

 خواهرته یناسالمت ؟یزنیکه م هیچه حرف نیعابد ا -

 برداشت کرد   شهینم یا گهید  زهیاز حرفاش چ - عابد

 نشدم   ری حق  نقدریهنوز ا یگیم یدار  یحواست باشه چ  -

بهم   یحرف   نی اصال توقع نداشتم همچ هیگر ری همونجا بزنم ز خواستینگفت دلم م یز یچ یکس گهید
نبودم    یمیصم  یپسر  چیمن که به جز عادلو خودش با ه  کنه؟یفکر م  ینجور یاون درموردم ا ی عنیبزنه 

  دتاو مجلل دم در چن کیش  یلیتاالر خ  هی میدیگفت ...کم کم به محل جشن رس ینجور یتا حاال چرا ا
بود شاخ   کی از تعجب نزد میداخل تاالر رفت یبودنو مشغول حرف زدن بودن وقت ستادهیپسر و دختر ا

  یلیخ  یمهمون هی هیشب رشتیخانواده ثروتمند نداشت ب  هی  یبه مهمون   یشباهت چی چون اصال ه ارمیدرب
دستش گرفته بودو   ی. دستمو که عابد از بدو ورود تومینشست زی م هیتولد . دور   هیبود تا  یرسم   یلیخ

که لبخند زنان به طرف ما   دم یدخترو پسرو د هیاز دستش جدا کردمو جذب دورو اطرافم شد . 
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خب   میاز اون ماهم بلندشد یروی از جاش بلند شد به پ دمیمتعجب به عادل نگاه کردم که د ومدنیم
 گهیالبد اشنا بودن د

 مارال خانوم دخترخاله سجاد   شونمی سجاده. ا نیا - عادل

با قد متوسط  یعادل . مارال دختر   نیا رهیامشب مخشو به کار نگ ارهی.شانس ب نهیپس مارال ا اهان
پسر بود بنظرم   نکهی هم رفته خوب بود اما سجاد با ا ه یو رو یگندمبا پوست   ظیغل نه چندان شیارا

ه لحن  ی. پسر جالبیمشک یروشنتراز مارال موها  یداشت قدبلندو چهارشونه با پوست  یچهره بهتر 
 قشنگه یلیحرف زدنشم خ 

   ؟یکن یمعرف  یخواینم  -سجاد

 صداشون بزن  یهو  یها یبا ه ستین شتریشب که ب هی - عادل

 د یخند مارال

   یبانمک  یلی شما خ -مارال

 نمک از خودتونه  کنم ی خواهش م - عادل

 خنده هممون بلندشد  یصدا

 هاله خواهرم  نمیاز دوستامون.  ا  یک ی  سناخانومی. نیشناسیعابدو که م - عادل

   ییپس هاله خانوم شما -سجاد

 خوشبختم   تونییبله از اشنا  -

 بودم  دهیدرموردتون شن ییزایچ هی.  ن یهمچن یمرس -سجاد

کرد اوناهم  یانداخت اخم کرد ی به منو بعدم به سجاد که بالبخند داشت نگاهم م  ینگاه هی عابد
 نکهیباا هیدونفر ناراض  نیعابد از وجود ا گهیبهم م یگذشت به حس ینشستن . چندلحظه ا شمونیپ

 باحالن   یلیخ

 انقدر کم حرفه ؟  شهیاقا عادل داداشتون هم گمیم -مارال
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 )مارال تازه با عادلو عابد اشناشده( 

 براتون  رقصهیهم م یدور بندر  هی شهی بلند م شهیاب م خشیحاال کم کم  - عادل

 لبخند بسنده کرد   هیفقط به  عابد

 . نیدرمورد خودتون بگ کمیباهاتون اشنا بشم   شتریهاله خانوم دوستدارم ب -سجاد

دادو  رونی ب  تی با عصبان یبزنم عابد از جاش بلند شد نفسشو کم یحرف نکهیزدم که قبل از ا یلبخند
 زمزمه وارگفت 

 دارم   اجیتازه احت یبه هوا کمی  رونی ب  رمیم -

چند لحظه فقط   شمیمتوجه نم یز ی من که از رفتارش چ  هیبی جمله سالنو ترک کرد واقعا ادم عج نیباا
هنوز   یانداختم ول  نیی مات رفتن عابد بودم رومو برگردوندم باسجاد چشم تو چشم شدم سرمو پا

  نوراو نورو یچشمام ا یمحوطه رفتم ه یبه ناچار از جام بلند شدم به دنبتل عابد تو  کردینگاهم م
  یقلبم داشت م دمیتا بهش رس  دم یدنبالش دو رهیم رونی داره از محوطه ب دمی د دفعهیکه  دیچرخیم
 چند لحظه زل زد تو چشمام  ستادوی. ا ستادیا

 تموم شد  تونییچه زود اشنا  - عابد

 عابد  -

دم خور   یکه باهر پسر  خوامینم ینحور یواست روشن کنم من خواهر ا ویزیچ هی  دیهاله با نیبب   - عابد
 بفهم  نویبشه ا

 د یکش رونی ب  ایسجاد منو از تو رو یپرسش دوباره  یصدا دفعهی

  ن؟یبگ یز ی چ نیخوایهاله خانوم باشمام نم  -سجاد

 د یصورت عابد لغز ینگاهم رو مین

 بعد  یباشه برا -

   یهرطور راحت - سجاد
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جوونه ها خوشگلم هست . اگه بابام زن نداشت حتما اونو   یلیمارال مادره توم خ  گمیم - عادل
 ...  گرفتمیواسش م

 مارال فوت کرده(  ی)بابا

 ؟   یرا به مامانت نرفتتو چ ی... راست

 با حرص جواب داد: مارال

 خوبم میلیمگه چمه؟ خ -

 نرم گفت   ییبه مارال کردو با صدا ینگاه  عابد

 خاص خودشو داره  ییبای ز یهرکس -

شد سجاد خوشحال چون از  یحال  هی یکرد؟ هرکس فی گفت؟ از مارال تعر یاالن چ  نی!!!! اجاااااان؟
چشماشون  گهیو عادلم که د  سنایبود.  یدلش عروس یکه تودست مارال راحت شده بود. مارال 

 یرو  یبه پا بود مارال کم   یشیدلم ات یتو دمیترکیچهارتا شد . منم که.... از حسادت داشتم م
کرد عابدم با   یدر پنهانش داشتو موفق هم نبود تشکر  یکه سع یحابه حا شدو با ذوق شی لصند

 هیپشت چشم واسش نازک کرد که عادل با  هینداره جواب داد. مارال رو به عادل کردو  یگفتن قابل 
 گفت  یلحن بامزه ا

 خبه خبه توم حاال  -

 کرد   لیمش حسن تبد لهیرو به تو چارهی مارال ب یکاخ ارزوها هیخونسرد درعرض چندثان  یلیخ  عابد

 نیمثال ا  شتریب  یکی کمتر  یکی  خاص خودشو داره حاال ییبای ز یرو گفتم هرکس  قتی من حق - عابد
 خوشگل شده    یل یهاله به من رفته خ

نکنه   کارتیخدا بگم چ  نییجملش دوبرابر شد بدنم لرزهگرفت سرمو انداختم پا  نیقلبم باا تپش
جنبه شدم من  یچه ب یکردیم  فیتو جمع از من تعر دیحاال با  کردمینگاهاشونو حس م ینیسنگ

دلم  دمیشا  دمیفهم یحالشو نم  نیا لیناخودآگاه به سجاد نگاه کردم برافروخته بود و من دل
  نکهیزدتاای ما حرف م نیفقط سکوت ب  یا قهیکه داشتم بالو پر بدم.  چنددق یبه حس  خواستینم

 عادلم باهاش هم کالم شد
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 نیا میمخ چهارتا ادمو بزن  میدوتا دور بزن هیپاشو  میبه هم نگاه کن  مینیبش  نجایا  یمارو کشوند - عادل
 چه وضعشه؟ 

 زدوگفت  یپوزخند سنای

 خوبه هر دور دوتا  -

 دردسر داره  یخوشگل گهید میکن  کاری چ - عادل

 ه یچشم چرون ستین  یخوشگل  ری نخ - سنای

  دونستمیجان من؟!!!! اههههههه نم - عادل

رفتو بساط  یرو به شاد ذرهی ی حرفش فقط چپ چپ نگاه کردن بود کم کم مهمون نیا جواب
 از قبل برپا شد  شتریرقصشون ب

             💞💞💞💞💞💞💞💞 

بود که با    یبار   نیچندصدم  نیا شبیعابد رو با خودم مرور کردم از د شبیرفتار د گهیبار د هی
رفتم انگار مهمون   اطی م مرتب کردم به حسر  ی. شالمو روکردمیکردنش ذوق م  فیتعر یاداور ی

   دیکه عابد پرس رفتیاومد عادل به طرف در م  شونیگرام

   ؟یباز کن وانیک یدرو برا یر یم -

 کوچه عوض شه  یدرو باز کنم هوا رمینه م - عادل

کرد از   ی مختصر  یخنده که از خنده مت عابدم خندش گرفت عادل درو باز کردو احوالپرس ر یز زدم
کرد اصال حواسش به من نبود .    یشد به عابد سالم انی با موتورش نما وانیدر عقب رفت که ک یجلو

 وفتهی شل شد موتورش خواست ب  ستادیسرجاش ا دویمنو د دفعهیداخل که  ارهیتا اومد موتورشو ب 
باز موتور افتاد و اونم  رهیموتورش افتاد اومد جعبه رو بگ یاز رو ین یریجعبه ش  رهیتورو بگمو اومد

   چارهیب  نیخورد زم 

 برو  ای .بارمشیبرو داخل من م ای ب - عادل

 شهیزحمت م  -وانیک
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تشکر خاک لباساشو تکوند و   هیاونم با  یزن ی حرف م یادیز یدار  یعن یچپ چپ نگاهش کرد که  عادل
در   کیبه طرف ساختمون همراه ما به راه افتاد.نزد یبرداشت با عذر خواه نیرو از رو زم  ینی ریبسته ش

خندمو   یعابد گرفتش بزور جلو  ندفعهیکه ا نی رفت باز خواست بخوره زم یکه سکندر  میبود یورود
 هول کرده حاال!؟...... نقدریچرا ا نیگرفته بودم ا

 وانیگذاشتم به سالن رفتم تک تک فنجونارو برداشتنو منم کنار عابد نشستم ک ینیس یهارو تو قهوه
 خودش توعالم خودش تکون داد یبرا یسر  هینگاهم کرد بعد  یچشم  ریز  یکمی

 بازم شرمنده بهتون زحمت دادم -وانیک

 مهمون رحمته  هیچه حرف نینه بابا ا  - عابد

 وانه یک ستیرحمت ن نیا - عادل

 خنده   ر یز زدم

   ری هم از اون خوباش بگ ی. حاال اگه گرفت ایریبه دل نگ کنمی م یشوخ  - عادل

 خنده جواب عادل بود   دوباره

 یی روزگاره خدا  یاز اون مردا وانیاقا ک نیواقعا ا یول  - عادل

 کرد   یهمه حرفا و حرکاتش بود تشکر  یکه از بدو ورودش داشتو چاشن یباخجالت 

 ؟یهست یاالن مشغول چه کار  وانیک اقا  یراست  - عابد

   شهیادامه بده بازنشست م گهیدو سال د  کارهیساله ب  ۲۸ - عادل

 دادو گفت  انی نفر به خندش پا نی. اخر رهیبشر بلد نبود زبون به دهن بگ نیا کال

   میموتور کیفعال که پ -وانیک

 ؟یهنوز ازدواج نکرد - عابد

   کنمیحتما شمارو دعوت م  ستمیمعرفت ن ینه اگه ازدواج کنم که مثل شما ب -وانیک
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 : دیبا تعجب پرس دی چرخی گرفتن جواب م یبرا وانیپرسشوار عابد به دنبال زبون ک نگاه

 ازدواج  - عابد

 : ی زدو به من اشاره کردو پرس یلبخند وانیک

   ست؟یهمسرتون ن شونیمگه ا -

بااون چشماش    نییانداخت سرمو انداختم پا یبود به من نگاه  دیکه ازش بع یبا لبخند عابد
  لرزوندیقلبم رو م  یبدجور 

 . خب چخبر از خانواده؟   کنمیم  فیمفصله بعد برات تعر انشی نه جر  - عابد

شرکت   هی ی فقط کامزان اومده تهران تو کنهی م یبابا که هنوزم کشاورز   یچیه رسونن ی سالم م - وانیک
 حسابدار شده  

 به کامران  نیافر - عابد

نه از  شناختمیم وانویاشتباه بود چون نه ک یلیجمع سه نفرشون خ نیحضورم ب  کردمی م حس
 از جام بلند شدم که اوردمیسر در م یز یحرفاشون چ

 عابد بلندشد  یصدا

 ست ین  یاجیواسه ناهار سفارش غذا دادم احت -

رو برداشتمو به بهونه شستن فنجونا به   ینیبرم از اونجا به ناچار س خواستمیشده م اماهرجور
دستام  ی نشستم سرمو رو زیپشت م دمویعقب کش یصندا هیاشپزخونه رفتم . بعد از شستنشون 

  ینیبار حس هی یبار حسن هیادامه پبدا کنه   یوضع قراره تا ک نیا دونستمیکاش م یگذاشتم ... ا
ندارم .......  دنیجز انتظار کش ی.چاره ا یهمه خستگ نی باخودم چند چندم خسته شدم از ا ونمدینم

 گذاشت   زی م یغذاهارو رو

   ؟یدیخواب  - عابد

 با حرفش سرمو باال اوردمو از جام بلند شدم   همزمان
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 نه  -

غذا ها بودم که عابد با پوزخند    ختنیمشغول ر دمیناهارو اماده کردمو غذاهارو توشون کش یظرفا
 گفت  یمسخره ا

 همسسسرره من   -

خنده دارو    یلیدر واقع براش خ  دونستیخودش نم   قیاون منو ال دمیفهم ی حرفشو خوب م  شین
 به ازدواج بامن فکر کنه  یمسخره بود که حت 

   ؟یگفت  یز یچ -

براش    نقدریا شعوری؟ پسره ب   هیرفت.فکرده ک رونیبود . ب میزبون  هیتفاوت  یجواب ب فقط پوزخند   و
بزنمو   ادیسرش فر خواستی. دلم مدهیخودشو د  یلیخ نکهیمثل ا خنده؟یمزخرفم مه به ازدواج بامن م

  هیزندگ هازمن صداش بلند شد که " اون هم تریقو یدرون  ادیفر هی...  ی.... ولیست ین یچ یبگم تو ه
 وانیغذامو بخورم که ک یی. خواستم برم تنها دمیچ قه یرو با سل زیمنه" به فکر کردن خاتمه دادم م

 د یپرس

   کنه؟ی نکنه حضور من ناراحتشون م خورن؟ی هاله خانوم ناهار نم  -

 برگشتمو گفتم عیسر

 من...  ستین نیگیکه شما م  نطورینه ا -

کلمه محکمو قاطع بود که  هی نی اونقدر هم  ی" ولنیگفت" بشکلمه هیوسط حرفمو فقط  دیعابد پر 
.   انیخانوم ب  هینذاشت .نشستمو اروم شروع به خوردن کردم خداکنه زودتر بابا و عال یبحث چیه یجا

 ذاشتنها نذار. نگاهمو به ظرف غذام دوختم . دست از غ وونهیدوتا د نی منو با ا چوقتیخدا ه
 گفت  دویکش

   ؟یشروع کن یخواینم  - عابد

 ندارم   لیگفتم که م -

   مهیبچه تو رژ - عادل
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 که زود باور گفت  وانمیک

 الغرتر ؟   نیاز ا گهید -وانیک

   شیبهش کرد خندم گرفته بود از سادگ ینگاه تند عابد

  ن؟ی خندی م یبه چ -وانیک

 د یببخش یچ یه -

 با اخم نگام کردو گفت  عابد

 بس من غذاتو بخور   -

 اشتها شروع به خوردن کردم.  یرو تموم کردمو اروم و ب  خنده

               💞💞💞💞💞💞 

 ست ین میبخدا من طور -

   ست؟ین یطور   یگیهفته اس چشاش گل انداخته م هیاره جون خودت .  - عادل

 زدو گفت  یخنده ا مامان

 دکتر برو ضرر که نداره هیدخترم بلندشو  گهیراست م  -

 و کبودت کنم ؟   اهیبادمجون س  نیبزنم ع  ای یشیبلند م  - عادل

 بچه که زدن نداره   -

 نگام کردو گفت   چپچپ

 پاشو  -

 بلندشو دخترم   -خانوم  هیعال
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  ضیلباسمو تعو لیم یره احوصله و بدون ذ  یگفتمو از جام بلند شدم در اتاق رو باز کردمو ب یچشم
دادم اونم پشت فرمون جا گرفت.   هیتک یرفتم .......سرمو به صندل رونیکردمو همراه عادل از خونه ب

 زدو با التماس به عادل نگاه کرد  شهیبچه اروم به ش میدیبه چراغ قرمز رس نکهیراه افتاد تا ا

 گل بخر  هیاقا  -پسر

 من خودم گلم   - عادل

   نمکی خواهش م  - پسر

 کارت بچه  یبرو پ  - عادل

 چند لحظه صبر کردو بعد گفت   پسر

 خوشگلتره نکهیا ؟یدیکه باهات بود خر یروز یاون خانوم د یبرا  یچطور  -

  ومدمین  ابونیخ  نیتو ا  روزی؟ من اصال د یزنیم یاع چرا حرف الک  - عادل

 رو به من کردو گفت  پسره

خانوم سه    مونیاون م یبرا دونهی قدر شمارو نم  نیبراتون گل بخره ا خوادینم گهیخانوم داره دروغ م -
   دیتا گل خر

 عمته  مونیم - عادل

 زبون در اوردو گفت  هی پسره

 من که عمه ندارم   -

 خنده   ریعادل زد ز دفعهی

 بود ... کل گالت چند ؟   مونمیبه م هیالحق که شب - عادل

 تومن  ۳۰ شهیتاست م۳۰هزارتومن  یشاخه ا  -پسر

 بده من همرو   -عادل
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 گرفتو پولشو داد . گالرو داد دستم  گالرو

 مال خودت   شینگه دار بق زشویچ - عادل

   ؟یچ -

 مال خودت   شی تاشو نگهدار بق ۲۹ نهیمنظورم ا عادل

  مونهی م دونهیهمش  یدیزحمت کش  -

 ادهیهمونم از سرت ز - عادل

 .میمعطل شد یساعت مین هیتو  میتا نوبتمون بشه بر میشد ادهیپ  نی مطب از ماش یجلو

زد و اشاره کرد   یلبخند یی.خانم رجاشدیم نایا یبابا عل یاز اشناها  ایکه گو میاتاق متخصص شد وارد
 : د یبهم انداخت و پرس ینگاه نمیکه بش

  نیچشمتون اومد یسرخ یبرا -

 بزنم عادل جواب داد یحرف نکهیاز ا قبل

 شده   اهی وسطش س هیعاد شینه سرخ  -

 خنده که منم خندم گرفت    ری زد ز ییرجا

 شده؟   ینطور یوقته ا یل یخ  -ییرجا

 اومده  ای به دن یاز وقت بای تقر ش؟ی اهیس - عادل

 به خندش ادامه داد  دکتر

  زنه؟یاشک م کنه؟ی دردم م -ییرجا

که احتماال بخاطر بهاره و از   تهیحساس هیو اخرشم گفت که کرد  نهی معا دویپرس گهیچندتا سوال د هی
 حرفا   نیا

 که اثر داشته باشه   دوارمیام  سمینویدوتا قطره م  یک ی من براتون  -ییرجا
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 ممنون  -

 سوال  هیخانوم دکتر  - عادل

 د ییبفرما -ییرجا

 چشم، دل هم داره؟  - عادل

 معلومه که نه   ؟ی:چ د یبا تعجب پرس  ییرجا

جمله رو تازه فکر    نیا دمیچشم دلم روشن از صبح ده هزار بار شن گن؟یم یملت چ نیپس ا - عادل
 کنم زبونم داشته باشه که حرف بزنه ....

   میبس کن عادل بلند شو بر -

  یاگه سرطان چشم زنهیسه م کمی خواهر من  نیا د ی... ببخشامیمنم االن م رونی تو برو ب - عادل
 من طاقتشو دارم  د یداره به من بگ یز یچ

 ؟ یگ یم یور  یچرا در   ه؟یسرطان چشم چ -

.سرشو باال اوردو با خنده جواب   دی خندیم وونهید نیا یبه حرفها  زوی ک سرشو گذاشته بود رو م ییرجا
 داد 

   ستی ن  شیزی نه چ - ییرجا

 بگه  تونهیتو نم  یجلو دیشا  رونی تو برو ب - عادل

 دم یکش یپوف

 ا یمن رفتم زود ب  -

که عادل  ینقدر یکاش ا یا کردمیفکر م نیزدم به طرف داروخونه راه افتادم .  تو راه به ا رونیاتاق ب  از
 شهیهمه جا هوامو داشته هم شهی هم یول  رهینگرانم بود عادلم سره کار م  کمیحواسش بهم بود عابدم 

حساب کنم که عادل  ومدمبود.... نسخه رو به پرستار دادم ا  جانیکاش االن اون ا یعابد نه ا یبوده ول
   دیرس
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   امیاالن م نیبرو تو ماش - عادل

  میریحساب کنم باهم م نارویا -

 چشمام و گفت به طرف چپ خم کردو زل زد تو   شرشو

 نه بابااااااا  -

  شمی مامان م شمیبابا نم  -

   نیهم عمو. برو توماش شمییانشااهلل هم دا - عادل

 . به   ادی دادم تا ب هیتک  نیرفتمو به در ماش رونی ناچار ب به

 اومدو داروهارو دستم داد  طرفم

  میای و خودمونم به حال ب میبه چندتا باحال بد  یحال هی میبر  ییجا هیتا  یحال دار  -عادل

   ؟یچ -

  انه؟ی یحال دار  - عادل

 خب کجا؟   -

 ناجا   یته چاه با بچه ها - عادل

   میخوبه .بر -

  م؟ی.بر  شهیبهترم م - عادل

 م یبر -

  ادینم ادمیحتما خوبه  هیخوب یجا گهیاگه م میبه سمت ناکجا اباد به راه افتاد  مویشد  نیماش سوار
بهم   میرفتی هرجا که م شهیبرده باشه هم  یبد یکه باهاشون بودم عادل منو جا  یماه ۷-۶ نیا یتو

 خوش گذشته بود  

 نبود؟   میزیچ یشلوغش کرد یالک یدید -



 بگذار مجنونت باشم 

90 
 

   دونستمیمنم م -عادل

 شده؟   ادیپوالت ز ای؟  نجا یا یمنو اورد یبود  کاریپس ب  -

 اونا سخته  یب  یکنه که زندگ کار یچدهترا رو  نیخدابگم ا چکدومیه -عادل  

 دم ینگاش کردموپرس باتعجب

 !!!؟ییخانم رجا -

 دم؟   ایاون شاخ داره  هیمگه چ - عادل

 از تو بزرگتره   یول  چکدومی نه خب ه -

خودمو گرفتم انگار   میازش دل بکنم تصم  تونمی.  نمیلیخوبه خ یل یخ  ستین یز ی پنج سال که چ -عادل
 شدم ...  وونشید

دل ببنده حتما   یشدت به کس  نیبود امکان نداره به ا دیبع  شناختمیکه من م یحرفا از عادل  نیا
 خنده   ریزد ز دفعهینه عشقو ازدواج .... زدی بااون حرف م  یداشت از دوست

  ؟یخند یم  یزهرمار به چ -

 زد پشت سرمو گفت   دونهی

  یساده ا یلیخاک تو سرت خ - عادل

  ندازهی احمق منو دست م یگرفته بود بدجور  حرصم

 کنه؟ یدختر باز  یبشم ک یک یمن پابند  - عادل

 خندمو گرفتمو گفتم یجلو

 عابد   -

 اوه .عابد!   - عادل

  شهیکه باورم نم  ستین ش یتو زندگ ینگو کس -
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   دونستمیخب اگه بود که من م - عادل

 بگه  یحرفاست که بخواد کاراشو به کس نیاون تودار تر از ا -

که تو روز   ییها هیاز قض میزنی باهم حرف م یمن . ما هرشب کل  ینه برا یاره تو دار هست ول  - عادل
  میمختلف دار یکه به ادما  ییبرامون اتفاق افتاده تا حسا

سالمندان نگه داشت و   شگاهیاسا هی یبعد جلو یداد.چند لمی لبخند تحو هینگاش کردم که  باتعجب
 : دیپرس کردیکمربندشو باز م کهیدر حال 

   ؟یش  ادهیپ یخوای نم - عادل

خودش براش    هیدر ظاهر فقط رفاه زندگ نکهیپسر باا نی ا شدیاز قبل م شتریاز کاراش هر روز ب تعجبم
 بزرگه   یلیمهمه اما دلش خ 

 !!!نجایا -

 گالرو برداشتو گفت  بالبخند

 بچه ها منتظرن  -

  یکه بود حس خوب  یحس کردم اما هرچ نطوریمن ا دمیشا دونمیکرده بود. نم دایپ یحال معند هی
گرم   یاحوالپرس هیقبلش  میشد شگاهیدنبالش . وارد محوطه اساشدو منم به   ادهیپ  نیداشت از ماش

 نحرفاش اما م نیگفته بود ب یهرچند که قببا دوسه بار  ادیم نجایا ادیبا نگهبان داشت بنظرم ز
 !  هیشوخ هیکه فقط  کردمیفکر م  شهیهم

   ؟یکنی نگام م ینطور یچرا ا - عادل

 "  یچیکلمه گفتم "ه هیفقط  بالبخند

بودن اونارو   ستادهیجلوتر چندتا دخترو پسر جوون که هر کدوم چندتا شاخه گل دستشون بود ا کمی
 نشون دادو گفت 

 م یبچه ها اونجان بر -
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که به  می کرد یبودم شناختم . سالم دهیکه فقط مارالو سجاد رو چون قبل د میدوستاش رفت  شیپ
 کرد   از پسرا زودتر از همه بحث رو شروع یک یجواب دادن .  یگرم

 شما پس؟   نییکجا  -

 بچه رو برده بودم دکتر   نیا - عادل

 دی پرس  هیناراحت که البته من فقط حس کردم ظاهر یا افهی با ق مارال

   زم؟ی عز یشدیچ -

 شلوغش کرده  یعادل الک  ستی ن میزیچ -

 ست ین یز یچ گهیشده م اهی وسط چشماش کال س ستین تی زیاره جون خودت چ - عادل

 خنده.... یصدا

   ست یساده بود مهم ن تی حساس هی -

 حتما بخاطره بهاره   -مارال

 گفت   نویاره دکترم هم -

 پسر که اول بحث رو شروع کرد گفت  همون

  ؟ی کن  یمارو به خانوم معرف  یخوایاقا عادل نم  -

 نه- عادل

 زهرمار  -پسره

   گهید نیدیهمه اتون انگار فهم دهیمارال فهم نیهم - عادل

  م؟یو بابا مگه من جارچ بر -مارال

 ی شغل داده باش رییتغ نکهیاره مگه ا - عادل
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مارال فقط با حرص نگاش کرد که  د یرسی به زبونش نم چکسی خندم گرفت واقعا ه  شیحاضر جواب از
 لبخند دندون نما زد  هیاونم 

 .رو کرد بهشونو منو نشون دادو گفت نیخب بابا کچلم کرد لهی خ - عادل

 خواهرم هاله نیا -

 رو به من ادامه داد:  بعد

 . شروان . شبنم خواهرش.  قی. الله. شقانی. صدرا . مع یشناس یسجاد رو که م -

 نفر به مارال اشاره کردو گفت  نیاخر

   ونجهی نمیا -

که اونم عادل جالب بود فقط مارال تک بود یلیدخترا از گل بود خ  یاسم همه  گفتیم راست
 شد   شقدمی. شروان بازم پخوردیفقط حرص م یاسمشو صدا زده بود طفل ینجور یا

بهتون خوش بگذره بالبخند ازش تشکر کردم که   دوارمی ام نیخوشحالم که شماهم تو جمع ماهست  -
 صدرا گفت 

 ی عابد خال یجا -

   دمیتعجب پرس  با

  ومده؟یمگه اونم م -

 میمنتظرشون نذار گهید میاشنا کرد . بهتره بر نجایاره اون مارو با ا  -راصد

داشت اخه به  اجی بچه ها احت ن یبه حضور ا یل یفضا خ نیا نجای. انگار ا میشد شگاهیسالن اسا وارد
 هیواقعا توقع  کردنی ازمون استقبال م یتو سالن همه با خوشحال میپامون رو گذاشت نکهیمحض ا

خانومو بابا   هیباشه دست پرورده عال  یباالخره هرچ  یاز عابدو عادل رو نداشتم ول ییکارا نیهمچ
 روزی از د بای خونه از پرواز برگشته باشه . تقر  رمیم  یدلم براش تنگ شد خداکنه وقت  هوی. نیعل
  یرو ی. دست خندوندیکردن و همه رو م فی. عادل شروع کرد به جوک گفتنو خاطره تعر دمشیند

 بود   نجایهم یاز پرستارا یکی نشست شونه ام نشست اروم برگشتم پشتمو نگاه کردم  شونم
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   نجا؟یا یایباره که م نی اول -پرستار 

 اره چطور مگه؟  -

 ی کنی باشوق نگاهشون م یل یخ  دمیاخه د -پرستار 

 داره  یبی بودن حس عج نایکنار ا -

همه کسل و   رنی که دوستاتون م یوقت  ستن یشادو اروم ن  نقدریا شی هم یول هیاره حس قشنگ  -پرستار 
  رشونی. بازم خدا خ میشدیم وونهی همه اخم د نیا نینبودن که ماب نای. اگه ا شنیدنده و غرغرو م هی

   زننیسر م نجایبار به ا هی یبده که هفته ا

 ول کنن به امان خدا؟  نارویا ادیدلشون م یواقعا چطور  -

 جواب داد دویاز ته دل کش یاه هی

 وقته که سنگ شده  یل یدل ادما خ -پرستار 

   ؟یکن یکار م  نجایوقته که ا یل یشما خ -

   نامیا نیع یی جورایراستش خودمم  شهی م  یدوسال هی -پرستار 

 متوجه منظورتون نشدم  دیببخش -

 ادهی کار ز نجا یبودم ا دهیاومدم تهران شن  رازیکار از ش  یبزرگ شدم. بعدشم که برا  یستی تو بهز -پرستار 
به عنوان پرستار مشغول   نجاویکردن ا میدرو اون در زدم تا باالخره معرف  نیبه ا  نقدرینبود . ا یول

  وفتادمیهق هق م هب هیاز شبا از گر یل یخ  یباورت نشه ول دیشا رفتیحوصلم سرم  یلیخ  لیشدم.اوا
  یجا زندگ  نیهم نکهیکم کم عادت کردم . بهشون وابسته شدم مخصوصا ا ینبود ول  یاما چاره ا

 کنم یم

 داد:   حینگاش کردم که بالبخند توض  یسوال

  ی. راستمیکنی م یاز همکارا اونجا زندگ  ی کی هست با   نجایپشت ساختمون ا کیکوچ  تییسو هی -
   ؟یشمانامزد کدومشون 
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  یکه نامزده عابدم ول ومدیحرف از دهنم در م نیکاش االن ا یا کردمیزدم تو دلم ارزو م یا خنده
 جواب دادم

 خواهره عادلم -

 برداشت کنم  ینجور یمن خواستم که ا دمیشا دونم یاسم عادل نم دنی برق زد از شن چشاش

   ؟یجد -پرستار 

 اره . چطور مگه؟  -

 اسمتونو بپرسم؟  تونمیم -پرستار 

 حتما. من هاله هستم -

 دستشو به سمتم دراز کردو گفت  بالبخند

 ام هیمنم هد -

  دبهیشا کردمیم  یباهاش احساس راحت ییجورا هیبود راستش  یمراسم کنارم بود دختر جالب  انیپا تا
برام کم نذاشته  یز ی چ یبود هرچند که باباعل دهیکش  اریبود و زجر بس میتیخاطر که اونم مثل من  نیا

  یعسل شمجفت چ  هی. بای حال ز  نیمهربون بود ودر ع ی ل یخ .میحس مشترک داشت هیبود اما واقعا 
  یلیکه تنهاست دلم خ فی. ح  ومدیکه به صورتش م ی متوسط دخترونه صورت یلبا یکمون یابروها

فرشته  هیدوست داره چون  یلیرو ح  ذارهیرو سره راهش م هیکه هد یبراش سوخت . خدا واقعا کس
 اش.....

 ای ب شمونیبازم پ  -هیهد

 حتما  -

 . دهیوعده م  یخانوم الک هیهد  ارمشی. نم نجایا ارمی بازم تورو ب  خندمیمن به گور بابام م - عادل

 چرا؟  -هیهد

 که   گرفتینم لی مارو تحو یخانم امروز کس   نیبخاطر ا -عادل
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 دادنیهمه که دور شما جمع بودن و داشتن به حرفاتون گوش م  -هیهد

 گفت  طنتی با ش صدرا

 مدنظرشه که واسش همه کسه ی ک ی  یعنی رهی گینم لیمارو تحو چکسیوقتا منظور ادم از ه  یبعض -

حرفشو   می مستق ر یکه غ لیدل نیبه ا  دیعادل ذوق داشت شا شدیردو بدل م نشونینگاهم ب یرکی ز ریز
اونقدر   هیتعجبم نداره اخه هد ست ین دیبع  رهیواقعا دل عادل گ دیرسونده بود.... شا هیصدرا به هد

 پسره سرکش ببره  نیب هست که بتونه عقل از سره اخو

 صورتم زد   یجلو یبشکن 

 ؟ یتو فکر  هیچ - عادل

   نجا؟یا نیایشماها چندوقته که م گمیم یچ یه -

 .چطور؟  شهیم یسالو دوسه ماه هی - عادل

 پس؟  یگفتی نم یز ی چرا به من چ -

 ی ایب یدوسدار  میدونستینم - عادل

 مثل امروز  یبپرس  یتونستیم -

 راه انداخته  یسوال  یب  دونمیچه م - عادل

 اونجا  یبرد لیمنو امروز با دل  دمیشا -

 ل ی دل یبود .ب ینجور یهم  ری نخ - عادل

 جواب دادم  لجوجانه

 چرا داشت   -

 نداشت  - عادل

 داشت  -
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  دی گرفتو کش موین یب سره

 درد داره ولم کن  یا -

 نداشت   ی عن ینداشت  گمیم یوقت یبا من بحث نکن  گهید یتا تو باش - عادل

 کردم ک گفت  یکج دهن

 ؟ یکار کرد یچ -

 درد داره  گهیشو د الیخ ی غلط کردم ب یچ یه -

   ادیکه دردت ب  دمیمنم کش - عادل

 ولم کرد.   باالخره

 یا وونهید یل یخ -

 خواد یدوباره دلت  کتک م - عادل

 امروز  یچه زورگو شد -

 لب اروم گفت  ر یبهم انداخت ز ینگاه  دمیمنم خند یا ولچر دم یگرفت نفهم خندش

 ناست یعاشق ا  یعابد خال یجا -

 تو؟   یعاشق کارا -

 ؟یدیشن  - عادل

 نه پس گوشامو دادم اجاره   -

 گفت  یجد  یلیخ

 چنده تو بازار؟   متشیاالن ق نیدون یم ن؟یشما مزنه چشمم دار ؟یجد - عادل

 یگیم ونیهز یواقعا دار  گهید -
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 کرد  نهیهز دیروزا با نیا گهیاره د - عادل

 تو سرت نخورده؟ یز یچ -

 تو سره خودت بخوره   زیچ - عادل

 ی روان  -

 ی نمان نیزم  نیرو ا -عادل

  یجواب ه یبازم  گفتمیم یز یازمون گرفت هرچند اگه هرچ شترویبحث ل دنداجازهیرس  نیو ا میدیرس
بودم    دنشیکه منتظر شن ییبه اجبارعادل زنگ رو زد که صدا مینداشت دی کل چکدومیداشت . ه

 د یچی گوشم پتو

 ه؟ یک  -عابد

   ؟ی نیب یابهت نم نیمنو باا - عادل

 ؟ یی. تنهایز یبس که ر  -عابد

 نداره  یا دهیفا گه یمقاومت د نیکن مینه خونه در محاصره اس خودتونو تسل  - عادل

 هیاومده بود بعد از  رشونمیام ییدا مید خونه که شدکردو درو باز کرد. وار بشی نص یا وانهید باخنده
دختر   ایمان  شیو پ  هیبق شیبعدلباسامو که عوض کردم برگشتم پ یبه اتاقم رفتم و چند یاحوالپرس 

 ماه از من بزرگتر بودم نشستم  ک ی عابد که فقط  ییدا

 منتظرتم؟ هیاز ک یدونیتو دختر؟ م ییکجا  -ایمان

 رون یب  رفتمینم نجا یا نیایامشب م دونستمیاگه م دیببخش -

 ن؟یخب حاال کجا رفته بود -  ایمان

 گفت شدو مونیاز سوالش پش  هوی

 سالمندان یسرا دمیخودم فهم  یبگ خوادی نم  -ایمان
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 خانوم که حرف دخترشو شنبده بود گفت  مهتاب

 ؟ یچ یاونجا برا -

  میقبول کن یخوندگبه فرزند  رزنوی پ هی میرفت -عادل

 خنده که مهتاب خانوم وسط خندش گفت  ریز زدن همه

 ی کارات برنداشت نیشده تو هنوز دست از  لیذل -

 هنوز بعد از چندسال ادم نشده نیا میاومد مویما رفت -ریام ییدا

 ن؟ یشما کدوم کشور رفته بود یراست -

نگفتن کجاو منم   چوقتی خب ه یکه خارج از کشور بودن ول  گفتنیبود که برگشته بودن م یماه چهار
 بودم   دهینپرس

 توک پا رفته بودن تا کره   هیبابا  - عادل

 ژاپن   -نگاش کردو گفت یچپک  ایمان

سنگاپور کجاست بابا ما   میدونی تاشکند انگار ما نم گهی با اشفه م  نیهمچ نی حاال همون چ  - عادل
  ک؟یمکز م یرفت  یذار یواسه ما کالس م یحاال شما ه یاندونز همون  میومدیسه بار م یخودمونم سال

 ...  ایاسپان نیکه رفت نی بگ یه دینبا گهی شما د یمعروفه ول  کمی لمیهرچند که حاال برز

به همه انداختم در حال انفجار بودن از خنده . و عابدهم    یزنانه روشو برگردوند نگاه  ضیبا غ  بعدم
وسط خندش نگام کرد   هویبود   زیشده بود چقدر برام عز قیزل زدم بهش چال لپش عم هیمثل بق

 ن ییسرمو انداختم پا

 گم یمگه دروغ م - عادل

 جون ییبسه دا  -ریام ییدا

 دست بردار بود   یروان  نیمگه ا یول

 کب باش  لهیک - عادل
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 ؟  یچ  -ریام ییدا

 داد.. آ ... ساکت موند حی کرد . ترج کی اسپ تبانینم یپارس ادیراستش من ز - عادل

 خنده... یصدا

حاج قاسمو زن و بچه اش رو   نی ا فیتکل نجایا میگذشته امروز اومد یخب از شوخ  لهیخ  - ریام ییدا
 بنده خدا گناه داره.... میمشخص کن

اونم دست تنها بود و   مارستانهی خانم بود که زنش چندوقته ب هیعال  یباغ بابا  دارخونهیسرا منطورش
 بود  دیکنه و االنم که دم ع یدگ یخونه رس یبه کارا تونستینم

 م یاری در ب تیوضع  نیو بنده خدا رو از ا میکن یمردونگ هی... گفتم -ریام ییدا

 رو گرفت  میقد ی التا نی. نشست سره مبلو ژست ایهادل زد به مسخره باز  دوباره

واسه من قد  یک ادی خوشم نم چی نزن که ه یحرف از مردونگ  یول  ییاحترامت واجب خان دا - عادل
واسه من کلک بوده و  شهیهم ایدن نیخروار رو کنم ؟ ا هیرو کرد تا من واسش   ینخود مردونگ هی

   گرمیج نیتو ا دیگفتم نوکرتم با خنجر کوب  یبه هرک ینامرد

خنده  دنید یتنها باعث برا ینبود . ول یبشر ادم شدن  نیدلو روده نمونده بود برامون از خنده ا گهید
 عابد بود   ی

 کرده؟   کارتیچرا مگه بنده خدا چ - ریام ییدا

 اووووووه دست رو دلم نذار که خونه  - عادل

 باخنده گفت  یمان

 حتما با فرنداش برنامه داشته نذاشته بره تو باغ  -

 نذاشت؟!!! پوووووول گرفت تا گذاشت   - عادل

 زدو گفت  یخنده ا ییدا

 ره یم  ادتی یش ینداره بزرگ م بیع -
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نشون داد. به جان خودم   شهیهنوز جاش هست هرچند که نم ن؟یگیم یچ  لویاون بدرک ب - عادل
 ادی اشکم در م  ببنمی م لیب

 ل؟ یب - ییدا

 پسرش درو بازکردوقت  رفتمیم یخونه باغ وقت میشب رفت  هینگو. یچ یه - عادل

 

  نجوریدارو درختا هم نیبزنم تو ا یاخرشب بود هواهم خوب گفتم قبل از رفتن به قدم گشتمیبرم ی
 اومد  ییصدا هی زدمیکه قدم م

 نش یریدزد بگ یا -

  یاونم دنبالم حاال هرچ  دمیدویمن م گفتهیکنم نگو حاج قسم خودمو م دایدزد رو پ دمیدویمنم م حاال
 ؟یعادلم هست یگیهنوز م یدزد یخونه مردم اومد ینصفه شب  گفتیحاج قاسم عادلم م زدمیدادم

  یتونینم ی دیگفت د دیتارس گهی د فهمهی بعد م زنهیگفتم م ستادمیخسته شدم ا گهی.د ارمیپدرتو درم 
 عادلم دیو زد بعد فهم خوب که کتکار بمیجا هی زدی م لمیبا ب زدوی حرف م  ینحور یهم ؟یفرار کن 

 بودم از خنده  دهیترک

  خورم؟یمن کتک م گذرهیبهتون خوش م  - عادل

 چه جورم   -عابد

 ی رو اب بخند - عادل

 گفت  یلحن باحال هیباال گرفتو با   کمیاشارشو  انگشت

 من فقط اسمون  - عابد

 . گفتیکه م یبا روانم با هر کلمه ا  کردی م یبودم دوباره . قشنگ باز  محوش

 ادی وضع درب نیفکر کنم خونه از ا گهیبا استخدام چندتا کارگر د رخانیواال ام دونمینم -  یباباعل
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خونه   ادیهم خانومش م یطفقط حاج قاسم تا وقت  گهیکنه م یدادم قبول نم شنهادشویپ -ییدا
 نداره  ب یبمونه ع ینجور یهم

 بگم   یچ -  یباباعل

 کردمو گفتم  یفکر  هی

 بابا  -

 جانم دخترم؟  -  بابا

   ستیو خاله ها که به اون خونه اشنا ن  ییمامانو زندا یبه اندازه  چکسیه گمیم -

 خب؟  -بابا 

  نکارویخودمون ا دهیبه ع کیجون نزد  نیکارگر استخدام کن ذارنیخب چطوره حاال که اقاجون نم -
  میدیبه سرو گوش اون خونه کش یدست هیهم  شهیهم خالو هوامون عوض م میکن

   شه؟یبا گردو خاک حالمون عوض م  -عابد

  هیمسافرت دست جمع  هینه خب  -

 خانومو باز کردن؟ نیپول داد در گاراژ ا یک - عادل

 ادب  یب -

  گهیبدم نم - ییدا

  هیاره بنظرمنم که فکره خوب  -بابا 

 ز مغ یبازم هاله. شما که نخوده تو کلتون به جا -خانم مهتاب

 اعتراضش بلند شد یزد که صدا ی به مان  یپس گردن هی

   ؟یزنی اع مامان چرا م -یمان

 ی چون عقل ندار  -خانم  مهتاب
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 هینگفت.ب  یز یچ  چکسی خب ه  - یمان

 ی گفتیم دیو درد توبا هیب-خانم مهتاب

بهم   یخانم رفت تا به خاله عاطفه و خاله اسما خبر بده عابد نگاه هیاون دوتا عال  یکل کال وسط
 زدو گفت  یپوزخند کردیانداختو بعد همون طور که به رو به روش نگاه م

   یمورد نطر داد یهه بازم ب -

 گفتم؟! یمگه من چ زنهی باهام حرف م ینطور یچرا ا اخه

 م؟یحرکت کن   یحاال ک -بابا 

خسته هم    دیع یبزرگه بهتره زودتر جمعو جور بشه که برا ی لینه خزودتر بهتر اون خو  یهرچ -ییدا
   مینباش 

   ن؟یحرکت کن نیخوایکه فردا م نینگ یا یا - عادل

   ه؟یخب اشکالش چ -خانم مهتاب

 خوبه  می ل یخ گهیراست م   -ایمان

 تو ساکت  -عادل

 زوده   ی لیمامان فردا خ گهیراست م  -یمان

 وقت رفتنو مشخص کنه   میچطوره از هاله بخوا گمیم  -عابد

 با بزرگتراس   کهید شیهم برسه . بق هیبه ذهن بق تونستیخرف م نیدادم ا  شنهادیپ هیمن فقط  -

   رنیبگ  میبزرگترا تصم یذاشت یکارم م هیبهتر نبود همون   -عابد

 با تحکم اسمشو صدا زد که باعپ شد ساکت بشه    بابا

 کرده باشم  تتونیترب ینطور یا ادینم ادمی -بابا 

 زد و گفت   یبه مان یپس گردن هیبابا خوب حالشو گرفت . عادل  تشره
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 یشده تا وقت ینطور یعابد ا  نیا نجایپاشو گذاشته ا یمرده اس از وقت  لی ذل نیا ریهمش تقص  -
 کنارمن بود ادم بود 

اصال تو عمل انجام شده قرارش   ای میکن شیراض مو یبا اقاجون حرف بزن  میتونست یخب م  - عابد
 گردو خاک. ری ز میقبلش بر  نکهیمه ا میدیرسیراحت به گشتو گذارمون م الیبعدم باخ  میدادیم

  کمیسرشو نزد ای . مان ادی ب شی پ یجوابشو بدمو دوباره بحث   نکهیداوم ساکت بمونم تا ا حیترج 
 اوردواروم گفت 

مخصوصا حاال که  زننیغر م اد یبر وفق مرادشون نباشه ز یز ی چ یپسرا وقت ری نگ شونیجد ادیز -
 سخت گردن خودشونه   یکارا دوننیم

 زدمو گفتم  ی لبخند الک به

 غر بزنن   خوادیدلشون م یحاال هرچ می ری فردا م ستیمهم ن -

 پله ها شدم   یراه  یعذرخواه هیگذاشتم با  ز یم یرو که رو  سید نیاخر مید یکم مبز شام رو چ کم

   ؟یخور ی مگه شام نم  زم؟یعز یر ی کجا م -خانم مهتاب

 بخورم به دروغ گفتم یز یکه بتونم چ هیحالم خرابتر از اون  اما

 جا ندارم با اجازه  گهیخوردم د ادیبودم هله هوله ز رونی با عادل که ب -

  چمیکه پاپ دنیحالمو فهم دی حاله بدم عقل از سرم پرونده بود . شا یکارم زشت بود ول مبدونستم
  شنهادیپ هی نیا کنهیرفتار م ینجور یچرا ا کنمی کاراشو درک نم ایوارد اتاقم شدم . خدا عینشدن .سر

بهم   شدم از دستش یقبول نکنن روان  نایاگه بد بود بابا ا ایاز ذهنش بگذره.   ی بود ممکن بود هرکس
 اومد  ایتو حال خودم بودم که مان یساعت مین هیکرد .....  عمیجلو همه ضا  یبرخورد اونجور 

  ستم؟ی مزاحم که ن -ایمان

   اتویب  زمی نه عز -

 دستاش   نیکنارم نشستو دستمو گرفت ب اومد
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  ؟ یگ یچرا دروغ م -ایمان

 دروغ!   -

 هست   یول  ستیرفتارشو حرفاش برات مهم ن   یگیم  -ایمان

 ...نطوریا -

  لشویدل چکسی اما ه دوننیرو همه م کنهیم تتیکه اذ نی. ا کنمیبسه من خودم حالتو درک م   -ایمان
 به جز... من   دونهینم

 زد ینگاش کردم لبخند م قیدق

 کنم نه خودمو تی اگه هست بگو عوضش کنم تا نه اونو اذ ده؟یتو رفتارم د  یز یخب بگو چرا؟ چ -

  گمیبعدا بهت م  -  ایمان

 ا.... -

 : ای وسط حرفم . مان دیپر

   ی. اومده بودم خداحافظ میریم میباشه واسه بعد االن دار -

  گهید ای ب  ایمان -یمان

 خوشگذشت   یل یاومدم... خ -ایمان

 گونم گذاشت   یبوس رو هی

 .   نمتیبی فردا م-ایمان

  یکنم . قرارو گذاشتن برا یهم خداحافظ هیرفتم تا با بق  نییتکون دادمو همراش به طبقه پا یسر 
  یبه طبقه باالرفتم اما انقدر عصب  یجمع بشن . دوباره بعد از خداحافظ  نجایصبح که همه ا ۸فردا 

زدنو   حرف یاتاق عادل رفتم . صدا یعن یاتاق عقبتر  هیاتاق خودم  یبودم که حواسم پرت شدو به جا
داشتم  کار ی چ نجایبگم ا  رون؟یبرم ب  یچطور  ی. وا ومدیکه داشت به طرف اتاقش م ومدیقدماش م
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بازو بسته شدن در  یطرف بالکن که صدا دمییخودمو نشون بدم دو نکهیاز ا دمیچرا ترس  دونمینم
 اتاقش اومد..............

  ومدیبچه خواب نداره؟ . از جاش بلند شد داشت م نینصفه شبه ا ۲به ساعتم انداختم ساعت  ینگاه
سرمو   دمینفس راحت کش  هیدر اتاقش مانع شد  ی.صدا زدیطرف بالکن. قلبم مثل گنجشک داشت م

 نیا کنهی م کاری چ نجایا نیمبل پرت کرد . ا یعابده .اومد داخلو خودشو رو دمیباالاوردم که د ذرهی
 موقع اخه؟ 

 بره یخوابم نم   -عابد

 خوابت ببره؟   یخواستیم یمعلومه بامن حرف نزد خب -عادل

 ناراحت شده؟    یلیبنظرت از دستم خ  -عابد

 ی تند رفت یادیز کنمیحس م - عادل

   رمیگ یم شیات کنهی باهام لج که م ستیدست خودم ن -عابد

 هم اونو یکه هم خودتو راحت کن  یگیبهش نم  ویچرا همه چ - عادل

 . ستمیمن هنوز از اون مطمئن ن -عابد

ماه ۶ نیا ی کنه تو یکار  خواستی ماه گذشته اگه م ۶ یباور کن  یخوایاما من مطمئنم . چرا نم - عادل
   هیاون دختره پاک یدونیکرده بود . خودتم م

 دختر!   کدوم

 کم نداشتن؟  یز یبچه ها چ   -عابد

 هیهمون هینگفتم هد میمستق یعنیدادم  خوب بود. امروز باالخره به هاله نشونش ینه همه چ - عادل
  یچ یبرا  دی. ازم پرس دیحرفابود فکرکنم خودش فهم   نیخب باهوش تر ازا ی ول  خوامشیکه من م

 مطمئنم باور نکرده  یول  لیدل  یبردمش گفتم ب

 زدو گفت  یلبخند
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  گهیباهوشه د  -عابد

 ی کن ی م تی هاله رو اذ یدار  یلیتوخ  - عادل

   یکه حرف دلمو زد اخ

 خودش مقصره    -عابد

 کردم که مقصرم؟   کاریمگه من چ وا

   دونمیم - عادل

 تر از قبل زدم بهشون  جیبه هم زدنو من گ یلبخند هی

به   اجیحالش داغونه و احت دونستمیچون م یول  ایامشبم بخاطر تو شام نخورد. دعوا راه ننداز -عادل
 نگفتم   یز یداره چ ییتنها

   رمی بم  یاله -عابد

که  هیحرفا چ   نیامشب چش شده؟ ا نیا رم؟یبم  ی؟ اون واسه داغونسه من گفت اله  شدیچ دمینفهم
 ؟   زننیم

   دیاه از ته دل کش هی

  دمیبر گهیخسته شدم عادل . د  -عابد

 انگشتتو؟  - عادل

 لبخند تلخ زد   یاخه االن وقتشه  ارهیدر م یبچه نمک باز  نیهم ا یحرف جد وسط

   ینه از زندگ -عابد

  دینا ام نقدریبودمش ا دهیند ینطور یناراحته تا حاال ا نقدریخدا. چرا ا یا

  ندفعهی. ا وفتهیاتفاقا م  نیبهتر شهی خونه حاج ممصادق) اقاجون( هم شهیدرست م یهمه چ - عادل
 هم من دلم روشنه  
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 دوارم یام -عابد

 جاش بلند شد  .   از

 ر یجمع کنم شب بخ لمویبرم وسا گهیمن د -عابد

   شهینکن درست م تیخودتو اذ نقدرمیا ری شبت بخ - عادل

 برگرده گفت  نکهیبدون ا رهیبود دست به دستگ دهیدر رس به

خودمم  نمی بیبگو چرند گفته . حالشو داغون که م دونمی . نم اریاز دلش درب  یجور ی  یتونیاگه م  -عابد
 که خودم مسببش باشم یمخصوصا وقت شمیداغون م

 ...... ورفت

 دادم  امیپ   سناینداره به ناچار به   دنیجغد قصد خواب ن یشده ع  نیهم گذشت و ا گهیساعت د مین

انجام بده به   گمویکه م ینپرس فقط اون کار  یچیبالکن اتاق عادل ه یافتادم تو ریگ سنای"سالم.  
منم برم دنبال   رونیتا بره از اتاق ب   یگذاشت اطیبراش فالن جا تو ح یز یچ  هیبده بگو   امیعادل پ

 بهش بدم"  ینجور یکادو تولد دوستمو ا خواستمیدادم م  امیازت بگو اشتباه پ  دی بعدم اگه پرس  میزندگ

 که جواب داد دینکش هیبه ثان  دارهیب دونستمیم

 "   دمیم امیاخه؟ . باشه االن پ یکن ی م ی" تو اونجا چه غلط -سنای

معطل کرد   یا قهیعادل بلند شد چند وق یگوش یبعد صدا قهیفرستادم چند دق عادل رو براش  شماره
رفت و خالصه تا برم برسم تو اتاقم جونم باال    اطیبازم بلند شدو به ح یکه شک کرده ول دونستمیم

که  شهیدختر تو زندگ هیعابد  نکهیفکره ا یکردم بخوابم ول یکردمو سع  سنایتشکر از  هیاومد 
 بخواب رفتم. هیزد و با گر شیمنو هم ات زنهی م ششیات شیناراحت 

حال و کسل از اتفاقات   یب دادیازارم م  یلیچشمام بود که خ  یتو یاروم باز کردم سوزش بد چشمامو
  یدختر  نی که همچ  ستیواقعا حق عابد ن  دیب خودم زل زدم شا ستادمیا یقد نهیا یجلو شبید

که به  یدوش گرفتم اب سرد  هی ه حموم رفتمو شده بود بوحشتناک  یل یبشه ... چشمام خ بشینص
 وضع چشام بهتر بشه  کمیباعث شده   خوردصورتم  
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 خانم بعد از ضربه به در بلند شد    هیعال یصدا

   ؟یدار یهاله دخترم ب -خانم  هیعال

 طرف در رفتمو بازش کردم   به

   دارمیبعله ب ری سالم صبح بخ -

 اماده اس؟  لتیوسا  ریسالم دختر قشنگم .صبح توم بخ -دخترم هیعال

 اره  -

 عابدو صدا زد  کرد ی همونطور که پشت سرشو نگاه م برگشتو

 بله مامان؟   -عابد

 هاله رو هم ببر  ل یوسا ایب  -خانم  هیعال

شرت   یت هیخفنم زده بود  یمشک پیت هیاومد  عیسر  یامرو نه چیگفتو خودشم رفت بدون ه نویا
 گرم جواب داد: یلیو کفش اسپرت. سالم کردم که خ  نیکوتاه و شلوار ج  نیاست

 سالم خانم  کیعل  -عابد

 هیبا  شهیهم  رمی گیم لی که من هرروز ازش تحو ستی ن  یاون جواب نیمن فقط تعجب!!!!. اخه ا و
 امروز.....  یسالم ول گفتیسرد فقط م یلیطلبکار و خ  افهیق

 کجاست؟  لتیوسا  -عابد

   ارمیاالن م -

   شونیارینگفتم تو ب دارمیخودم برم  -عابد

 اتاق رو کامل باز کردم چمدونو بهش نشون دادم برداشتو جلوتر از من به حرکت افتاد   در

  ؟یای ب یخوای تو نم  -عابد

 شوک در اومدم  از
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 چرا چرا اومدم   -

زنگ  می خوندم عادل نبود . گوشچشم چر  یهمه اومده بودن فقط هرچ با یتقر میرفت اطی به ح باهم
 کردی م ییروش خودنما سنا یبه صفحه اش انداختم اسم  یخورد نگاه 

 سالم جانم؟ -

 ؟ یخونه ا ؟یسالم خوب  - سنای

 اره چطور؟   -

  رمیطالتو قرض بگ سیسرو شهیمن سره کوچتونم اومدم اگه م -سنای

 ا ی زود ب  کنمی درو باز م -

 گفت  دادیبه دستم م چیساندو  هی کهی رو قطع کردم .عابد درحال  تماس

 بود زنگ زد؟   ی. کیصبحانه نخورد ی بخور ضعف نکن نویا -

 که گفت  کردم ینگاش م  متعجب

توجه   نیرو گرفتمو با تعجب از ا   چیدستم خسته شد. ساندو ؟یر یبگ نویا یخوایباتو بودما . نم   -عابد
 هوا جواب دادم  یب

 بود  سنای -

 گفت به طرف در رفتم که بااخم  برگشتمو

 ؟ یر یکجا م  -عابد

 شده؟   ینجور یچرا امروز ا نی. ااع

 باز کنم    سنای یدرو برا رمیم -

 م یریم میاومده ؟ ما که دار یچ یبرا  -عابد

   کنهیکالفم م داره
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   رهی بعدش م  رهیازم بگ یز ی چ هی ادیفقط م -

   دمیرو د سنای به راهم ادامه دادم . تا درو باز کردم  عینذاشتم ادامه بده و سر گهید

 سالم   -سنای

 اتو یب  زمی سالم عز -

   ه؟یچقدر شلوغه. خبر - سنای

 حاج محمد صادق   یالیو میریم میدار ستی ن یخبر خاص  -

   ؟یک  -سنای

 خانم   هیعال  یبابا -

  یز ی چ یاقاجون  یمرض خب بگو بابابزرگ -سنای

 قفل کرد روش.  یاز همون بدو ورودش مان ادیکردم که ب شی راض زدمو باهزارتا تعارف یلبخند

   میاتاق شد وارد

 کدومش؟  -

 گهید یدونیباال باال دعوتم خودتم که وضع مارو م  یعروس هیجفتش قشنگه . امشب   دونمینم  -سنای
 مجبور شدم .شرمنده....

 چرند نگو  ؟یزن یم هیحرفا چ  نیا سنای -

 زدو سکوت کرد  یلبخند

 هرکدوم به لباست اومد همونو بپوش  یچطوره جفتشو ببر  گمیم -

 گم بشه  ترسمیدوتاش م گهینه د -سنای

 ی ارزش دار  نایاز ا شتریفدا سرت . ب -
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کردو عزم رفتن   یگذاشتم تشکر  فش ی ک یجمع کردمو خودم تو  سارویسرو دی بوس  یبا قدردان گونمو
 گفت  رونیب میرفتی کرد . همونطور که م

 دم یعادلو ند -

   دمشیشدم ند  داریب  یمنم از وقت -

 بکه صبر کردم تا به خواست خودش زبون باز کنه خوادی م یز یچ هیمعلوم بود  یمکث کرد ول ذرهی

  ه؟یک ستادهیعابد ا شی ... پسره که پ نی... ا گمیم -سنای

 دم یرس  ینگاهشو گرفتمو به مان رد

 همون که گفتم خارج بودن  ایداداش مان گهید یمان -

   گهید شهیم  تیی اها پسر دا -سنای

  ره ی ام ییاره.  پسره دا -

  میکردیم یخداحافظ  میداشت یمان  یبود دلش رفته برا عی ضا ینگفت ول  یز یبه در چ دنیتا رس گهید
 د یبا تعجب پرس دیرو د سنایدر . تا  یجلو دیکه عادل رس

 ؟یتو هنوز شوهر نکرد -

 نگاش کرد ک ادامه داد  یچپک سنای

 کنم ی م دایبرات پ ی کی خب خودم  لهیخ -

 ی الزم نکرده مهربون بش -سنای

 خواد ی پس دلت م شم؟یکنم مهربون م  دایاع؟ شوهر پ - عادل

 خواد یاصال دلم نم رمینخ -سنای

 اد ینم رتیگ -عادل

 ن یادم یلیرا خ شما پس   نکهینه ا  یچرا هست خوبشم هست ول-سنای
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  دیکه سر هر وعده با شهیم بت ینص  جیکور و کچل افل هی. اخرشم  یما پسرارو ندار  اقتیل - عادل
به  ید یمثل تو ام یبا وجود زن زشت گهید رهیگیدستش باشه. بعدشم معده درد م مشیدفترچه ب

 بود  یمرد خوب فشی ح ی. طفلک  رهی می م خورهیهم که نداره سم م یزندگ

   سازهیخفه بابا . برا خودش داستان م - سنای

 دی پرس یجد یل یخ عادل

  ه؟یچهلمش ک  یراست -

 گمشو   -سنای

خودت. دوتازشت کنار هم. بازم   نی نداشت ع  افهیخب ق  یبود ول  یحاال درسته مرد خوب   نیبب - عادل
 شدااااا ی م یبود وگرنه بچتون چ  میعق یشانس اورد

 زنما ی م -سنای

 برد باال که عادل گفت   فشویک

 جعبه ابزار شو برد باال   نیاحس ی -

   نییپا  اوردفو ی باخنده ک سنای

 جعبه ابزار؟  -سنای

   یلوازمتو کجا گذاشت یکرد شیارا نهمهیپس ا گهیاره د - عادل

   ؟ین یبی م یشیتو ارا -سنای

  شیارا لویک لویک دیمثل تو با یخودته؟ دختر زشت  یعی صورت طب  نیل یعنیاره جون خودت  - عادل
   نیکنه تا بشه ا

 نکردم  شیبه جون مامانم ارا -سنای

 مرگ من؟   - عادل
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 جواب داد  یبه تالف سنای

 اره به مرگ خودم   ی برام ول  ستیمهمم ن ن یحاال مرگ تو همچ -

 ارهیعادل کم م گهیم یک

تورو تحمل   یها هیگر یک گهیافتادم مردم د یدیروز د هی .  ستی خوشحالم که مرگ من برات مهم ن -
  خوندیبرام فاتحه نم یکس  کردنی از سر قبرم فرار م  دنیترس یهمه م شدیپاک م  شت یبعدشم ارا کردیم

 دیرس یروحم به آرامش نم 

 ه ی. روان مارستانیت  نشیببر -سنای

 اومد جواب بده که گفت  عادل

 سرسام گرفتم  گهید نیتو بس کن دونمویمن م یجواب بد یبقران بخوا -

   اطیح یتو میاومد مویکرد ی خداحافظ سنای نگفت از  یز یچ گهید

 از صبح تاحاال؟  یتو کجا بود -بابا 

 حاال که اومدم  - عادل

 مییدوساعته عالف تو  -  بابا

 .نیالغر شد  نیدرجا زد کمی  ستین  یطور  - عادل

فه و شوهرش اقا رسول و  با خانواده خودش . خاله عاط ییجا گرفتن دا ناشونیماش یکم همه تو کم
ساله و رادان که با عابد اومد . خاله اسما و شوهرش اقا محمد و   ۲۰ مایساله و ر  ۲۲ یبچه هاشون رها

 .   میساله . منو عادلو بابا ومامانم که باهم اومد ۹ نیادم

 با عابد باشم    خواستیدلم گرفت دلم م  یلیخ

 یچرا همش ازم دور  خوادیعابد عادل همرامه چرا همش اونه ؟ دلم عابدو م  یچرا همش به جا  اصال
.  زدنیکه از هم جلو م دمیدی م  نارویماش  یبه جاده و اطراف نداشتم فقط گاه  یتوجه ادی ز کنه؟یم
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که  نیا  یبود ول ادیهرچند که توجهش امروز ز میخورد یراه  نیب یاز رستوران ها یک ی یناهارم تو
 ......... خواااااااادیدلم بودنشو م ستیپرتوقع شدم. دست خودم ن  دمی. شا  دادیم منبود باهام ازار 

 چه مرگته باز؟  -  دمیاز خواب پر کشهی م موین یسره ب  یک ی نکهیاحساس ا با

 چرت و پرتارو گوش نده   نیا نهمهی. ا میدی بلندشو بابا رس - عادل

 همش مجازه  ستیچرت ن -

 عابد برات بخونه   گمی. بذار م  یدیاع؟ مجازه؟ مجاز ند - عادل

 چه هنرمند خونه؟یمگه عابد اهنگم م -

 منم هنرمندم   خونهیاره م - عادل

 ؟ یخونی توم م -

 رقصم یمن م خونهی م تاریکه عابد با گ یینه از رو اهنگا - عادل

 زدم پس گردنشو رفتم چمدونمو بردارم   یکی

 کجا؟   - عادل

 .. لمیوسا -

 عابد برد - دلعا

 تعجب راه افتادم   با

 مهربون شده   -

سر به سرش    دینبا هیعصب  یبود وقت  یعصبان شبیفرق داشت . د شبید هیبوده قض شهیهم - عادل
  گهی. ببخشش د یبذار 

 ی کن هی کاراشو توج  خوادینم -

 گفتمرو   قتیحق  - عادل
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 برام  گهید ستین ه؟مهمیچ یدونیاصال م -

پس غرورنداشته  یدوسشدار   یگی. ناراحت نباش . مگه نم گهی. ببخش تموم شه دوینوکیپ - عادل
هم نکن ازت زده بشه .  یکار  ینه ول   یکن ک یخودتو جلوش کوچ  ایدنبالش  یوفتیب  گمیباش . من نم

 تو  میحاال ببخش بر

 نگفتم که ادامه داد  یز یچ

.  دم یقول م شهیرست مبهش زمان بده د کمی ست ین  یکنیکه تو فکر م  یبخدا عابد اونجور  -
 ؟ یدیبخش

 دم یچرا براتو مهمه حاال؟بخش -

 بازکن شتمیحاال ن کالی اونم مهمه.بار یبرا - عادل

خودش مات و مبهوت   یبود برا ی. کاخ  میزدم که خندش گرفت باهم به داخل باغ رفت یخنده ا  یالک
 عابد اومد از کنار گوشم   یشکوه بودم که صدا نهمهیبه ا  رهیخ

 خانم   میکن  زیتم د یخونه رو با  نیا -عابد

 باحاله   یل یخ -

 اتاقتو بهت نشونت بدم   میبر  ایباحاله!؟!! عجب . ب  -عابد

  دیدوباره مغزم هنگ میبه دستامون بودم به دنبالش راه افتادم . وارد خونه که شد رهی گرفت خ دستمو
 یکردم لبخند یسالم دمشیدیبود که م یبود بار اول  ستادهیاطبقه دوم  یاقاجونشون پشت نرده ها

 رو لباش نقش بست 

 ییپس هاله تو -اقاجون

 بله -

 دخترجان   یخوش اومد -اقاجون

 بکنم . عادل اومد داخلو دست چپشو برد باال  تونستمیتو وجودشه دل ازش نم یاقتدار  عجب
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 سالم حاج ممصادق - عادل

 ؟ یادم ش یخوایتو نم -اقاجون

 دم یم حی فرشته بودنو ترج - عادل

 امان از دست تو -اقاجون

  رویحس کردم دستمو محکم تر فشرد دلم ز دیبا اجازه گفتو منو دوباره دنبال خودش کش هی عابد
 روشد. 

راهرو   هیو بعدش وارد  گهیسالن د  هیو دوباره  میاز پله ها رد شد میکه سرراه بود گذشت یسالن بزرگ از
 در داشت  نیچندکه  میشد

 اتاق؟!!! نهمهیا -

 نشونم داد  ویمونده به اخر یکی

 صدام کن   یداشت  یاتاق توئه . روبروشم اتاق من کار  نیا -عابد

لحظه برگشت و نگام کرد زل   هیچمدونو تو اتاق گذاشت به سمت در رفت   میسمت اتاق راه افتاد  به
 زد بهم . جغد نبود که اونم شد ...

 شده؟  یز یچ -

 از اتاق خارج شد  عیدستشو مشت کردو سر ومدهین رونیبزنه که هنوز حرف از دهنش ب  یحرف  اومد

               💞💞💞💞💞💞💞 

  یشبه . فقط کارا میازدهون یساعت  شهیخونه باغ هم داره تموم م  یکارا با یهفته گذشت و تقر کی
ازمون گرفت فکرشو   یانرژ  یواقعا کل  یبسه . ول گهیامشب د  یفکر کنم برا گهیمردونه مونده که د

  لمیدل یل بیدل  یبودم . ب ستادهی اول راهرو اتاقها ا یلیدل چیه یخسته کننده باشه. ب  نقدریا کردمینم
ازم   هیمعلومه بود که چقدر خسته و عصب افشی. باالخرخ عابد اومد از ق نمشیبب خواستمیکه نه م

 توجه داشت به اتاقش رفت   ذرهیگذشت بدون 
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 عابد  -

 بهم کرد  ینگاه برگشتو

 امشب حوصله ندارم   -عابد

 توجه به حرفش گفتم  یب یدوباره به راه افتاد ول  و

 خوام یمعذرت م  -

که از زبون    خواستیانگار دلش م  یول  دونستیم مویعذرخواه لینگاهم کرد دل  یبرزخ  افهی با ق برگشتو
 خودم بشنوه 

 ؟  یواسه چ  - عابد

خواب   یب  نویکنیکار م  نیدار  نویزد تونیهفته تموم از همه چ کیچون .... بخاطر حرف منه که  -
 نیشد

  ینچرخون  یخودی زبونتو ب گهید  دوارمیام یموقع باز کرد یدهنتو ب  یدی.  خوبه که فهمنیآفر -عابد
 چ یبه پرو پام نپ یاالنم هم خستم هم عصب

 فکر جواب داد  بدون

 دم یکه ارومت کنه رو انجام م یهرکار  مکن ی متاسفم . جبران م -

  ستادی اومد جلوم ا کردینگاهم م یجور  هی دمیترس کمی  افشی از ق ییپوزخند زد خدا هی برگشتو

 یمنو ندار  هی تحمل رفع خستگ  هیچ  یدونیم یول  یشجاع باش   نقدریا کردمی . فکر نم یکنیکه جبران م -

   شمیمتوجه نم -

 کنم   یچند روزمو سرش خال نیا یکه عغده ها خوامیدخترو م هیواضح بگم   -عابد

 اورد   کی سرشو نزد زدیموندم به صورتش قلبم تندتر از قبل م  مات

 برو عقب  -
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 ؟ی دیکه ارومم کنه رو انجام م یهرچ یکن یجبران م یچرا برم عقب؟ مگه خودت نگفت  -عابد

 من منظورم...-

  یحس کردم خودشو کامل بهم چسبونده بود دوتا حس متفاوت از دوجا میشونیپ  یلباشو  رو یگرم
بود  یا  هیاتصال چند ثان نیاز ا یقلبم راض یبکش کنار ول  گفتیبود . عقلم م یوجودم درونم جار 

  دیاشکم از چشمم چک رفتیقطعا ابروم م دیدیوضع م نیمارو تو ا یدربرابرش عاجز بودم اگر کس
تر شد بازم کار دفعه قبلمو تکرار   یحس کردم جر   یش چنگ زدم. ولدادم عقب نرفت به گردن  شهل

 کردم. محکم ساق پاشو نشونه رفتم . با پوزخند عقب رفت  

 ر یعذاب وجدان نگ ستی.  گناه ن دیچسب یحساب  -عابد

  یب یحس عج  هیهرچند که  ختیری رفت سره جام نشستم اشکام تند تند م دوی لباش کش یرو یدست
به من نگاه  ستادهیکه ا دمیبودم حالم بد بود .عادلو د  چهی باز نکهیده بود اما از اته دلم به وجود اوم

 تا اومدم فرار کنم که مج دستمو گرفت  نییسرمو انداختم پا ستادمیا کردیم

 ی خر  یلی خ - عادل

 دو برابر قبل بهش نگاه کردم   یت یباعصبان

 ندارم  یدرست صحبت کن من امشب اصال حال درست -

  دمید  ویمن همه چ - عادل

 زد   خیبه زبون اورده بود مات شده بودم. خون تو تنم  نکهیاما از ا دهیکه د زدمی م حدس

 !؟یچ -

 تخت کنارم نشست   یرو میگرفتو باهم به اتاقم رفت دستمو

 نمیباال بب  اری سرتو ب - عادل

 نکردم   یتوجه 

 یخر  یعنی یخر   گمیم یوقت - عادل
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 نگاهش کردم ادامه داد   یحرص

 که عابد چقدر دوست داره؟ یدیحاال فهم -

 کنترلمو از دست دادم صدام رفت باال   دفعهی

 روووون ی . برو ب یتوم دستم انداخت ییتوهم دروغگو -

 نی. نفهم بفهم ا گمیم قتویبهت گفتم؟ دارم حق  ی.  من چه دروغ نییپا  اری صداتو ب   سیه - عادل
 دوطرفس  یکه دار  یحس

 دوست داشتنه؟ نیلذتش ؟ ا لهیدوسم داره ؟ دوسم داره که شدم وس -

 لذت؟  یعن یاروم بشه  ی تو کنارش باش  یوقت -

 نگفت فقط االن شهینه من گفت هرموقع خسته م یگفت هردختر  -

با   نقدریبودم که ا دهیو نداشته و نداره . تا حاال ندحس نیا یدختر  چیخر نشو اون باه - عادل
 ....  ویاحساس دختر

 فرق نداره گهید یدخترا ایاون من  یبرا -

 ن یچرا فرق دار - عادل

 اونا....  میفرق دارم چون من مجان  -

هامو صداش مهم نبود   هیشدت گر گهی. د دیچی اتاق پ یو خفه شو عادل همزمان تو دهیکش یصدا
 فقط...  کردمیخودمو اروم م  دیفقط با

 پهنش   یگذاشت رو بازوهاسرمو  دوی کش قینفس عم هی دی تو موهاش کش  یدست

 .....دیمتاسفم داد زدم تو نبا - عادل

 ارومو ناخودآگاه از عادل جدا شدم   کردمی زل زد به ما با بهت بهش نگاه م تی باز شدو عابد با عصبان در

  یدیخستت نکنه خانم سع یر ی جلو م یدوبرادر  -عابد
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 عابد  -

که به وجود اومده بود  یاعتماد یفقط فکر قبل نبود ب گهیو رفت حاال د دی محکم به هم کوب درو
 داد یزجرم م شتریب

اروم   ستیما ن  نیب  یز یچ دونهیکنه م تتیفقط اذ خوادی اون م کنمی اروم باش من درستش م - عادل
 باش هاله 

 گفت  ی... چ یدیمگه ... نشن -

 کردم یهق م هق

فقط بهش    داکنهیسخته تا بخواد خودشو پ کمی مثل عابد  یادم مغرور  یبرا ی. ول  دمیچرا شن - عادل
 زمان بده 

 از جاش بلند شد   نیینگفتمو سرمو انداختمو پا یچیه گهید

  د یحرفام اشکال داره . بازم ببخش  یبا خودت فکر کن که کجا  نیگفتم حاال بش ارویمن گفتن  - عادل
 ر یشبخ 

به  گهیبسه د  ایحرفاو اتفاقات امشب بودم.  خدا ر ی و درگ دار یتکون دادمو رفت . کل شبو ب یسر 
 . ستمین ستمی.ن ستمین  وبیخودت قسم من ا

                💞💞💞💞💞💞 

 ندم  یتینه به خودش و نه به رفتار مزخرفش اهم گهیکه د دمیرس جهینت نیفکر کردن به ا یبعد از کل -

 راهشه تا ادم بشه  هی نمیا - عادل

بازم همون هاله قبل   کنمی تورو فراموش م یحرفها شبشوی. کار د تونمیکه نم دمیبعدش فهم  یول -
 شمیم

 نگاه کردم  ایاز سر شونه عادل به مان  دیاز پشت سر عادل به گوشم رس ایمان یصدا

 م یکن یباز  میخوایم گهید نی ایبچه ها ب  -ایمان
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 میاومد-

گرد دور هم نشسته بودن  میوستی اتاق رادان جمع بودن ما سه تاهم به جمعشون پ یبچه ها تو همه
 و رادان افتاد  یرو چرخوندن دور اول به مان یکنن . بطر   یباز  قتیجرات و حق خوان یکه حدس زدم م 

 کدومش؟  -یمان

 جواب داد  دییجو یژست م  نیوقتا تو دهنش بود رو با خاص تر شتریکه ب یهمونطور که ادامس رادان

 قت یحق-

 ؟ یاالن کجا باش  خواستی دلت م -یمان

 کرد و با تلخند گفت  یفکر  هی

 دختر  هیاالن... کنار  -

 جان . خب اسمشو بگو  یا -یمان

 وسط  دیپر ع یکه سر دونستیم یز یچ هیعادل خونه خراب  نیکنم ا فکر

 باشه واسه دور بعد یدیسوالتو پرس دونهی - عادل

 ( یمان  -)عادل 

 قت؟ یحق  ا یجرات - عادل

 قت یمنم حق -یمان

 بود؟  یک  یدختر بود هیکه با  یبار  نیجو رو متشنج کنم ... اخر کمی  دیباشه بذار - عادل

 . خاک برسر  نیشده ا ای ح یب چه

 کن   تی رعا کمینشسته ها   نجایعادل دختر ا  -عابد

 نپرسه فقط االن بذار جوابمو بده زایچ  نیاز ا یشکیه گهیباشه د - عادل
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 و ادامه داد  یرو کرد به مان  بعد

 بدو پسرم بگو -

کرد مشخص بود معذبه البته که ماهم بدون  یما دخترا رو نگاه یچشم ر ی کردو ز یمکث  هی یمان
 خجالت نبود گوش دادنمون

 نجا یا میا یب  نکهیخونه رفتم ... شبه قبل از ا میبرگشت یخونه شما وقت میکه اومد یهمون شب  - یمان

 ؟ی تو اون چند ساعت تمومش کن یبال مرده چطور وقت کرد - عادل

 ؟یخوایمگه تو چند ساعت م  -باخنده جواب داد یمان

 قاطع عابد بحثشونو قطع کرد  یصدا

 م یرو بر یبسه . ادامه باز   -عابد

 عابد(  - مای)ر

 هنوز حرف نزده عابد لب باز کرد مایر

 شجاعت   -عابد

   شودیواووو عابد شجاع م - عادل

رو    مای، ر کردی ادل رو نگاه مکه دستش بودو باال برد و همونطور که ع ینگاش کرد شربت  ی چپک عابد
 مخاطب قرار داد 

 خب حکمت؟   -عابد

 کردی م ییرو دستش خودنما بیکه دستش بود عج  یدستبند دیکه اخراش بود سرکش شربتشو
 بسته شد شمین ما یزدم که با حرف ر  یناخوداگاه لبخند

   هیثان ۵ما هاله رو ببوس .  اونم  یجلو  -مایر

 چرا من؟   -
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 فقط   هیاشه .بازساکت حرف نب  -رادان

به   کینزد ی کنارم نشست سرشو ه شخندیاز جاش بلند شدو به طرفم اومد و با ن لکسیر  یلیخ  عابد
 شبیهنوز طمع بوسه د تونستمی اون مهم نبود من که نم ی. برا رفتمی من عقبت تر م یه اوردیمن  م

 کنم؟  کاریچ گهید نیدندونمه با ا ریز

 حال جدال با افکارم بودمو  که کالفه زبون باز کرد  در

 اه  گهید  ری جا اروم بگ هی -عابد

   جانی. چشمامو از ههرچند که صداش بلند نبود . صاف سر جام نشستم   دمیتن صداش ترس از
تموم شد نفسم بند اومده بود . خودمو  هی. باالخره پنج ثانشماردنیم شعوراهمیبستم  . اون ب

  دادیمطمئنا سرخ شده بودم . با همون پوزخند مضحکش که حاال خبر از تصاحب من م یول  دمیدینم
که از ته چاه   ییکه کنارم نشسته بود با صدا مایفقط به ر نییجاش برگشت. سرمو انداختم پا هبه سر

 اومد گفتم  رونیب

 ما یر  کشمتیم -

  نیقیحدسمو به   نیشدن عابد به من ناراحته و ا کیاما رها حرص خورد . واضح بود که از نزد دیخند
  دیگذشت و گذشت و باز نوبت به عابد رس گهیچند دوره د هیکرد که اونم به عابد عالقه داره.  لیتبد
 ا یبار با مان  نیا یول

 قت؟ی حق  ایجرات   -ایمان

   قتیبار حق   نیا -عابد

 ...  ایجواب بد  دیابود ب  یهرچ -ایمان

 ادامه داد دید ستین نمیازا  ری دار عابد رو که با مضمون غ یمعن  سکوت

 جمع هست تحملش برات سخته؟  نیتو ا یک  -ایمان

 فکر گفت  یذره ا یچونو چرا بدون حت یب

 هاله،  -عابد
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 گره خورد  ن یحرفش به زم  نیاز خجالت ا نگاهم

 داد  ادامه

 وقتا هم نه تحمل خودشو دارم نه کاراشو  یبعض  کنمی وقتا کاراش رو سخت تحمل م  یبعض  -عابد

 عیانداختم که سر یاز دوسداشتنش به عادل نگاه نمیا ایهوا .ناخواسته . دلم گرفت . ب  یکردم ب  بغض
 در اتاق باز شد و مهتاب خانم اومد داخل   دفعهیروشو برگردوند . 

اقاجون   ا یچند لحظه ب  هیهاله جان  گردم؟یعته دارم دنبالتون مدوسا نیینجا یاع شما ا -خانم مهتاب
 باهات کار داره  

اتاق طاقت   نیاز ا رفتمیم دیلحظه ممکن بود که مهتاب خانم اومده بود با نی جام بلند شدم بهتر از
به سمت اتاق اقاجون   یپرسش چی ام گرفته بود بدون ه هیرو نداشتم . گر هیو متاثر بق جیگ ینگاه ها

 رفتم که مهتاب خانم گفت 

 باغ  یاقابزرگ تو زمیاتاق نه عز -

 هی یاقاجون رو جلو بتیچشم چرخوندن ه یرفتم . بعد از کم اطیتکون دادمو به سرعت به ح  یسر 
  ی. دستاشو از پشت به هم گره زده بود و پشتش به من بود ول دمید یقو یل یدرخت بزرگ و خ

طول  ادمیکه ز هینزدم . بعد از چند ثان یمتوقف شدم اما حرف کشی نزد با ی. تقرمتوجه اومدنم شد 
 رو باز کرد خودش بحث   دینکش

 هیعال  یکه پسر عمو ی بابا عل  دوی) باباوح یعل  دوی. وح می باغ کاشت نیا یکه تو هیدرخت  نی اول -اقاجون
 درخت بودن   نیا زون ی که هنوز پشت لبشون سبز نشده بود او ی ( تا وقتشدنیخانم م

 زدم  یلبخند

 تنومند  یل یو خ هیدرخت قشنگ -

حرفم   دییتا  یتخت بود جواب ندادنشو به معن هی شی کی ها رفت که نزد یبه طرف صندل  برگشتو
  یصندل یگاه بدنش قرار دادو بهم اشاره کرد  که رو  هیدستشو تک هیتخت نشست و  یگذاشتم . رو

 مجا گرفت  یصندل  نیاول یرو عانهی. مط  نمیبش
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 ن؟ یداشت کاری بامن چ -

 برات دارم  یزحمت هی -اقاجون

 بد ی. امر بفرما نیشما رحمت -

 لبش اومد    یمحکم بودنش رو نی در ع یاز لحنم خوشش اومد که لبخند دیشا

روز   هی. عادت دارم  کنهی م نکارویا  یکی . هرسال  ی ازت بخوام برام شاهنامه بخون خواستمیم -اقاجون
 بخونم   نکهیاز سال نو بشنومش نه ا لیق

تخت دراز کرد . شروع کردم به  یبود رو برداشتم. پاهاشو رو  زیم یکه رو یگفتمو کتاب یچشم
 خوندن.....

برد باال به نشونه  کمیبود که ازم خواسته بود بخونم که دستشو  یچند صفحه به اخر اون قسمت  بایتقر
   کردی ت سرمو نگاه مبهش کردم که پش  ی صبر کنم . نگاه نکهیا

 ؟یخوا یم یز ی چ -اقاجون

توجه بهش   ینکنم ب  یکردم توجه یسع دمیکه عابد رو د نمیکه پشتم بود رو بب یبرگشتم تا ادم منم
 رو برگردوندم که جواب داد 

 نه اقا بزرگ  -عابد

 . یستادیا نجایوقته ا  یلیخ  -اقاجون

 که گوش بدم   ستادمیا خونهیهاله داره براتون شاهنامه م  دمیشن  یکه اتفاق رونی ب رفتمی داشتم م -عابد

  نهی بش یصندل  یبهش اشاره کرد که رو اقاجون

 گوش بده بعدش برو   نوینمونده.... ا ادی ز -اقاجون

 کنارم نشست  یصندل یرو صدایو ب  لکسیر  یلیخ اومد

 شروع کن   -اقاجون
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که من   ییاما از اونجا دیلرزیصدام م کمیرومو از سر گرفتم اولش   شیگفتمو ادامه متن پ یچشم
که اعتماد به نفسم برگشتو با احساس تر ازقبل شروع    دینکش یدارم طول فیتشر  یر ی ادم جوگ یلیخ

 به خوندن کردم ......

 گذاشتمش   زی م یبستمو رو کتابو

   ن؟یندار یتموم شد. با من کار  -

   نیبر نیتونینه جفتتون م -جون اقا

 جدا شدمو به طرف ساختمون راه افتادم که صدام زد   یبا اجازه بدون توجه به عابد از صندل هی با

 هاله -عابد

 جواب دادم  یجد یلی رو از ذهنم پاک کنم خ ششیچند ساعت پ یکردم خونسرد باشم و حرفا یسع

 بله؟   -

 ؟  یای همرام ب شهیتنهام . م  -عابد

 ارم  کار د-

 منم....   -عابد

 جمع استفاده کردم  ری از ضم  نمیهم یترش کنم برا ی کردم بالحنم عصب  یوسط حرفش سع دمیپر

 ؟ یشما چ  -

دوباره به حالت قبل   هیکالفه رو برگردوندو بعد از چند ثان دویخوشحالتش کش یموها یتو یدست
 برگشت 

   ؟یحرف نزن  ینطور یا شهیم  -عابد

 جواب دادم  لجبازانه

 راحتترم  ینطور یمن ا -
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... نه   ستیهر لحظه ات فقط اون ن ؟مگهیر ی... خنگ خدا چرا همراهش نمدی چ یسرم پ  یتو یصدا
که بخواد  ادیم  شیکم پ یل یاون خ ی .... ول شهیبدتر م نمیرابطمون از ا گمیم یز یچ هیدوباره  خوامینم

که اومد   اشازش در بره . صد یز ی چ هی ترسمیزبون من؟ نه م نیداشته باشه.... اخه با ا یباهات خلوت 
 دم یاز جنگ با افکارم دست کش

 کنهیم  یتو داره منو عصب  یراحت  -عابد

 ی نش  یتا عصب یپس بهتره تنها بر  -

 حال ممکن گفت  نی کالفه تر با

   اریدرن یهاله مسخره باز  -عابد

 خودت برو  امی من نم -

 ابروهاش  نیاون گره ها کمرنگ ب یکرد که دلم ضعف رفت برا ینیدلنش اخم

 مگه دسته خودته؟  -عابد

برد درو باز کرد به زور هولم   نیکنم . منو به سمت ماش ی فقط با حرف دفاع نکهیقبل از ا دیکش دستمو
فکر   یخودشم کنارم جا گرفت چه سرعت  دهینکش هیدادو درو بست به ناچار سرجام نشستم به ثان 

اگه   یتمن از خدامه باهاش باشم ح  دونستیدر برم خندم گرفته بود از کارش احمق نم خوامیم کردیم
شد  انی خنده رو لبم نما ندفعهیزد که ا برد قفلو  رونیاز باغ ب  نوی همش به دعوا بگذره . ماهرانه ماش

 که زد برعکسش ثابت شد  یحس من بود که باحرف  نیپنهونش کردم البته ا  نهیبب  نکهیقبل از ا یول

 ؟ یخندیم یبه چ  -عابد

 از جواب دادن تفره رفتم. به جاش گفتم  اوردمی روش ن به

 می ریحق رو دارم بدونم کجا م نیا کنمی فکر م -

جواب ندادن به سوالش بود.   یباال داد که حدس زدم برا  کمیبهم انداخت و گوشه لبشو  ینگاه مین
 اروم جواب داد  بایتقر ییباصدا

 .میر ینم  یخاص  یجا  -عابد
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 ؟ یپس چرا منو با خودت اورد -

 گفتم که.... تنها بودم  -عابد

. لبساشو  یح یضتو چیشد بدون ه ادهی خونه نگه داشت و پ هیحرفش کنار   نیلحظه بعد از ا چند
  ری به طرف خونه رفت . ز  ریو زدن دزدگ ن یپولش رو برداشت و بعد از بستن در ماش فیمرتب کردو ک

.   ستادیگفت و صاف ا فونیا یجلو یز یچ هی" نثارش کردمو بهش چشم دوختم زنگ رو زد یلب "روان
با حرص   رونی دختر جوون اومد دم در چشمام از حدقه اومد ب هی ینه چندان طوالن قهیاز چند دق دبع

 غر زدم 

 شدیباز م  ششین یباهم حرف زدنو عابد ه  یزجرت بدم . کل  نجاینگو تنهام افا عابد بگو اوردمت ا -
کرد . رومو برگردنودم   یدر اورد و به دختره داد و خداحافظ  فشی اخرشم چند تا اسکناس تا نشده از ک

رو نگاه    گهیدطرف  هینبوده و کال  یدر خونمون من اصال حواسم به جنابعال  ی ک هاکه اره ارواح خا 
 چه مرگمه  دونستمیموضع دادم خودمم نم رییتا سوار شد تغ یول  کردمیم

 خونه   میریبعدشم م نیپمپ بنز میریم  شهیداره تموم م نیماش نیفکر کنم بنز -عابد

 جواب دادم کردیاهمو شکار م نگ نیماش ییجلو شهیزدمو همونطور که ش  یپوزخند

 یدر عوض تو خوب شارژ شد -

 بهم چشم دوخت  گنگ

   ؟یچ  -عابد

  ست یخاص ن هیبرات عاد نجایا گهیدرسته د -

 تو؟   یگیم یدار  یچ  -عابد

روشن کردو به   نوی اس ماش دهیفا ی جواب گرفتن از من ب   ینگاه کردنش برا دیندادم اونم که د جوابشو
من چرا   گهیم یز ی چ هی؟ اون عادل نخود مفز  گفتمی م یواقعا داشتم چ گفتیراه افتاد. راست م

 بلند شد  شیعصب یاوردم . کخ صدا  نییرو پا شهیمنو دوسداره؟ ش نیشدم که ا ییهوا

 باال  اریرو ب شهیش  یخور یسرما م  اد؟یداره بارون م ینیب ینم  یکور  -عابد
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 محلش کردم   یب  بازم

 ستم؟ یمگه باتو ن -عابد

 جواب دادم  سرسختانه

حاالهم   یمسخره باز  یاسمشو گذاشت یشیم یعصبان  میمن که قبل از اومدنم بهت گفتم از راحت -
 ارم ی درب یمسخره باز  خوامیم

 ی کنیم می واقعا عصب   یدار  -عابد

 برگشت نشد قفلو زدو به طرف من  اده یپ  یول  میدیرس نیموقع به پمپ بنز همون

   یکن یم ینجور یدرو باز کن چرا ا -

   یش ادهی تو پ ذارمینه م شمیم ادهیباال نه پ  یار یخودت ن  یرو با دستا شهیتا ش   -عابد

 یبزنم تو دهنش تک خنده ا خواستی رو باال اوردم دلم م شهیبه اجبار ش  زدنی بوق م  یپشت ینایماش
 شدم   ادهیرو لبش نشست درو باز کردو همزمان منم پ شیی و زورگو یروز ی از سر پ

 جلوتر منتظرم  خورهیبه هم م نیبنز یحالم از بو -

  یبا سر پام با سنگ ستادمیجلوتر منتظر ا  یگرفتم کم شی نکردمو راهمو پ   ینثارم کرد که توجه یاحمق
اورد فکر کردم   رونیمنو از فکر ب   ین یبوق ماش  ی.. صدا کردم ی م یاز بارون بود باز  سی خ  نیزم یکه رو

 د یگوشم رس هنکردم که صداش ب ییاعتنا دمیاجق وجق د یپسر با موها هیعابده اما تا نگاه کردم  

 ؟ ییخوشگله هوا دونفره استا . تنها -

 بهش ندادم که گفت   یمحل

  ادهی جونم اشفه اتم ز یا -

 گذاشت  نیسقف ماش ی شد دستشو رو ادهیجا به جاشد درو باز کردو پ  کمیجلوتر اونم  رفتم

 باال ناز نکن   ایب ای خوریسرما م یخانوم  -
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 دمی عابد رو از پشت سرم شن  ینعره  یصدا هوی

 ؟یکرد یچه غلط -عابد

هنوز  نمیهم یبرا رسهیمشخص بود زورش به عابد نم  دم یکش غی هوا ج یطرف پسره رفت که ب به
 از جاش کنده شد  نیسره جاش نشستو ماش  یتعلل نکرده فور  بهش دهیعابد نرس

  یزده بود برا رونی رگ گردنش ب تی طرف از عصبان گنی رمانا افتادم که م یاون جمله تو ادهیهوا  یب
زد گردن عابد بود که رگش به شدت متورم شده بود  دیرو که د یز ی چ نیناخواسته چشام اول نمیهم

  ییخماشدنش ذوق کرده بودم . با ا یرت ی غ یبرا  کننیذوق م یاسباب باز  هی یکه برا  ییبچه ها نیع
 زد  ادیفر دفعهی کردیدرهم رفته نگاهم م

 ن یگمشو تو ماش  -عابد

بودم کنارم پشت   دهیترس بود از بس هیفقط دو پان  نیماش یعابد تا رفتن من تو یجمله  نیا فاصله
 بخورم.  یف یکه باعث شد از ترس تکون خف  دیفرمون نشستو درو محکمتر از حد معمول به هم کوب

 داد زد شدیکه از ذره به ذره وجودش مرتعش م یت یباعصبان

 اره؟ ؟یبهونه کرد تویحال بد نیواسه هم  -عابد

 جواب دادم  یلرزون  یبازم با صدا یول  یبودم حساب دهیترس

 داد نزن -

 اون؟ ایتو  ؟یسره ک -عابد

 کردم   بغض

 با اون نداشتم   یکار  چیمن ه -

   شهیکه دستشون رو م هییماله همه اونا یم یقد الوگید  نیاع؟ جالبه ا - عابد

 جواب دادم ادیناراحت شدم امپر چسبوندم با دادو فر  دایکه بهم کرد شد  ینیتوه از

 گه ید  چکسی. نه تو نه هیردم قضاوت کن درمو ینجور یا یتو حق ندار  -
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 کنم دستم برات بزنم؟   فیازت تعر ینکنه توقع دار  هیچ ه؟یا گهیمگه جوره د- عابد

 خفه شو عابد خفه شووووو  -

  یبهش کردم مشت محکمو قو ی که بهش کردم باال رفت با پوزخند نگاه یپرخاش دنیاز شن دستش
 گلوم نشسته بود  یتو

. نه اقا عابد   شهیاون م نویدست ا ری بشه خار ز میتیدستتم بلند کن . ادم  یصدات رو که باال برد  -
دلش خواست با من   یهرغلط یهرکس  ذارمیداشته باشم نم یباشم هرجور ظاهر  یفکرت غلطه هرچ
  رهیگیاگه با زدن من دلت اروم م ستی. االنم مهم ن یدرموردم فکر کن  ینجور یا یکنه تو حق نداشت 

 نداره   یمانع  چیبزن ه

فرمون   یدستش بودکه محکم رو  نیبستمو سرمو کج کردم جلوش تا بزنه چند لحظه بعد ا چشمامو
. چشم باز کرده صاف سر   دیچ یپ نی گوش من که تو کل ماش یشد و صداش نه تنها تو دهیکوب نیماش

 یدستشو تو یکالفه که ه بود و مونیبهش نگاه نکردم خودشم انگار از رفتارش پش گهیجام نشستم د
 یروشن کردو به راه افتاد . راه نو ی ماش قهی. بعد از چند دقدیکشی نفس م قیعم دویکش  یم هاشمو

در سکوت به راهش  نینکردم و همچنان ماش ییحال بازم اعتنا نیباا یراه باغ نبود ول  رفتیکه م
بدون   ستادیا زدی بارون پشه هم پر نم نیا یسرسبز که تو  یجا هی کی باالخره نزد نکهیتا ا دادیادامه م

 تر از قبل بود گفت  ن ییپا یلیکه خ  ییبهم نگاه کنه با صدا نکهیا

 شو   ادهیپ  - عابد

   ارمیخودم ن یکردم به رو یسع  یبودم ول  دهیترس  کمی  ینگ  یبه اطراف انداختم بگ یتر نگاه  قیدق

 م؟یاومد یچ یبرا  نجایا -

 مثل قبل داد زد ییاز سر گرفتو با صدا ادشویفر

 شو   ادهیگفتم پ - عابد

  نکهیتا ا ارهیبال سرم م  شتریب نمیکنترل نداره فکر کنم اگه بش ذرهیاصال رو صداش  یت یدوشخص یروان
زدو خودشو   نویماش  ری شد دزدگ ادهیشدم بعد از من پ  ادهی پ نیاز ماش  تمیذهن ن یبه دنبال ا  نییبرم پا

از   نویشده بود ا رومحرف به راه افتاد.  انگار که ا یدستش گرفت ب  ین تعلل دستمو توبهم رسوند بدو
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کالفه از  رفتمی درختاو من فقط دنبالش م نیب  زدیبفهمم . اروم اروم قدم م تونستمیحالت صورتش م
   دمیکش رونی هدف استادمو دستمو از دستش ب یب یسکوت و قدم زدن ها نیا

   دارمیقدمم بر نم  هی گهید میر یم میکجا دار  یتا نگ -

برق   لهیدوتا ت نیسبزش ع  یبود چشما ختهی صورتش ر ی بارون خوردش رو یچشمام شد . موها خیم
  کمیاگر   دمی. ترس بردی م یوونگیصورتش افتاده بود منو به اوج د یبارون که رو یفطره ها زدنیم
 شتانگ یان یانداختم که با بند م  نییبه نگاه کردنم ادامه بدم کار دسته خودم بدم . سرمو پا گهید

 که خم شده بود سرمو باال اورد و ارومو بااحساس لب زد یاشاره ا

  شهیبارون چشمات براق تر م یتو -

 نگفتم .  یز یکردم از لحن پر از محبتش اما چ ضعف

کنو   یخانم   یول دونمیکردم م  تتیاذ یل یچند روزه خ  نیکه زدم متاسفم . تو ا ییبابت حرفا  - عابد
 بگذر 

 جواب دادم  یدستش سر دادم با سرتق یزدمو سرمو از رو  یپوزخند

   ؟یسادگ نیبه هم -

 من...  - عابد

 وسط حرفشو گفتم:  دمیپر

 ندارم  یحس نی تو دلشکستنم مهمه؟من که همچ یمگه اصال برا ؟یتو؟!!!! توچ -

 ت که پر از خواهش بود گف  ینگاهم کردم چش شده بود امروز با لحن مظلومانه

 بار ی نی. هم دمیرفتارو باهات نداشته باشم قول م نیا گهید دمیقول م - عابد

که  یادم نیکه ا کردمی قطعا شک م دیدیاگه چشمام نم اوردمیحرفاش داشتم کم کم شاخ در م از
 شوین شهیاون فقط بلد بود هم  دهیحرفا از عابد و لجبازو مغرور بع نیعابد باشه . ا ستادهیجلوم ا

اما فراموشم نشد دست خودم   دمشیهمون لحظه بخش  نکهی. با اشی پوزخندم چاشن هیبزنه و  هیکنا
   ستمین  یادم نجوریبفهمه که ا دیبا  کردمی نبود دلم شکسته بودو حاال فقط داشتم ناز م
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   ختهیر گهید ختیکه ر  ی. اب یگذر یم یکه کرد ییساده از کارا -

 دوباره ظرفو پر کرد  شهیم  - عابد

 در شرف بسته شدن بود شییبداهه گو  نیااز  دهنم

  ی اخالقت رو عوض کن  ی تون یکه نم یدونیبس کن عابد تو خودتم م -

 عوض کنم   تونمیاخالقمم م یدیکه منو بخش یکه اگه بگ کنمی بهت ثابت م  - عابد

 واقعا قرار بود عوض بشه  دیشا  گفتیچشما دروغ نم  نیا دیچند لحظه متفکر بهش زل زدم شا هی

 قول؟ -

گرفت جلوم و با ذوق جواب   کشوی انگشت کوچ طنتیبچه ها با ش  نی. عشتریلباش ب   دیخند چشاش
 داد 

 قول  -عابد

زدو بازهم در سکوت راه   یلبخند چوندمیاز اون منم انگشتمو باال اوردمو دور انگشتش پ تی طبع به
گل شده  ذرهی بای که تقر ییاهسته خاکها نویزم یدرخت متوقف شد نشت رو هیبه  کینزد میافتاد

 یگال  و خاک   ری بارون نخورده بود . از ز  ادیبود ز یدرخت بزرگ ریکنار زد چون ز یبودنو با تکه چوب 
رو هم بهش چسبوندو   مهین  یکیاون  بشوی ج یبود بعد دست کرد تو  مهیاورد ک ن رونی ب لیقلب است

 نشونم داد

   ذارم یم نجایاومدم دوتاشو باهم ا نجایکه صاحب قلبم شده ا یاون  ایگفتم هروقت  - عابد

چشمام از سر شوق جمع شده بود بهش نگاه کردم و اون فقط بهم نگاه   یکه تو یشده با اشک  مسخ
دلمو . برد   نیکرد ا رونیبم و یاون صدا  دوی. خند دیزل زدو خند  دیبا احساس خند دیکردو خند

 ردبه اسمون ک  یکامل سر جاش برگردوند از جاش بلند شد  نگاه نباریارومو قرار بود . قلبو ا یهرچ

 میبهتره بر گهیشده د دی شد یلیبارون خ   -عابد

 لبخند فقط لب زدم   با
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 م یبر -

. از همه  دمیند  ایدن یاون رو ی به مغرور  یبردم که پسر   یپ نیبه ا  شتریحرفاش که فکر کردم ب به
 . دیزبونش نچرخ  یدوستدارم رو  هیبازم  یگفت ول  یچ

که توش همه بودن . همه شاد بودن   ی. عکس  نیامسال با سفره هفت س یعکس دسته جمع  نمیا
  نیاول نی بود . لبخندشو کم داشت . ا یمادرم خال  یکه کنارم جا ی . عکس میباغ گرفت یکه تو یعکس 

 شمیدلم برات تنگ شده کاش االن پ یلی. مامان گلم خ  رمی گیجشن م که سال نو رو بدون اون هیسال
دلتنگتم مامانم .مامانم  رهی تورو بگ یجا تونهینم شیمهربون نهمهیخانم باا هیعال یحت  چکسیه یدبو

 هیتوم از شاد یکنارم باش تا حس کنم به قول بابا عل رسمی دارم به خواسته ام م ینی بیمواظبم باش م 
 کنم یدق م تی فدات شم مامان دارم از دور یمن شاد

  شده؟یهاله چ -ایمان

 کم کنم   شیزدم که از نگران یبهم زل زده بود لبخند یبا نگران  ا ی پاک کردم مان اشکامو

 مامانم تنگ شده   یفقط دلم برا یچ یه -

 بغلم کرد  یبالبخند

دور . روح اون  یز یدورت بگردم . سال نو شده بهتره غم و غصه ها اشکاتو بر ی.... اله زمی عز -  ایمان
 بنده خداروهم عذاب نده

 صدام زد    یجدا نشده مان  ایبغل مان  از

 هاله  -یمان

 بله؟   -

  ؟یکردی م هیگر ی: داشت دینگاهم کرد و پرس متعجب

 تموم شد    ستین ی ز یاز توجهش زدمو جواب دادم : چ یلبخند

  ایبه مان یبا شک نگاه  ارهی که به زبون ب کردیتکون داد انگار که داشت حرفشو مزه مزه م یسر 
 انداخت  
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 برام؟   یار یآب م وانیل  هی ایمان -یمان

   ؟یخور ی جدا م ایتو همون آبا  زمیهارو بر  اهیفقط نخود س -ایمان

   کنهی جواب داد: فرق نم دویخند

مطمئن شد رفته گلوشو  نکهیخواهرش زدو بعد از ا ینی زبی به ت  یلبخندگفتو رفت .  یباشه ا اهمیمان
 صاف کردو گفت 

 ازت داشتم کیخواهش کوچ  هی -یمان

 راحت باش بگو  -

 بگم؟  ی منو من کردو گفت: راستش... چطور  یکم

 بگه  خوادیم  یچ زدمیبهش چشم دوختم هرچند که حدس م منتظر

 ... آ... نیا -یمان

  گهید نی خب بگ -

  کی سال نو رو تبر یشما به کس ی: راستدیکه بحث رو باز کنه پرس دیبه ذهنش رس یز یچ هی انگار
 نجاست یا یاز ادما ریغ  یمنظورم ادم ن؟یگفت

: منظورتون   دمیپرس طنتیبا ش   شدیم لیتبد ن ی قیکه حدسم داشت به   یدر حال موشکافانه
 سنا؟ یه؟یک

 جواب داد: نه نه نه نه  دستپاچه

 نه؟!-

 اره یعنیب داد: جوا جیگ

 نه؟   ایباالخره اره   -دمیخند

  دونمی جواب داد: نم سردرگم
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   ؟یخوای: شمارشو مدم یپروا پرس یب

 حرفش کردو گفت   یخجالت چاشن کمی

   شهیاگه م -یمان

 اول به خودش بگم  دیبا -

 هم ازتون کنم؟ گهیخواهش د هی شهیم  -یمان

 اره بگو  کنمی نه خواهش م -

 صداشو بشنوم   خوامیم  یخودم بهش زنگ بزن یاالن جلو شهیاگه م -یمان

 . کری از حفظ گرفتمو زدم رو اسپ  سنارویاوردم شماره  رونی ب بمی ج یاز تو ویزدمو گوش یلبخند

  ؟ یسالم گل دخترخوب  -

 جواب داد  شی غیج  غیج  یباصدا

من هنوز شوهر   یشد ول دیباز ع  یدید یمبارک عشقم . هع دتیع  ؟یسالاااام هاله جونم خوب -سنای
 نکردم؟  

 د یخندیم زیهم ر  یگرفت مان خندم

 توم مبارک   دتی ع ؟یخوبم تو چطور  -

   ؟ییمنم خوبم کجا -سنای

 کجا باشم ؟  یتوقع داشت -

 ها . چه خبرا؟   گذرهیبهت خوش م -سنای

 هست    ییخبرا هیخبر که....  -

 گفته؟ یز یچ هی:بالمرده نکنه دوباره دیسر ذوق اومده پرس سنای
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 بگه؟  تونهیم یچ گهی: نه بابا الهه بدبخت دچوندمی پ عی . سریبر سرت احمق ابرومو برد خاک

 کنه یموارد عقلش خوب کار م  نجوریخوب بود و تو ا  شی ریسه گ خداروشکر

 زبونش بسته شده  گهیاره د -سنای

 ؟ یشناس یرو که م  ی: ماندمیهوا پرس  یب

  یشده؟ اتفاق شیطور گه؟ید یگ یعابد رو م ییپسر دا شناسمی: اره اره مد ینگران پرس ییصدا با
 افتاده؟ 

  میتعجب کرد یحساب  یبود که هم من هم خود مان  ینگرانش جور  یصدا

   ؟ینشده تو چرا نگران  شینه طور -

 حرفتو بزن   ؟یمن دار   یبه نگران کاری چ -سنای

 ؟ ینش  یعصب  یدیقول م -

 حاالتو بگو  -سنای

  خوادی شمارتو م -

 گفت  یچ هیممکن  یصدا  نیتر غیج  با

 ؟ یدستته .. کجا رفت ی.... گوش سنایدرد چته؟ ... الو ...  -

 گفت؟  ی جام. خودش گفت؟ ک نی هم -سنای

   شنوهیداره صداتو م نجاستیاالنم ا شی پ  قهیچند دق نیهم -

 خاک به سرم  یا -سنای

   ت؟ی و گفت : چرا؟ واسه نگران دیخند یمان



 بگذار مجنونت باشم 

139 
 

 هیبرداشتو  کریازم گرفت و از رو اسپ  ویدست دراز کرد گوش  یشد از خجالت. مان  اب سنای بدبخت
  دتی" سالم خانمممم ع خوردیکلمه هاش به گوشم م  ن یاخر شدیبااجازه گفت و همونطور که دور م

   دمیعابد رو شن  یشدم که صدا رهیبه باغ پر از گل رو به روم خ   یمبارک . بالبخند

 نه به اندازه تو یخوشگلن ول  - عابد

 با لذت نگاهش کردم   دمویچرخ

 مزاحم شدم؟   - عابد

 نه اصال  -

    رییتغ  نیا فیتوص ی درجه کم بود برا ۱۸۰روز  هی نیکرده بود تو هم رییواقعا تغ  اخالقش

 عابد  -

 جانم   - عابد

 ... ششیپ میرفت  روزیاون... دختره که... د -

 لبخند جواب داد با

 سالمندان بود  یسرا یکه تو هیبود همون هد ید خانم اون دوست خانم مهدوحسو  - عابد

 به تو داره؟ یخب اون چه ربط  -

 من فقط حقوقشو دادم - عابد

 باهاش؟  یکن  یو شوخ  یبخند نهمهیبود ا  اجیاحت -

 اجه ینداره.. اره .. احت یبه زندگ یدیادم رو به مرگ که ام هیزدو جواب داد: با   یلبخند تلخ عابد

 ؟ یچ ی عنیبهش زل زدم:  یناباور  با

 شرفتهیسرطان فوق پ هیبود هم  نایهم ناب -عابد

 بهش گفتم   راهیبچقدر بدو  خوامی معذرت م ایخدا یوا -
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 ؟ یگفت راهی : چرا بدوبد یپرس طنتی باش

 ؟یاومد  یداشت ی. باهام کار  ینجور یهم یچ یه -

 به بازوش زدم  یزد مشت یخنده مردونه ا عابد

 بهتره  میباش  یرو بهت بدم .گفتم دونفر  دیع یاونجا نتونستم کادو - عابد

 بهتره؟   میباش یخودش جواب دادم: چرا دونفر  نیع منم

 اوردو جلوم گرفت   رونیب بش ی جعبه از ج هیرو تو گلوش نگهداشتو جواب سوالمو نداد . خنده

 مبارک  دتیع  - عابد

 رو باز کردو جلوم نشست   جعبه

   یبپسند دوارمیبازم ام یحرفهاست ول  نیازا شتر یو ارزشت ب  ستیهرچند قابل دار ن - عابد

  خوامیازت نم  یچیه گهی مهربون باشه من د نقدریا شهیهم نیا ایخدا

 خوشگله  یل یخ -

 ستاره بود   هیبود که به شکل  انیبرل   رینظ یگردنبند ب  هی

   ش؟ی ریبگ یخواینم -عابد

 ... یول -

   شمیناراحت م یلیخ  یوسط حرفمو گفت: اگه قبول نکن  دیمخالفت کنم که پر خواستم

 شد سرشونه هامو گرفت گفت  بلند

 بچرخ تا برات ببندمش   - عابد

 یو من تو اون لحظه حس کردم که مثل همه  دیبرگشتم گردنبندو بستو سرشونه امو بوس دیترد با
غافل از    یول دمیرس  میبه اخر داستان عاشق مهیعاشقانه با اعتراف عابد هرچند نصف و ن یداستانها

 هنوز شروع داستان بود. نیا نکهیا
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 . کاوهی صورتمو داره م یکه چشماش تمام اجزا دونستمیدوختم اما م نی چشم ب زم برگشتمو

 باال اوردم  صداش سرمو   ینرم با

 مبارکه   - عابد

 ممنونم  -

   ختیر یزد که دلم هر   یچشمک

   کنمی خواهش م  - عابد

 ... باشه ... قربونت برم من .... خداحافظ ای.. زود برگرد گهینکن د تی ، اذ زمی نه عز -

 . تماس رو قطع کرد و با خنده گفت  شدیم کیبهمون نزد واشی واشیعادل بود که  یصدا نیا

 منقرض کنه   نی دخترا رو از رو زم نیخدا نسل ا -عادل

 شده؟یباز چ   - عابد

حرف عاشقانه و قربون   ینوار ضبط شده باش  نیع دی با یزن یحرف م  یالمصبا جلوشون وقت -عادل
   یاز اول شروع کن دیبا شهیصدقه هات که تموم م 

درختا بود  ری که ز یتخت ی. رو میبچه ها رفت هیبق ش یپ  شیشگیهم یایباهمون شوخ  دمویخند
من فقط پرت عابد   گفتنویسخن م یتخت بود از هر در  کیکه نزد یای صندل  یرو ام یبعض مینشست

  رفتیکه دل من م زدی با چشمک م  یلبخند شدو یمتوجه م یبودم که اونم هر از چند گاه
 : د یاروم پرس یینشستو با صدا ماومد کنار  نیبراش.آدم 

 مگه نه؟ هیهاله جونم ادم دروغ بگه کاره بد -

 بده  ی لیخب اره خ -

 گه یخودشم دروغ م  یول گهیم نویخب عادلم هم  -نیآدم

و نه اقا محمدو با   دینه خاله اسما رو د یبه دور و اطراف کرد وقت   یکه متوجه حرفش شد نگاه عادل
 کجا دروغ گفتم؟گره زده بود گفت: پدرسگ من   یکه مصلحت ییابروها
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 که من عاشقشم یهست یدختر  نیتو اول  یگیبه همه دخترا م دمید شهیخودم هم  - نیآدم

خنده هاش رو به منو  نیعادل ب شدیم کیخندمون کل باغو پر کرد خنده بود که به هوا شل یصدا
 نوار ضبط شده اس  هیهمون قض نیعابد گفت: ا

 حرفا؟   نیبچه هم از ا یخاک بر سرت کنن اخه جلو  - عابد

  ادی دیبا  نارویبزرگ شه ا دینداره باالخره بچه هم با بی تموم کردو رو به عابد جواب داد: ع  خندشو
   رهیبگ

 گنیهست بهش م یدروغ هی  یخب؟ ول   ستی ن یدروغ اصال کار خوب نی ادامه داد: بب نیبه ادم رو
   یدروغ مصلحت

 ؟ یچ  یعنی یلحت دروغ مص - نیآدم

 ی که جونت به خطر افتاد بگ ییجاها دیدروغو فقط با نیا -عادل

  وفتادهیخب تو که جونت به خطر ن - نیآدم

   کنن یام م کهی ت کهی بهشون نگم ت نارو ید نه د اگ ا -عادل

 که جونم سالم بمونه   گمیبه دخترا م نارویخب پس منم هروقت بزرگ شدم ا -نیآدم

   ؟ یگیبه بچه م هیچ  فیاراج نیا - عابد

 ی زندگ  قتیحق  - عادل

 گفت: به حرفاش گوش نده  نیرو به ادم  عابد

که اگه  یچندتا داشته باش  دیها با خورهیدونه دوستم به درد نم هیتوجه به عابد ادامه داد:  یب عادل
   یکیاون  شی پ یدعوات شد بر  شونیکی با  یروز  هی

 که شب تو کوچه نمونم اگه دعوامون شد رمی گیچندتا م رمم ی خب پس هروقت خواستم زن بگ -نیآدم

 بهش زد   یپس گردن  هی عادل
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 ؟ یزنی اع چرا م -نیادم

   هیدوست یفقط برا  ییقانون چندتا -عادل

 ر یبگ  لیبفرما تحو -

 ؟ یدی. فهم یک یزن هم  یکیگفتن خدا  میاز قد -عادل

 م؟ی با دخترا دوست بش دی اوهوم. چرا با - نیآدم

 م؟ یناهار بخور دیچرا با -عادل

 م یری میم میخب چون الزمه اگه نخور -نیآدم

  م؟یخب پس اونم الزمه اگه نخور  کالیا بار -عادل

   میییر ییییم ی باهم گفتن م  ییدوتا

جز خنده   ی و ما کار  دادیمورد بود جواب م نیکه در ا نیآدم یبه همه سواال ییبازم در کمال پرو عادل
عادل  یاز حرفها  ییزایچ هیکه روش  یبا کاغذ نی.پرسشو پاسخها که تموم شد آدم ومدیازمون برنم 

 یکاغذ  تمالبرگ از دس هیبحثشونو خنده دار تر کرده بود بلند شد رفت .عادل  یل ینوشته بود که خ
 روزگار   یبسوز  یگفت: هع دویه دل  کشاه از ت هیخشک کرد  شویتوهم یبرداشتو عرق ها

 وقتم به ما بده  هیدالور خدا قوت پهلوون.   یخسته نباش -رادان

بچه ها   نیا ار یدر اخت  یانتظار   چیو چندسالشو بدون ه نیچند یتجربه ها نهمه یا یادم وقت -عادل
  شرفتهیکالس جداگانه فوق پ هی  دیسطحت باالتره با کمی شما که  ی.برارهیم ش یهمه خستگ ذارهیم

 بذارم 

 ن یکاریب  یل یواقعا که شما پسرا خ  -ایمان

 اد یشماها هم بدتون م نکهینه ا - عادل

 ساختمون اومد  یخاله اسما از در ورود یصدا

 رسمی شام . به حساب توم م  نیای. بچه ها ب  ایاستاد سخن پاشو ب یه -
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 یطور   گهیم دهیبه بچه نگو گوش نم نارویا مگیم یسقلمه به رادان زدو گفت : با توئه ه هی عادل
 چشم و گوشش باز بشه   دیبا  ستین

 اره جون خودت   -اسما خاله

فقط  ای مان نی دیکه ترش کرد یعادلم مدام متلک بارمون م  میرفتو ماهم از جامون بلندشد خاله
 ..... میدیرسیم  زیبه م  رترید کمیاگه  کردی م نکاروهمیخفه اش کنه که ا  خواستیم

   کنمی م دایپسرم خودم برات لباس پ  ایب  نیآدم  -اسما  خاله

 ستمیاز تو اتاق داد زد: من گرسنه ن  نیادم

   ؟یدار  کارشی ولش کن خانم بذار به حال خودش باشه چ -محمد اقا

از ذهنش پاک   نارویخودت ا  یر یعادل حاال م نیا ری شام نخورده خب. همه اش تقص  -اسما  خاله
   یکن یم

 گه؟یم یگه چم - عادل

 عاشق بشم با دخترا دوست بشم    خوامیبه بعد م نیاز ا گهیم  -اسما  خاله

پسرت دوست داشتنش بشه مثل قرص خوردن هر هشت  نیباهات ا بندمی خاله شرط م - عادل
   یکی ساعت 

   گهید یداد ادشی خب تو   -اسما  خاله

  میخورد  یپسرت خودش فلزش خرابه ما که هر غلط ارمی مو در ب  یبا چه زبون  گهیبابا من د یا - عادل
چندتا   خواستی حاال خوبه من جلوشو گرفتم و گرنه م  ریممد اقا جلو بچه اتو بگ   رهیبگ  ادی دیاون که نبا

 شاهدن  نایا رهی چندتا زن بگ

 لحن بامزه جواب داد: هیبا طعنه و  خاله

 یاره تو خوب  -اسما  خاله

 اومد؟  یچ  یدونیفال گرفتم م هی شی؟ تازه چند وقت پ  یپس چ  -عادل
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 ؟ یچ -

   یکه دامادش تو باش  ینوشته بود خوشا مرد - عادل

و خنده خاله عاطفه   یشوخ نهمهیا  ونینعمت بود برامون. م هیپسر  نیواقعا وجود ا  دمیخندیم فقط
 :  دیهوا پرس  یب

   د؟یباالخره به کجا رس  ؟یکرد کاریعابد با ساناز چ یراست -

  نشونیگره ب نیکه کور تر ییساکت شدن و سرشونو با بشقابو محتواش گرم کردن . عابد با اخما همه
 وقته  یلیساناز تموم شده خ هیسرد جواب داد: قض یلیمکث خ  هیافتاده بود بعد از 

 ؟ یآسون  نیبه هم  -عاطفه خاله

 میبود عقد که نبود تی محرم غهیص هیفقط  - عابد

   شد؟یپس چ هیدختر خوب  یگغتی: مگه نمشدیزدن نم  شین الیخ یعاطفه انگار ب خاله

  می فقط باهم تفاهم نداشت گمیهنوزم م - عابد

 ن؟ یخب پس چرا نامزد شد -عاطفه خاله

  مویخوردینه ؟ ماهم به درد هم نم ای میخوریبه درد هم م مینیکه بب  نهیهم یهم برا ینامزد  - عابد
 تموم .  یهمه چ

  گهیچشماتو خوب باز کن که د گهید نباریبه رها انداختو گفت: حاال ا ینگاه ه ی یعاطفه با معن خاله
 مثل اوندفعه نشه 

  ادیب  شیپ یگرفته بود گفت: تا حاال دفعه ا یغذاشو به باز  کهی همونطور دویکش قینفس عم  هی عابد
   ادیالبته اگه ب

 ؟ یچ  یعن ی -عاطفه  خاله

  نیدختر به ا هیکه با  رونیفکرشم از ذهنم انداختم ب یعن یفعال قصد ازدواج ندارم  نکهیا یعنی - عابد
 راحت ترم.  یسقف برم . تنها طور  هی ریز یاسون
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  یتو یبازم ناراحت یول ستیراست ن  زنهیکه عابد م  ییحرفا   گفتیخب حسم بهم م  یچرا ول دونمینم
 چهرم مشهود بود  

من همون روز اولم گفتم چشماتو باز   انه؟ی یازدواج کن دی اله جان باخ یبه هرحال که چ -عاطفه  خاله
   ادهیدختر خوب ز لمیفام نیکن تو هم

 دی کش  یکالفه نفس عابد

زن   الیخیاون مدنظرم بود حاالهم که فعال ب  یخوبن ول  لیفام یدخترا ستکهین   نیمنکر ا یکس - عابد
 گرفتن شدم  

 زن تحو....  رهی دختر بگ دمی. شا رهیدختر بگ  خوادیم گهید - عادل

به   نییپا ی نگفت و با سر  یز یچ  دویصدا خند  یضربه به پهلوش زد که ادامه حرفشو فقط ب هی عابد
عابد   شی امشب رها رو به ر نیاگه راه داشت هم  شدینم  الی خی خوردن مشغول شد . خاله عاطفه ب

 و تموم   بستیم

 شه یکه نم ینطور یخب ا  -عاطفه  خاله

 باشم؟   شیزن نگرفته مرده که من دوم یچرا نشه؟ مگه هرک - عابد

  نتیکه نصف د گنیبده . تازه م ش ی به زندگ یسرو سامون  هی دیادم با یدور از جونت ول  -عاطفه  خاله
  شهیبا ازدواج کامل م

 وسط بحثشون جواب خاله رو داد  دیدوباره پر عادل

 گرفته؟ یداده ک ی ک نویبابا د یا - عادل

 اس باهوش   هیاون مهر -مایر

  یشوخ یدار  ایجون من؟  ی تو چقدر اطالعاتت باالست . راست گفت یواااااا ؟ینه عنداله  - عادل
 تو که.... ادی به سر ادم م یچ  ینیب ی روزگار م یبسوز  یا کردمی فکرشم نم ؟یکن یم
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  خواستی م گهیم یچ  دیفهمیکه مطمئنا خودشم نم زدی سرو ته م یب  یبند داشت حرفها هی نجوریهم
  هیبشه. کالفه رو به عادل با  الیخی ب  تونستیرو نم  یچرب  نیخاله لقمه به ا یول چونهیمثال بحث رو بپ 

   مایزدی حرف م میتشر گفت: اععععع .داشت

 کن  دایبرامن پ  دونهی در عوض  ستین ری زن بک نیشو ا الی خیبابا خاله جان ب یا - عادل

 نهیحوصله جواب داد: اول عابد چون بزرگتره بعد تو . قانونش هم یب  خاله

 مش یقانونو گذاشتن که ما بشکن  - عادل

 نهمهی. ا رم یگیکردو گفت: خاله جان ... من...زن...نم  یدست شی بگه که عابد پ یز ی باز اومد چ خاله
  نیشاخ شمشاد دار هی. ماشاال خودتونم  نیبه من داد یر ی چه گ لیپسر تو فام

 الت یدارم بعد از تعط  یفکرا هیاونم  یبا غمزه جواب داد: برا خاله

 تو گلوش  دیطرف رادان که غذا پر  دیسرا چرخ همه

 مادر؟ شدی اوا . چ -عاطفه  خاله

اب بهش داد ابارو نصفه خورد که دوباره به سرفه افتاد  وانیل هیچندتا ضربه پشتش زد  هی عادل
جرات   یاز خنده ول دمیترکیم می. داشت وانیمحکم زد که سرش خورد به ل یپس گردن هیعادل  ندفعهیا

 نداشتم از ترس خاله عاطفه

  گهیخب کوفت کن تا تهش د - عادل

 اع عادل -خانم  هیعال

   خورهیخب نم - عادل

 خب نخوره  -خانم  هیعال

   کنهیخب داره سرفه م - عادل

 خورد ی تا تهش م  یکفت یخب ارومم م -خانم  هیعال

   رهیمیتا من بخوام اروم بگم که م یخب اونطور  - عادل
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 گفت : عادل! یشدو با کالفگ یخانم عصب  هیعال

 کنم؟  کاری خب چ -

 خب خب نکن   نقدریا -خانم هیعال

 من مقصرم؟  رهیبم خوادی م نیخب ا - عادل

 بازگفت  -خانم هیعال

و سر به سر بنده خدا  یبازم خودشو زد به نفهم  یول کنهیم  کاری و چ هگیم یداره چ دونستیم عادل
 ذاشت یخانم م هیعال

 گفتم؟  یچ -عادل

 خب   -هانم هیعال

 ن یخب خودتونم که گفت - عادل

 گفتم؟ یمن ک  -خانم  هیعال

 ؟ یگفت یک  ویچ -عادل

 خب   -خانم هیعال

   ن؟یدوباره گفت یدید ای ب - عادل

 خب بگم  -خانم هیعال

 خب   یدوباره گفت یدید ای ب - عادل

 خانم کالفه شد: اااعععع هیعال

  یگیم یچرا ه گهیخب اونوفت به من م گهیخب، خودش همش داره م نی کیخب خودتون م  - عادل
 خب تامنم مجبور نشم بگم خب  نی ، خب اصال شما انقدر نگ  ستین یبد زهیخب ، خوبه حاال خب چ

 نشنوما گهیعادل . د گهیاقاجونم در اورده بود : بسه د یصدا گهید
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 خب  گمیمنکه نم گهی حاج ممصادق خودش همش داره م - عادل

 باهم البته فقط بزرگترا منظورم بود باهم گفتن: عااادل!!  همه

 خب  لهیکج شده گفت: خ  ییانداختوبالبا نییپا  سرشو

عادل زنگ خورد که خاله اسما دستاشو  یکه قرمز شده بود از خنده همون موقع گوش مهتاب ییزندا
 م یشنویصداشو نم قهیادرد باال و گفت : خداروشکر بازم دو دق

. اقا رسول  زیگذاشت رو م  ویهمون سرجاش نشست و تکون نخورد تماس رو برقرار کردو گوش عادل
 شوهر خاله عاطفه گفت: 

 پشت خط منتظره خب جواب بده بنده خدا -

 گفت  خوردیهمونطور که داشت غذا م عادل

 خونهی اولش فقط برام اهنگ م قهیده دق نینداره شما نگران نباش  بیع -

 تاسف تکون دادو گفت: از دست شما جوونا  یاز رو یسر  آقاجون

  یکن یم  یکه حاالشم دار  گمیحاال نم یکردی کارا م نیاز ا یحاج ممصادق خودتم جوون بود - عادل
 پس خواهشا به ما نگو

 به تو؟  یف یاراج  نیگفته همچ  یک -اقاجون

 ن؟یزد میکجا ج  هوی  یلیقبل از سال تحو نی. هم کنمی م یمن خودم به قد نفر اطالع رسان - عادل
 تلفن خونه هم که همش مشغول بود

 بمدرسه ام بود. البته مکت  یهم دوره ا نیپدر سوخته اون حس -اقاجون

.  ینه صغر   ی.  کبر یحسنا . حسنا نه کبر  شهیم نیبوده .حس  یپاط یحاال اون موقع مکتبا قاط - عادل
 هست  یکیباالخره  الی نشد ل یصغر 

چرتو پرتارو هم به روده من  نیخودشم خندش گرفت وسط خنده گفت: بلندشو برو رد کارت ا اقاجون
 کنه یباور م شنوهیم یکی نبند. 
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 کنن یحرف راست رو همه باور م  عتایخب طب - عادل

که  شدی هم نداشت . عادل همونطور که از جاش بلند م یچشم غره بهش رفت که اثر  هی اقاجون
 تلفنشو جواب بده گفت 

 ... الو جانم...کنهیخواهانش باور م میگفت  تویحاال ما واقع -عادل

نده منم که بدتر از همه . خ  ریبه هم انداختنو زدن ز یحرف ردن از ما دور شد همه به نگاه   نیع در
 عابد کنار گوشم پچ زد:  

بود باابن خنده  هرچند که اگه سنگم ستیدله سنگ که ن نمهیکه تو س ینیالمصب ا ینجور یا نخند
 شد یهات اب م

که با   وغتادمیبه پا شد داشتم از ذوق پس م یخنده از چهرم رفتو به جاش تو دلم عروس خودکار
 . میخاله اسما به سمتش برگشت یصدا

 بچه  نیا کنهیت م وونهید -اسما  خاله

عادل شر و   نیمثله ا یکی ترکهی از سکوت م نجایخونه که ا  نیبچه ها نباشن تو ا نید اگه ا -اقاجون
   اش یمثل عابد با غلدر باز یک یمثله رادان با لحن ارامش دهنده ش  یکی  طونیش

 زدو سرشو باغذاش گرم کرد  یبهش کردم که فقط لبخند ینگاه

 هاش  یباز  جیبا گ  یمان نیهم ع یکیادامه داد:  طنتی با ش اقاجون

 اورد و با دهن پر لب به اعتراض باز کرد  رونیقاشقو از دهنش ب یمان

 اع اقاجون؟  -یمان

 به اقاجون نگاه کرد که باعث خنده همه شد  زونی او ییلبا با

   ؟ی؟ پس ماها چ  ارنیفقط پسراتون خونتونو به جنب و جوش م  یعن یاجون واقعا که اق -

 بازم اروم کنار گوشم زمزمه کرد   عابد

  یار یاز دل منو به جنب و جوش درب  ریغ ییجا  یکنی م خودی تو ب -
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 امشب منو زنده نذاره از ذوق  نیانگار قراره ا نه

 که اقاجون جوابمو داد:  دمیگز لب

 خونه روح نداره .    نینه دختر گلم خانم ها که نباشن ا -

 نداره  یوقته روح   یلیادامه داد: مثل خونه دله من که خ ینی حال غمگ هی با

مهتاب بحثو بعد از چند لحظه   ییانداخت که همه متاثر از حالش فقط سکوت کردن زندا  نییپا  سرشو
 رفته  یاخالقش به ک عادل   نیعوض کرد : واقعا ا

. منکه اگه ن ینه به اندازه ا یهم شوخن ول هیبق  لیفام ن یس تو ا دهیپد نیزد : ا یاسما خنده ا خاله
  شهیبشر سر به سرم نذاره روزم شب نم  نیروز ا هی

 ن ین یبی رو نم گهیشما که هرروز همد نای زنیبه گردنش دادو گفت: وا خاله حرفا م یقر  رها

 مین  یاوردو به رها نشون دادو گفت: ما حداقل روز  شی گوش  یتماسشو از تو  ستی ل عیهم سر خاله
 میزن یساعت باهم حرف م 

 باشما لجه  یل یعادل خ  کردمی فکر م یوا  -مایر

   هیپسر خوب ی لیعادل خ  هینبابا همه ش شوخ  -اسما  خاله

   یل یجواب داد: اره خ شدیکه از توش سراسر ذوق مرتعش م یلحن  هیبا  مایر

بود که رادان برگشتو بااخم نگاهش کرد اونم سرشو انداخت   ومدهین  رونی ف از دهنش کامل بحر هنوز
 م یبهش نگاه کرد مو یعادل از پشت سره رادان اومد که همه برگشت یصدا هوی.  نییپا

 وقت ی شینخور - عادل

 ؟ یگفت یکرد: چ یاخم رادان

 دلم خواست   - عادل

 کرد   جای باالتر اومده بود گفت: دلت ب کم یکه   ییباصدا رادان
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  گهیاومدو سرجاش نشست و جواب داد: ببندش د عادل

 جواب داد: حرف دهنتو بفهما  شدیم  شتریکه هر لحظه ب یت یبااخم و عصبان  رادان

  یاون گوش یتو قای عادل هدست بود و دق یاز گوشها یک ی  هیاز خنده اخه تو دمیترکیکه داشتم م من
 .  زد ی حرف م  یو عادلم در واقع داشت با گوش دی دیبود که طرف مخالف رادان بودو رادانم نم

. رادان بعد از   کنهی بغل گوش من وز وز م  یبچه چ  نیا نمیتا بب  زنمیمن بعدا بهت زنگ م - عادل
 خنده    ریحرف عادل زودتر از همه زد ز دنیشن

 ؟یخندیزهرمار چرا م - عادل

   ومدم؟یکه ، اشتباه ن  نیبه همه کردو گفت: خودتون یخنده . عادل نگاه  ریهمه زدن ز گهید ندفعهیا

 دادیداشت جوابتو م یرادان فکر کرد بااون  -ی عل  بابا

 شدیدعوا م یدادی ادامه م گهید کمیو گرنه اگه  یشانس اورد -

 به رادان زد و گفت   یپس گردن هی

 هه هه هه خاک تو سرت.  - عادل

 ..... یکار ی  یرفت پ یهم از وسط جمع شدو هر ک کم بساط شام  کم

در بزنه وارد اتاق شد و ماهم  نکهیدر اتاق اقاجون . عادل بدون ا یجلو  دمیبا عابدو عادل رس همزمان
دستاشو پشتش برد . عادل  عیبه دستش بود که بعد از ورود ما سر   یبطر  هیپشت سرش . اقاجون 

 زد  یطنتوار ی لبخند ش

 جنسش خوبه؟  ؟ی کرد مشیقا هیاون چحاج ممصادق  - عادل

 کردو جواب داد:   ین یاخم دلنش اقاجون

 دردمه  یدوا نیچرت نگو بچه ا -

 باز گفت  شی باال انداختو با ن ییابرو عادل
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درد همه س . حاال بدش به ما که کارمون   یعارض بشم اون دوا دیخدمتتون با ی. ول  حی صح - عادل
 لنگه  یلیخ

 گفت: توهم....  تی به من کردو با تعجبو عصبان  ینکاه اقاجون

گفتن واجبه   ریام  ییبهتون بدم دا  دویرس نیحرفشو قطع کردمو گفتم: نه بخدا من فقط اومدم ا عیسر
 کردن که فقط دست خودتون بدم  دیکه االن به دستتون برسه . تاک

 دید دمویکرد که عابد دستشو سمتم دراز کرد با شک بهش نگاه کردم اقاجون که ترد  یبد اشاره اعا به
 . مهرم دسته اونه  دهیگفت: بدش به عابد اون کارا رو انجام م

نکردو کاغذو  یی" اعتنادی کردم که با اخم بهم زل زده بود اروم لب زدم "ببخش یعابد نگاه  به
 اقاجون گفت گرفت.اومدم به سمت در برم که 

  نجایا ره،یپسرا بگ نیتوهم پرت به پر ا نمینبب -

خونه   نیفرق داره . حواست باشه که دخترو پسر تو ا ین یبی م یخارج  یاون کانالها یتو یباهرچ 
 باهم فرق داره   حاتشونی تفر

   ؟ین یبیم  یخارج یاقاجون مگه شماهم کانالها - عادل

 که یداد دتویرس گهید یعادل زودباش بچه ها منتظرن . هاله توم بهتره بر   - عابد

 به اقاجون کردمو گفتم: چشم اقاجون حواسم هست.با اجازه   رو

که رادان جلوم سبز شد   رفتمیرفتمو داشتم به اتاقم م ن ییاز پله ها پا عیتکون دادو سر یسر  اقاجون
 دستمو گذاشتم رو قلبم  دمویکش ینیه

 دم یترس -

  یداشت ینداره کار  بیزدمو گفتم: ع یگفت. لبخند یر یبا سر بز یدینگاهم کردو ببخش شرمزده
 باهام؟ 

 یکرد کاری چ سنایو  یمان  یکه برا دمیاما اروم و با وقار گفت: شن  یجد  یلیخ
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 خب؟  -

.  شنیم د یسرخ وسف کننویمواقع من من م نجوریا یکه تو  ایل یبر عکس خ زدیمسلط حرف م یلیخ
که مدام ادامس تو   ییادما کردمیفکر م  شهیدهنش چرخوند.هم یدور تو هی شویشگیادامس هم

 دم یرادانو د  نکهیسوسولن تا ا یلیدهنشونه خ

 ی کن یکار  هیمنم  یبرا خواستمی راستش م -

 ن؟ یخوایم و یشماهم کس  کار؟یچ -

 ره ی که حدس زدم به طرفش فکر کرده و گفت: اگه خدا قسمت کنه امر خ یزدو بعد از مکث  یلبخند

   ذارهیم  شیمواقع خانواده پا پ نطوریخب ا -

 اول نظرشو درمورد خودم بدونم  خوامیم -رادان

 ماشااهلل خواهراتون که...  -

باهم بودم :   ده یبود که ازش د یلبخند نیچرا من حس کردم تلخ تر فهممینم ی زد ول   ینیدلنش  لبخند
  بیع نمیخوای باهام . از اون گذشته اون با شما راحتتره. اگه نم  کننی . لج م رهیجوب نم  هی هیابمون تو

 نداره

  زنمینه باهاش حرف م -

 کننده بود  دی.... ناامکمیاخه لحن حرف زدنتون  -رادان

 اگه بد حرف زدم. خب شمارشو بده تا زودتر باهاش حرف بزنم .  دیببخش  -گفتم   مونیپش

 ؟   نجاستیخودش هم   یوقت یزدو گفت : شماره واسه چ  یمردونه ا ی خنده

 گم یم ارویگفت: مان دیینگاهش کردم که بازم لبخند زدو ادامسشو کوتاه جو  جیگ

 ذوق نگاهش کردم  با

 براتون توهم مثل عادل.  کنمیبتونم م  یواقعا؟هرکار  -
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 شد  بمونی خوب نص یابج هیخدا رو شکر که   - رادان

 شمینم  یهرکس بی قدرمو بدون من نص -

  نیزد که خشکم زد عابد پشت سرش با اخم به ما زل زده بود . حس کردم فقط هم یخنده ا تک
  زدی . قلبم تند تند مدهیجمله اخرمو شن

 بد نگذره.رادان بچه ها منتظرن    -عابد

: تو  دیو به شک پرستکون دادو به سمت اتاقها رفت لحظه اخر د  یسر  دیکه اوضاع رو خراب د رادان
 ؟ یاینم

اونو مخاطب قرار داده بود گفت: نه تو برو من کار دارم با   یهمونطور که به من زل زده بود ول  عابد
 . امی هاله بعدش م

  واشیبد تو هم رفته بود اب دهنمو پور سرو صدا قورت دادم  یل یزده بود تو چشمام اخماش خ زل
پشت سرم   وارید یدم دستشو اروم باال اوردو ردصورتش شده بو  خیشد من فقط م کمی نزد واشی

 گذاشت  

 خب؟   - عابد

 ؟یگفتم : خ...خب ..چ یلرزون یبه زور لب باز کردمو باصدا خوردیتکون نم چشام

 گفت؟ یم یرادان چ  - عابد

 نکرده بودم چه مرگم شده بود پس؟  یبودم من که کار اشتباه دهیترس نقدریچرا ا دونستمینم خودمم

 که... خواستیبخدا... فقط م یچ ی...ه یچ یه -

   یترسیم  یوقت  افتیق شهیبامزه م یل یخنده با تعجب نگاهش کردم که با خنده گفت: خ ری زد ز هوی

 انقدر ترسناک بودم؟  یعنیکوچولو؟  دیلرزیم نقدرینگاهش کردم که ادامه داد: صدات چرا ا یحرص

 نازک کردم  یچشم پشت

   یبدجنس یل یخ -
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 یمنو تو هست برا نیب یکه چ  دوننیعادلن برام م نی ع  یرو موهام زدوگفت: رادان و مان  یا بوسه
 گفت؟ یم یروتو ندارن . خب حاال چ  ینگاه بد چکدومی مطمئنم ه نمیهم

 ...  ایکه با مان  خواستیم یچ یه -

 خودم ...  دمیاها فهم - عابد

بچه ها توم برو بخواب  شی برم پ گهیگذاشتو گفت : من د میشمونیپ یرو  نباریبوسه ا هی دوباره
  روقتهید

شد :   دایدرهمون حالت رفتنشو تماشا کردم .دوباره سرو کله رادان پ دموی به روش پاش یلبخند
 دعواتون شد؟  

 نه -

 کلمه منو تکرار کرد: نه؟!!!!  باتعحب

 بهت اعتماد داره    یلیخب نه . اون خ  -

مکث کرد بعد اروم و با ارامش   یلب گفت چند لحظه ا  ر ی ز یخداروشکر  دویکش یاز سر اسودگ  ینفس
. پشتم  هیسه تا منظورم عابدوعالو مان  نیندارم که مثل ا  میتو زندگ ویهاله من کس هیچ یدونیگفت: م

 خانوادمم ندارم  تی حما یباشه . من حت 

 بهش کردم: چطور؟   ینگاه باتعجب

 کنمیم یهست که از اونا جدا زندگ  یچندسال - رادان

  ؟یبا عابد اومد میومدی م یوقت نمی هم یبرا -

کم   یلیپدر خ هیبه عنوان  کنمیحس م دونمیهمش مقصرو بابام م یدونیتکون دادو گفت: م یسر 
رهاو   هیازاد یکه مامانمم جلو نهیرف مامانمه بدترش ا حرف ح  ستیگذاشته انگار که اون مرده خونه ن

 جا تور پهن کردن  هیهمه جوره پشتشونو داره . حاالهم که دوتاشون  رهیگینم  مارویر

 گفتو اخماشو کرد توهم.گنگ جواب دادم نویا
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 شمی متوجه منظورت نم -

پسرمو   هیکه  یمن یخب برا ی دوتا برادر ول  نیا دنی عابدو عادل ...هرچند که محلشونم نم  -رادان
 دارم سخته   رتیغ

رو خانواده هاشونم  هیقض  نیا نکهیو بدتر ا خواستیداشت. رها عابدو م تی رفتم پس واقع وا
که لبهاش   دمیدیفقط م شدمیرادان نم  ی. متوجه حرفهاکردی سختتر م یلیکارمو خ نی.. ادنیفهمیم

 .دستشو رو شونم حس کردم   خوردیتکون م

   ؟یهاله خوب  -رادان

که  یدونستیم نارویا دیبا  یتکون دادم که گفت: برو استراحت کن ببخش که ناراحتت کردم ول یسر 
  یبارتو محکمتر ببند

 ی ممنون که گفت -

دوتاهم که خواهان نداره ساناز تموم   یکی تخت افتادم.  یزدو منم بالفاصله به اتاقم رفتمو رو  یلبخند
 هم افتادو به خواب رفتم یفکر کردم که باالخره چشمام رو نقدریشد حاال نوبت رها شده هوووف ....ا

                  💞💞💞💞💞💞 

 داد یف یعجب ک  شبید یروبه پسرا گفت: ول  یبا سرخوش رادان

 عادل...  نیاره خوب بود فقط ا - عابد

  نیخنده ..ادامه داد: بابا من که گفتم ا ریبهش کرد که همشون زدن ز ینگاه چپک  هی بعد
 س   وونهید شمینطوریهم

رها کالفه با    میاوردی بودکه ما اصال سردرنم شبشونید ی بحثشون فقط درمورد کارها  دنویخند  دوباره
  رسرمونی مثال خ مینفهم یچیکه ماه نی زنی حرف م شبیاز د نیبابا همش دار یگفت: ا تیعصبان 

 بهمون خوش بگذره   ایلب در  میباشماها اومد

 م؟یکن  کاریچ ن یگیخب شما م  -یمان

 گفتن پسرا با پسرا دخترا با دخترا   می؟ از قد هیچ یدونی کرد. اصال م یدختره فضول نیدوباره ا - عادل
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 کنن؟ ی م کاری چ نجایا نایجا زوم کردو گفت: ا هی. عابد چشاشو رخندهیزدن ز همه

 جواب داد   عیعادل زنگ سر یهمون موقع گوش مینگاه کرد گفتی که م یهمون سمت به

 ی نیب یممارو یگردش به راست بر  هیمستر  یه - عادل

بدون سر خر   میخدا . اگه چند روز تونست یمارال بودن . حاال رها کم بود مارالم اضافه شد ا سجادو
سحاد    نیبا ا خوادیهرجا دلش م نیا دنیخانواده ش اجازه م یچطور  دونمی. اصال من نم میباش

  ارمودادم به افک انیکردنا گرم شدو منم پا کیو سالمو عل  یبحث احوالپرس  دنشونی... با رسره؟یم
 همراه جمع شدم. 

 طرفا اقا سجاد  نیبه به از ا  - عابد

  گهید ینی بیفقط سجاد رو م  -مارال

 اکتفا کرد که سجاد جواب داد:   یبه لبخند عابد

زنگ زد باهم  نجامیمنم ا دیفهم گهیبودم مارالم با دوستاش اومده بود د نجایمنکه تنها ا راستش
 متونیدیشد که د نیا گهیزنگ زدم به عادل که د نیی نجایشماهم ا دمینجاشن یا میاومد

 نجا یتهش دوباره بگو ا - عادل

 ؟ یینجایا ی: تا کد یزد که عابد پرس یکوتاه  خنده

 چطور مگه؟  ستیمعلوم ن -سجاد

 باهات داشتم البته االن نه برم برکردم بعدش  یهکار ی  - عابد

 به من نگفت؟    یز یچ بره؟ چرا خوادیبره برگرده؟ کحا م  شد؟ی ..چ دمینفهم جااااان؟

   ؟یکجا بر  -سجاد

حسابدار موقت   هیبرگشتم  نکهیبعد از ا خواستمی. مستمی ن یچند روز  هیتهران . پرواز دارم   رمیم  - عابد
 ی مرخص  رهیم یداره چند ماه ستی. صدرا ن  یکن دایواسه شرکت پ 

 زدو گفت:کارتو انجام شده بدون یسجادچشمک 
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 در چه حالن؟  هیرو کرد به ما و کفت: خب بق  بعد

 م یهمه خوب -مایر

 ؟ یینجایشبه که ا نیپس اخر-سجاد

 خب بذار حرفت با اون تموم شد بعد با ما حرف بزن پرسهی از عابد م ونی خط درم هیچرا  نیا

 گهیاره د - عابد

 براش   نی بچه ها بترکون -سجاد

صورت عابد چرخوندو   یبودم خمار چشماشو رو دهیکم ازش د یل یکه خ یخاص   یلوند هیبا  مارال
 گفت: حتماااا

 

 شهیهم ایکه غروب لب در تهیواقع هی نیا نکهیگرفته مثل ا بیشادن اما دلم گرفته دلم عج همه
 م شد  انگار متوجه حال گفته دمی رو حس کردم سرمو باال اوردمو سجاد رو د ینگاه  ی نی. سنگ رهیدلگ

 افتاده؟  ی. اتفاق ایستی هاله خانم با ن -سجاد

 ست ی ن یز ی نه نه خوبم چ -

 از سر درون  دهدیباشه . رنگ رخساره خبر م  نطوریفکرنکنم ا -سجاد

 مهمه؟   نقدریشما ا  ی: حال همه براما یر نبارمیو ا جنبهیامروز همه سرو گوششون م انگار

هم اونقدر محکم  یشد. دندوناشو رو دهینگاهم به سمت رادان کش مایحرف ر نیبعد از ا  بالفاصله
 دادمیدهنشو م یکه هر لحظه احتمال خورد شدن تو دادیفشار م

 حال دوستام چرا؟ برام مهمه یهمه نه ول  -سجاد

  مایبابا . ر یعابد تو هم رفت . ا  یاخم ها ندفعهیبه روش زدم که ا یپسر مهربون بود لبخند نیا چقدر
سرش قطعا رادان بود رو به مارال   هیکه   یاحتمال یدعوا هی یر یشگیپ یبزنه که عادل برا یاومد حرف 

 : مارال خانم چطوره؟د یپرس
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 ی جواب داد: دکتر   بردی از کل کل کردن با عادلم لذت م یعابد رفته بود ول یکه حاال دلش برا  مارال

 جواب داد: نوچ دامپزشکم  ییباز کردو با پررو ششوین عادل

 هی نمیا یعادل بود که برا نیا  یاکتفا کرد ول یلوس ی ل ینازک کردو به گفتن خ یشت چشم پ مارال
 جواب داشت 

 دادمیندارم وگرنه جوابتو قشنگ م  یکه باهات شوخ  فیح - عادل

 خودم خط به خطشو حفظم  یالزم نکرده جواب بد -مارال

 س همش دوتا کلمه  ه؟ی خط به خط چ  - عادل

 گم ینم یچ یه یاع؟ ه گهیکرد و جواب داد: بسه د  یاخم مارال

 بگه؟  یز یچ هیمثل من  یپسر خوشگل  هیبه  ادیدلش م  یاخه ک - عادل

 .... قشششنگ ریبگ لیخودتو تحو   کمی -مارال

 توهم مشنگ اونم فشنگ -عادل

دوتا بودن خارج شد.همون موقع دوتا دختر   نیاز دهن دوخته همه که فقط ناظر کل کل ا یز یر خنده
 ک از چشم مارال دور نموند  کردنیاز کنار عادل رد شدن با ناز و خنده بهش نگاه م

 خاصتونه؟  یژگیزدو با اشاره به دخترا عادلو مخاطب قرار داد: واسه همون و یپدزخند مارال

 ؟ یگیم شوی میدارم کدوم  ادیخاص ز یژگ یمن و - عادل

 تونیهمون قشنگ - مارال

 دردسر داره   یخوشگل گهیاره د - عادل

 م یرسیمثل شما ما که به شما نم  یک گهیاره د -مارال

   یبه منم برس  افتی ق نیباا یخواستی نه پس م - عادل
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که قشنگ  ستیمارال جون ؟ مهم ن هیچ  یدونیگفت دوباره ادامه داد: البته م  شیا هیمثل زنا  بعدم
 ی ستیکه مهم ن نهیقشنگ ا یستین

تو چشم دلم   بیکه عج ارمیچال گونه  دمیخندیماهم که فقط م شده بود شتریحرصش از قبل ب  مارال
 من .   یانگشتمو کامل فشار بدم تو چالش دوسداشتن خواستیم

 تا االنم بخاطر تو و....  گمایبهش م   یز یچ هیسجاد  -مارال

اسم عابد تو هم رفته بودن بهش نگاه کردم اصال   دنیکه ناخوداگاه از ترس شن ییو با اخما عیسر
بهش    یچیمکث کوتاه گفت: .. تو بوده که ه هینگاه کردنم که حرفشو خوردو با  نیدست خودم نبود ا

 نگفتم 

حس حسادت من برق چشماشو قشنگ حس   نیاز ا دیخندیبه عابد کردم که چشماش م ینگاه
   کردمیم

   یمونده به من بدبخت نداده باش ای و دنر یفحش گهیت داره ارواح عمه  - عادل

 ؟ یتو بدخت -مارال

 هی باتو اشنا بشه مسلما ادم بدبخت  یهرک - عادل

ش هم خنده یداشت از طرف  یجواب  هیعادل  گفت یم  یهرچ  نکهیشده بود از ا یواقعا عصب مارال
 گرفته بود 

 زنمتا یبقران م -مارال

 جعبه ابزار داره؟  نمیسجاد ا عادل

 جواب داد: چه جورم  یهمراه با چشمک  طنتی باش سجاد

  ینگفتم مارال خانم چرا عصب  یبد  زی غلط کردم بابا من که چ نیحس  ایبالفاصله با ترس گفت:  عادل
   یشیم

 که باعث خنده همه شد.   نییسرشو انداخت پا تی با مظلوم بعدم
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   میگفت که همه متعجب نگاهش کردبلند  یوا هی ی مان هوی

 شد؟یچ  - عابد

 ن؟ یکرد کار یرو چ  شبید یبچه ها اون عکسها  -یمان

 بودم وسط اتاقت بود  داریکه من ب  یتا وقت   - عابد

 : کجا؟ د یزد توسرش اومد بره که عابد دوباره پرس یکی  اروم

   امیمن االن م هشیبد م  نهیاتاقمو جمع و جور کنه اگه بب رفتی امروز مامان م -یمان

  میطبق خواسته عابد منتظر موند  میبود الیو  کیپا تند کرد. چون هنوز نزد الیگفت و به سمت و  نویا
برشون   دهینگران گفت: نبودن فکر کنم مامان د یا افه یبرگشت و با ق  قهیتا برگرده. بعد از چند دق

 داشته

 تو اتاقت  ستیجواب داد: خب معلومه که ن کردیرو به روشو نگاه م هیدر حال  یالی خیبا ب  عادل

 ؟ یچ یعن ی -یمان

 نگاه کردو گفت: چون من جمعشون کردم  یحالت بامزه به مان هیشلوارش کردو با  بیتوج  دستاشو

 نفسم رفت   دمییراهو دو نهمه یا ؟یگینم  یچیه ی پس مرض دار  -یمان

 ن خب از م یز یچ یدینپرس  -حق به جانب گفت عادل

  یعادت کرده باش   دیبوده با نطوری هم ی عابد از بچگ نیداداشش زدو گفت ا طنتی به ش یخنده ا عابد
   گهید

دلم از رفتنش گرفته بود پر   ی رو لبام لبخند بود ول ای سمت در میباال انداختو راه افتاد ییابرو عادل
 کنار من اومد؟  یک  نیا دمیکه صداشو کنار گوشم شن زدمیبغض بود . اروم قدم م 

 ؟ یتو فکر باش  نمی نب  - عابد

دستشو   هی حرف دلم چ دونستیزد . انگار م  ی نالون نگاهش کردم که لبخند ارامش بخش ییچشما با
   گردمیروشو نگاه کرد و گفت: زود برمروبه  می زدیم حلقه کردو همونطور که قدم مدور شونه 
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  شهیبد م ننی دستتو بردار اگه بچه برگردن بب وونهید -

گفت:   دیلرزی چشمهام م یکه تو یبازوم تا سر انگشتام سر دادو با نگاه  یدستش رو از رو ستادیا هوی
.  یبگ یخوایم یکه چ خونمیمن از چشمهاتم م یبرات سخته برات حرف زدن ول شهیمنم دلم تنگ م

 هاله 

 لرزش صدامو از بغض کنترل کنم جواب داد: ج...جانم  کردمی م یکه سع یمکث  با

 بود دم یع  نیامسال بهتر وفتهیاتفاقا توش م نیبهتر شهیخونه اقاجون هم گفتیعادل م  - عابد

 به بچه ها انداختم یسر سر  ینگاه

 من.... یاتفاق برا نیبهتر -

 شد  می ف زندگ اعترا نیتر نیر ی رها مانع از ش یصدا

 ادهیوقت ز تی حرف زدن با ابج ی. عابد برل نیایب  نیخوایشماها نم -رها

به   نیشدن به عابد رو ندارم . غمگ کیرو گفته که بهم بفهمونه حق نزد  یاز عمد کلمه ابج دونستمیم
جواب رها رو بده  نکهیبدون ا  دویموهاش کش  یتو یدست دیکش یکردم که پوف یعابدنگاه 

   مای. داستان دارمیگذاشتن تو حال خودمون باش قهیلب غر زد: اگه دو دق ر ی جگدستمو گرف تو ز٠

اعترافمو بشنوه   خواستیگرفته بود پسره غرغرو  . البته مقصرم نبود بد خورد تو حالش تازه م مخنده
 خب. 

شدو  رهیخ  یحا هیدلحظه به عادل چن میهمه باهم هم قدم شد مویدیبچه ها رس هیکم به بق کم
 دم یرس  ستی. رد نگاهش رو گرفتمو به چندتا تور دیصورتش دو  یتو یطنتیش

 مشون؟ی چونی بپ کمی - عادل

 خوشش اومده بود سر ذوق اومده جواب داد: خوراک خودته شنهادیپ نیهم که انگار از ا رادان

  طنتی ش نیبه ا دادنیجواب مثبت م  یبه نحو یکه هرک ییذوق بچه ها نیگرفت از ا یهم انرژ  عادل
  کشونی نزد می. رفت



 بگذار مجنونت باشم 

164 
 

   hello - عادل

ها   یرانیا هیشب کردیم یکه سع  یو لهجه ا یبه باال داشت با سرخوش   ۲۵ بای تقر یکه مرد ستهیتور
 بلدم . سالم  ی باشه گفت: من فارس 

 اوه چه خوب  - عادل

گرد نگاهشون  ییه اول شوکه شد. با چشمهامحکم به مرده زد که در مرحل یلیس هیبالفاصله  عادل
  یچون فارس ؟یزن یگفت: من م  تی از شوک در اومدو با عصبان ستهی. بعد از چند لحظه تورکردمیم

   ؟یزنی بلدم م

  نجایمستر صبرکن ، ا یبلند  گفت: نه ه یصورت مرده تکون دادو با خنده ا یجلو  یدست عیسر عادل
   زنهی م یلی بهش س ینجور یکنه ا تی م یاحساس صم یبا کس یهرک

 !؟یل یس - ستیتور

 صورت طرف مقابل  یتو زنهیم - عادل

 دی هم انگار قانع شد. خوشحال خند چارهیب اون

 هست؟   تی می: شما .. االن با ما صم ستیتور

 هست  متی بازجواب داد: اره صم  شیبا ن  عادلم

سرتکون دادو گفت:   یباخوشنه چندان محکم به صورت عادل زدو  یلیس هیزدو   یخنده ا ستیتور
 مت یصم

، پدرسگ   متی گفت: درد دلو صم یرو صورتش نشست با حال زار  یز یصورتش جمع شد اخم ر عادل
 نهیسرخ . چه دستشم سنگ

 به عادل و بعد به ما نگاه کرد شونه هاشو باال انداخت و گفت: من متوجه نشد جیگ ستیتور

   کنمی م تی با حرص جواب داد: االن حال عادل
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  متیبه صورتش زد بنده خواهم که فکر کرد دوباره باهاش احساس صم گهیمحکم د یل یس هی دوباره
 د یکرده فقط خند

   شی. اخزنهیکره خر منو م  - عادل

 ؟ یچ یعنی: کره خر  د یکرد مشکوک پرس یاخم  ستیتور

 تو  یعنیبا حرص جواب داد:  عادل

 د یعادل دوبار سرتکون داد و گفت : بازم نفهم  یتر از رفتارها جیگ ستهیتور

 یبر  ای نفهم از دن - عادل

 بهش فحش نده گناه داره گهیگفت: عادل د دیخند یکه داشت م  یمان

صورتش نشوندو گفت:    یرو یبود اخم  دهیبازم صداشو شن  یمان  نییپا یکه با وجود صدا ستهیتور
 فحش؟ 

 اقا فحش نده  نیبه ا چوقتیه گهی نههههه من که فحش ندادم . داره م - عادل

گفت: فحش   یاخمشو گرفت . روبه مان  یصورتش جا ی مظلومو زود باورن . لبخند رو نایچقدر ا اخه
   یمینه ما باهم صم 

   یمی: اره صم  زدو گفت یخنده ا شی از سادگ عادلم

 ؟ یچ یعنیحاال کره خر   -ستیتور

   زمیدوستدارم عز یل یخ  یعنی.  ستیول کن ن نیبابا ا یا - عادل

 بانمک  یل یمنم کره خر خ نطوریاز ته وجودش زد : آوو که ا  یخنده ا ستیتور

 جواب داد: کره خر هفت جدو ابادته  یبود حرص  یدنیعادل د افهیکه از خنده رو به انفجار بودم ق من

 ؟ یچ -ستیتور

 ورم معده  ،یو اسهال خون یگفت: چ خورهی که از حالش مشخص بود هنوزم داره حرص م عادل
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 کرد  شیتیترور شخص نکهیبلده ا یفارس گفتیاخه م یبامزه بود . چطور  نیا چقدر

 د یمن نفهم -ستیتور

 دیبه درک که نفهم  - عادل

   ؟یدی: فحش که نم  دیک کرده پرساز لحن عادل ش ستیتور

  میهست  یمی گفت : نه نه ما صم یمصنوع یارومتر شدو با لبخند عادل

 زد  یبا لبخند عادل لبخند اونم

 م یبسه بر گه یخب د لهیخ  -سجاد

چندتا فحش از عادل   ستهیکه باز جمله تور کردنیم یدست دادنو با لبخند داشتن خداحافظ  باهم
 .. عادل کره خر خوشحال شدم از مالقاتت  یطلب کرد: اقا

 خودش مرض داره    نییسمته ما و گفت : ب دیچرخ  ذرهی عادل

 طور کره خر. پدرسگ سرخ نی بلندتر گفت: منم هم  ستهیرو مرد به تور بعد

 ؟ یچ یعنی  یاخر  نیا - ستیتور

 دوا درمون   یدرد ب  یعن یبه وضوح لجش گرفته بود:  عادل

 گفت؟ ی رو کرد سمت عابدو گفت: چ ستیتور

از شدت خنده صورتش سرخ شده بود از بس   دیترکیجواب بده داشت م  تونستیمگه عابد م  یول
فحش   د؟یخند یانداخت : شماها چرا م یاجماع یموشکافانه نگاه ستیخودشو کنترل کرده بود. تور

 داد؟

 خندن یباهات مهربونن م یهست  یادم خوب  یلیبه خودش اومد: نه نه فحش نه . چون خ عیسر عادل

افتاده بود. از اونو   ییعجب ادما ری گ چارهیب نیا کنهی بچه هم بزنن باور نم هیحرفا رو به  نیا اخه
که ازشون   کمی  میراه خودمونو رفت مویکرد یما خداحافظ  نیدوستش که تمام مدت نظاره گر بود ع 

دلدرد شده بودم عادل هنوزم داشت   گهی. از خنده د میشد   نیهمه از خنده پخش زم میفاصله گرفت
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که گناه داشت   فیسرخ رنگ . ح شعوریب  ت؟یم ی: صمکرد ی پسره رو تکرار م  یو کلمه ها  خوردی حرص م
  زدمشیم خوردیوگرنه تا م 

 نکنه عادل   کارت یخدابگم چ -رادان

  یل یگفتم: خ کردمیکه اشک چشمامو که از شدت خنده از چشمام روون شده بود رو پاک م  همونطور
 باحال بود  

 کتک خوردن من باخال بود؟  ؟یکرد   تیم یرفت و گفت: باحال بود؟ توهم  صم یچشم غره ا عادل

 خدارو  ندهی یتوهم که زد -

 ردنش یی کشورش م یجز شهدا کشتمشی حقش بود م - عادل

  کیهوا داره تار  گهیاالن د می بر گهیدادو گفت: د انی ش پاخنده  یذره ها ن یخربه بحث با ا  عابد
 یشب اخر  نیا چسبهی م شیات هیبا  شهیم

پوستم   ریدوباره غم ز دیحرفش پر کش   نیلبم بود با هم  یرو شی که تا چند لحظه پ ییخنده ها همه
.هوا زدیمن بود لبخند م یکه زوم رو دمیدیدنبالشون روون شدم فقط نگاهشو م یو با حال زار  دییدو
روم بود   یکه جلو  یشیات مینشست میکه روشن کرده بود یش یشده بود همه دور ات  کیکامل تار گهید
ش زل زدم  درحال سوختن به چهره  یچوبها نی. از ب شدی که تو قلبم بود هم نم  یشیهزارم اون ات  کی

که اونم به من  یمارال از عابد ی.با صدادیرسی زرد رنگ جذابتر بنظرم م ویاللو نارنج ت  نیچقدر باا
 چشم گرفتم نداخت یم  یبه من نگاه  یگهگاه

 ازت بخوام؟  یز یچ هی شهیعابد م -مارال

رفت . حواس ها همه  یگفته بود اخمام ناخودآگاه تو شوندیکه عابد رو بدون پسوند و پ نیا از
 دنگ جمع اون دوتا شد   شیش

 گفت  یخشک و جد  یلیخ

 بگو   - عابد

 یدار   یقشنگ یصدا  دمیشل تر کردو گفت: راستش شن ششوین کمی مارال
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 دارم خب   یمنم رقص قشنگ  - عادل

 ؟یکردو بااخم نگاهش کردو گفت: تو دوباره شروع کرد زیچشماشو ر مارال

 عادل جان حواست باشه به جعبه ابزار داداش   زدوگفت:  یچشمک طنتی با ش سجاد

  ییاصال حواسم نبود که تو خوامیجواب داد: اوه اوه معذرت م عیکردو سر یتظاهر به دستپاچگ عادل
 هویشد  یزشت نبود چ  نقدر یس گفتم هاله امارال خانم فکر کردم هاله

 ؟ یچ -مارال

 نیفرمودی م نیداشت دییاشتباه شد. بفرما  تافهیبود که عوض شده ق   نینه منظورم ا - عادل

 م...  -مارال

 وسط حرفش   دیعادل پر دوباره

 گفتما  یجد یول  - عادل

 ؟یگفت یجد و یگفت: چ دوی کش یکالفه پوف مارال

 گه یرفصم خوبه د  نکهیا - عادل

 زنما ی بهش نگاه کرد وگفت : مچپ چپ  مارال

  یبه واال ، بس که ه میخب حاال ، دوباره جعبه ابزارشو برد باال، که بزنه به ما، خسته شد لهی خ - عادل
 روما   یشما تند شد

 عادل بود   ییبداهه گو نیخنده تنها جواب به ا یصدا

 نبابا شرو وراتم قشنگه -مارال

  شهیبهترم م نیذوق زده گفت: از ا عادل

شده بود احساسشو با حرفش بروز داد: عادل بس کن   یعصب مایاز توجه عادل به ر کمی که  مایر
 ی کن یاون شوخ نویباا نهمه یا ستی ن یاج یاحت
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 بسم اهلل صاحبش اومد   ایاروم گفت:  دویخند یرک یز  ریز مارال

 گفت: بله چشم  یبه شوخ  عادلم

 مارال خانم  دیهنوز منتظرم حرفتونو بزن  - عابد

 که مشتاقه چقدرم

 ن یاهنگ بخون هی بدم برامون   شنهادیخوتستم پ یچ یه -مارال

 اره بنظرم بخون  -سجاد

   ستیهمراهم ن تارمیگ -

 بخون   ینطور ینداره پسر عمه هم بیع -  ایمان

  دن یبرا شن  هیعال  تارمیصدا بدون گ نیا - رادان

تکون دادو شروع   دییزدو سرشو به نشونه تا ی. لبخند ذارنیبغلش م  ریچقدر هندونه ز الی خی ب بابااااا
براش باز نکردن .   یخودی نوشابه رو ب نهمهیا دمیهم نخونده بود که فهم ت یب هیکرد به خوندن هنوز 

بخاطر    ارمدوست د یلیخ  یل ی، تن صداشو خ شدیتر م نی غمگ  ومدیم رونی که از دهنش ب یهرکلمه ا
. اهنگ که تموم شد همه  دمیاز اهنگش نفهم  یچیفقط صداش بود که روحمو پر کرده بودو ه نمیهم

شب موندنشم کم   نیرفته رفته اخر  نکهیو اونم با لبخندو تشکر جوابمونو داد . تاا میبراش دست زد
 کم تموم شد 

 اروم در اتاقو باز کرد   ایبودم که مان ستادهیپنجره ا پشت

 کل خونه رو دنبالت گشتم ؟یینجای ا -ایمان

 ؟ یداشت یکار  -

هاشونو کنارهم تصور کردم   افهیحرف رادان افتادم ق ادیمنو چرخوند نگاهش کردم   ستادیکنارم ا اومد
گفتن  الیخی االن ب یبرا نمیاما اصال حوصله حرف زدن رو نداشتم بخاطر هم ومدنیچقدر به هم م

   دمیبه روش پاش  یلبخند رادان شدم ... چندتا شکلک دراورد منم یحرفها
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 زم؟ یچته عز -ایمان

 من خوبم  -

 ای دروغ بگ  یادگرفتی یتوهم باعادل گشت  -ایمان

 ی؟ عرضه دروغ گفتن ندارم اخه من به درد چ فهمنیتا دروغ همه م  عمیضا  نقدریچرا من ا اخه
 که منتظرن  اطیتو ح  میبر ایاالن ب ی ول  میرسیادامه داد: بعدا به اونم م خورم؟یم

 ا؟ یک -

 منتظرت باشه؟  تونهیم  یبنظرت ک  -ایمان

 هنوز نرفته؟ -

مغروره اما    گهیم شافهیق شناسمیمو مباتو بذاره بره ؟من پسر عمه  یخداحافظ   یب  تونهیمگه م -ایمان
 گهید شهی، تنگ م شکهیگنج هیدلش قد 

 نکرده  یکه باهاشون خداحافظ  ه یفکر کنه منم مثل بق  -

 تونهیکه نم نیدونیکنه چون هم تو هم اون م یفکر  نیهمچ  تونهیلجوجانه جواب داد: اوال که نم ایمان
کرده حاال نوبت توئه .   یاون باهمه خداحافظ یبدونه بعدشم اگه به اون حساب بذار   هیتورو مثل بق

 بجنب منتظره  

  یباهاش خداحافظ خواستیدلم نم یچ یبرا دونمیجز رفتن نداشتم . هرچند که خودمم نم یا چاره
رفتم همه جمع بودن و عادل داشت   اطی به ح  ایتخت برداشتم  و همراه مان یکنم . شالمو از رو

   زدیخانم حرف م هیبود و داشت با عال  ستادهی، عابدم ا ذاشتیم نیجعبه ماش  ی عابد رو تو  یچمدونار 

  ا یخانم: زود برگرد هیعال

 حتما    اتی به شرط ح  - عابد

جا   یز ینکن بچه مواظب خودتم باش . چ ی حرفهارو ته دلمو خال  نیا ینگو مادر دم رفتن -خانم  هیعال
 ؟ ینذاشت
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انگار دفعه اولمه .حواسم  یزن یحرف م  یفدات شم؟ جور  هیباتعجب به مادرش نگاه کردو گفت: چ  عابد
 هست نگران نباش  یبه همه چ

 بهم زنگ بزن یدینباشم رس شهیدورت بگردم مادر نگران کخ نم - هیعال

   گردمیگفت: زود برم دویمادرشو بوس  یشونیبا عشق پ عابد

 در جعبه رو بست  عادل

 اد؟ یهاله کجاست؟چرا نم نیپس ا -ی باباعل

 معطلتون کردم  دی. ببخش نجامیرفتم: من ا کترینزد یکم

 نداره   بیبهم انداخت و لباش کش اومد : ع ینگاه  عابد

 خطر    یسفر ب -

 ممنون  - عابد

واقعا دور بشه .   نکهیعذاب اور بود چه برسه به ا شمیحس دور  یدست دادم دلم کنده شد حت باهاش 
 مراقب هاله من باش   یل یکه فقط من بشنوم در گوشم گفت: خ یاروم طور 

  نمیهم یبغض کردم برا دونستیفقط تونستم بگم " توهم " م  تشیحس مالک ن یا یقنج رفت برا دلم
 ورتش نشست  رو ص یز یاخم ر

 شد.   نیسوار ماش  عی برگردوندو سر  روشو

 کنم که یشفاف ساز   دیکه نبا ویدارم؟ همه چ ییحتما بگم دستشو دیبا گهیبرو شرتو کم کن د - عادل

که اومد  نیچرخش ماش یعادل بود. صدا یخنده بود که جوابگو یصدا نیا شهیبازهم مثل هم  و
نداشت رو برگردوندم و   ستادنی ا ینا گهینرفته بود پاهام د رونی دلم از جا کنده شد هنوز از در باغ ب

  یاهگ هیکه فقط بتونم تک یسمت هیبه   دمیپاهامو فقط نااخودگاه حرکت م کردمیهمونطور که حس م 
بود تمام    یم که چرا وقتفکر کرد  نیاستخر بزرگ باغ بود نشستم. به ا کیکه نزد ی تاب یکنم. رو دایپ

ازش داشته باشم .  رهی نگاه ذخ هیمدت فقط  نگاهش نکردم که االن از نگاهش سرشار نباشم که االن 
 گردهیزود برم دونمیم  ستیهفته ن  کیفقط  دونمیسبزش م یاون چشمها دنی د یبرا زنهیدلم له له م
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حال خودم  یبا صداش.... تو گرفتم یکه هرروز  جون م ینبودشو من  ارمیتحمل ب دیبا یچجور  یول
  دمشیکش نمی شلوار ج بیداد. به زور از ج  مویخبر زنگ خوردن گوش بمی ج یتو  میبودم که لرزش گوش 

  یبشه که من فکرم به تنها کس  داشیپ یوقت شهیاما انگار عابد قرار بود هم سناستیفکر کردم  رونیب
  ییبادستا هیشدم بعداز چند ثان  رهی خ یبه گوش  زدیتندتند مکه  یخودش باشه. با قلب  رفتیکه نم

 لرزون صفحه رو لمس کردم  

 ا...الو -

 پرتعجبت سر کوچه مناظرتم   یاون صدا  یفدا - عابد

 اخه؟  رونیب ام ی ب یمن به چه بهونه ا یبزنم تماسو قطع کرد ..روان   یاومدم حرف تا

 که تو فکرم بود یاومد هرچ رونیناخوداگاه از زبونم ب   یچرا ول دونمینم

 اخه  رونی برم ب  یچجور  -

 خوشگله  یکه غم ندار  یتا منو دار  -

 بود انگار .   یعادل ناج  شهیچرخش وشتمو نگاه کردم مثل هم  هی با

 ؟ یچ -

  ؟ی برس   اریبه وصال  یبر  یخوایمگه نم - عادل

  -من دستمو گرفتو بلندم کرد  یفقط نگاهش کردم که خسته از نگاه ها جیچشمک زد .گ  هی بعدم
 کرده   رونیدوساعته مارو ح  نمی پاشو بب

 اخه؟   امیکجا ب نای. باا نی: عادل لباسامو بب دمیکه نال شدمیم دهیدنبالش داشتم کش بایتقر

 قبرس؟   یبر  یخوایمگه م گهید نی زنی حرف م  نیتو ماش قهیده دق هی - عادل

رنگمو   دنیبه وضوح پر زدیقلبم داشت تو دهنمون م کمونی شد که بابا اومد نزد  یبابا عل   نیماش سوار
 اورد   نییرو پا شهیعادل ش  نیبه ماش دهی. هنوز نرس کردمی حس م
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 ینگاه کن رنگ به رو ندار  اریبه خودت فشار ن ادیمواظبش باش عادل.  دخترجان توم ز -ی باباعل
 بسالمت  دی.  بروفتادهین یفاق انشااهلل که ات

قفل شده بودن بهش زل  یجیکه از گ ییکه در اومده بودن از تعجب و لبها ییمن فقط با چشمها و
  یول دیبهم انداخت و خند یحرکت کرد عادل نگاه نیزدم و فقط تونستم سرتکون بدم. باالخره ماش 

 لبه عاد ینگاه دیت و من با تردعابد نگه داش نیبودم . کنار ماش   یباباعل  یحرفها جیمن هنوز گ
 نشه ها  قهیاز ده دق شتریگفت : ب طنتی با ش دیانداختم . خند

 رفت که گفت: هاله ... بهتون خوش بگذره  رهیتکون دادمو دستم سمت دستگ یسر 

 بزنم؟   یحرف دیچرخ یچرا زبونم نم دونمیفقط نگاهش کردم نم  جیگ  بازم

 ر یدختر وقتمو نگ نییبرو پا  - عادل

عابد رفتم در سمت شاگردو باز   ن یبستمو به سمت ماش  نوی" فعال" در ماشه یبا گفتن  دروبازکردمو
نزد . دستامو برداشتم   یحرف یصورتم گذاشتم چند لحظه گذشت ول  ینشستم دستمو رو عیکردمو سز

 گاه سرش کرده  هیلبخند زل زده به منو دستشم تک هیبا  دنیکه د

 ؟ یکن ینگاهم م ینجور یا اچر ه؟یچ -

  دمیند دهیخوشگله بامزه ترس  - عابد

 تو دهنم  ادیقلبم داره م ی لوس  یل ینازک کردمو گفتم: خ یچشم پشت

 گرفتو گفت: اع؟  یمسخره ا حالت

 مرض  -

 خنده ها  نیا یو بازم دلم رفت برا دیخند

 عابد؟  -

 جون دلم؟   - عابد

 دلم یقند رو حس کردم تو لویک لویشدن ک اب
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 خوشحالم که االن کنارتم  -

 اع؟   - عابد

   ؟یکنی تکرارش م  یافتاده سر زبونت ه هیچ نیزهرمار ا -

 ترس بهش نگاه کردم  یروشن کرد با تعجبو کم   نوی ماش دو یتو موهاش کش یدست دیخند  بازم

 زود برکردم  دیوقت دارم با قهیمن فقط ده دق ؟یکن ی م کاریچ -

 کرده؟   نییرو تع یوقت نی همچ ی: کد یپرس شدیو از کوچه خارج م  کردی که حرکت م همونطور

 بخدا. زشته عابد منو ببر خونه شهیشر م  فهمنی نکن م تیاذ -

   شهینوچ نم  - عابد

 شهیبد م  فهمنی؟ م  یکنی م ینجور یچرا ا -

   فهمنی نم  - عابد

   فهمنیبشه نبودنم م یاگه طوالن -

 شه یتر از دو روز نم ینترس طوالن  - عابد

  یدار  یچ یفهم ی افتاده بود کف دستام گفتم:م بای از قبل تقر شتریب یکه از تعجب و ترس  ییچشمها با
   ؟یکن ی منو مسخره م یدار  ای دهی؟ دو روز؟ عقل از سرت پر یگیم

  مینی ضربه اروم نوک ب هیبودنش سخت نبود   یمصنوع صی تشخ  یببن ابروهاش نشست ول یز یر اخم
  شهینم ی ز یمن چ  زهی. نترس عز چکدومیزدو گفت: ه 

کارت   الیخی ب  شهیدلت برام تنگ م یلیشو . اصال اگه خ   الیخی التماس افتاده بودم: عابد توروخدا ب به
 خونه میتوروقران برگرد بر  ترسمیشو نرو . عابد م

 خنده .با اخم زل زدم بهش  ری زد ز بلند



 بگذار مجنونت باشم 

175 
 

درست کردم اجازه خانم از قبل گرفته  ویاه کن. دختره ترسو نترس فدات شم . همه چنگ افشویق  - عابد
 شده 

   ؟یگ یم ی: چدم یپرس مبهم

 چخبر؟  گمیم یچ یه  - عابد

 ه؟ یقض هیدرست بگو چ اریبه بازوش زدم : زهرمار ادا درن یمشت

  مارستانی حالش بد شده ب سنای. راستش به عادل گفتم که به همه بگه گمیخب باش م لهیخ  - عابد
قرار شده   شهی محسوب م یو تنها دوست جنابعال مهیوخ ی ل یهم که حالش خ ییشده از اونجا یبستر 

   یدر خدمتشون باش یشما دو روز 

 نده و به کام ب سنایزد دو ادامه داد: البته به اسم   یبهم انداختو چشمک  ینگاه مین هی بعدم

 به لباسام کردم    ینگاه هویغرق لذت بودم که  شیباز  وونهید نیچرا اما سرخ شدم. از ا دونمینم

 ؟ ی.... لباسام چ یول -

 ؟یبه فکره لباسات افتاد هوی  یچطور  یایب یخواستی اع؟ تو که نم - عابد

رفت.    رونیب  نیشو" از ماش  ادهینگه داشت با گفتن "پ ابونی براش نازک کردم که کنار خ  یچشم پشت
  یک یبه چمدون  کوچ یدره صندوق عقب رو باال داده کنارش قرار گرفتم اشاره ا دمیشدم که د ادهیپ

 ؟ یچ گهیلباسات . د نمیکرد که : بفرما ا

 تو ... گهیو خوشحال جواب دادم: د متعجب

 دنیبا د ینجور یا دونستمیگفت: اگه م دویبلند خندانداختم  نییحرفمو خوردمو با شرم سرمو پا  یول
 ازشون  داشتمیهم بر م گهیچهارتا چمدون د یش یلباسات ذوق زده م

رفتمو سوار شدم .اونم بعد از بستن در صندوق عقب اومد  نیلوس کردمو به طرف در ماش  خودمو
 ؟ یکن ی: چرا حرکت نم دم یحرکت نکرد . سرمو برگردوندمو پرس  ینشست کنارم ول

لمس   یچشمام دستش پشت گردنم نشست اب دهنمو قورت دادم ذهنم برا  یبود انگار تو حوم
دادم  رونینشست نفس حبس شدمو ب میشونیپ  یصورتش  اماده بود چشمامو بستم که لبهاش رو
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.  دیخندیچسبوندچشماش م  میشون یبه پ شویشونیچشمامو باز کردم سرشو مماس صورتم قرار داد پ
 داره کنارت توله  یو تو همون حالت گفت: چه ارامش ردنب نیفاصله رو از ب 

چونم نشستو اروم لبمو از حصار    یکه دستش رو  دمیو اروم با خجالت جو  کردم براش... لبم ضعف
   دیکش رونیدندونام ب 

 صاحب داره ها   نای. ا ینجور ینکن ا  - عابد

 : عااابد دم یاعتراض اروم غر با

   دماینکن خانم کار دستت م   یدلبر  یور نحیا - عابد

بهتره راه   گهی. سرجاش نشست.و گفت: ددی" بسنده کردم . و اون بازهم خندوونهی"د هیگفتن  به
 شدم.  میدادمو غرق در اون حجم از ارامش زندگ هیتک ی. سرمو به صندل میوفتیب

 یبه نگاه کردنت ادامه بد گهید کمیتموم نشم اگه  دمیقول نم - عابد

 لوس بشم؟ نقدریگرفته بودم ا ادی  یک ادینم  ادمیخودمم   ینازک کردم ول یچشم پشت

 م؟ یریکجا م  میخب باشه حاال قهر نکن. حدس بزن دار لهیخ  - عابد

   راز؟ی ش میگفتم: نگو که دار  دویرو که به ذهنم رس  ی شهر   نیشدمو با ذوق اول  یلوس باز  الی خیب

 جوجه ؟  یباهوش شد نقدریا یزدو گفت: ک  یخنده ا عابد

 کردمو گفتم: به من نگو جوجه  یاخم

   خورهیبه جوجه برم یتر  زی بگم اخه از جوجه هم ر  دیحق باتو نبا یگ یخب راست م  - عابد

 خنده عابد پاسخگو شد.....  یپشت بندش صدا  دویچی پ ن یعابد گفتنم تو ماش غی ج یصدا

لذت رو   تی باشمو از لحظه لحظه کنارش بودن نها  رهیبخوابم و فقط به عابد خ خواست یدلم نم  نکهیباا
 ://گهیخب خوابم الزمه د یببرم ول 

عابد بود به خواب  دمیدیکه م یر ی تصو نیاخر کهی بار با ارامش درحال نیاول ی گرم شد و برا چشمام
 رفتم . ...



 بگذار مجنونت باشم 

177 
 

به عابد   ینگاه ستادهیا نیماش دمیاروم چشمامو باز کردم که د رفتی داشت مالش م یسنگاز گر دلم
خوابونده   مویصندل یکردم چشماش رو به من بسته بود.  صاف سرجام نشستم ...اع؟ من ک

 چشماشو باز کرد    هوی.  یدوسداشتن وونهیبهش کردم کار خودش بود .د یبودم.نگاه

  خندنیها با خودشون م وونهیکه من اطالع دارم فقط د ییتا جا  - عابد

شده بهش    زیر  ییباچشما شهینه پررو م دمید یول وونتمیوقته د یلیداد بزنم بگم خ خواستیم دلم
  یبا دستاش مچ دوتا دستمو گرفتو روم خم شد رو  دیفنر از جاش پر نیعی خودت وونهیزل زدم: د

شدم اب دهنمو پر سرو صدا قورت   رهی ترس بهش خ یکم  بودم و با تعجب و  دهیخواب  بای تقر  یصندل
شد. خفه خون گرفته بودم تا خودش اول لب باز کنه با    یمن عصب  یاز حاضر جواب نقدریا یعنی. مداد

 کردی اخم صورتمو دنبال م

 ادی کارا ازش برم یل یخ وونهید هیپس حواست باشه  وونم؟ یاع؟ من د - عابد

 ی ن یبی حاال م ؟ی زن ی : پوزخند مد یباال. پرس دیزدم که ابروهاش از تعجب پر  یپوزخند

 تو کل وجودم ختیکه ترس ر  راهنشیدکمه پ  نیرفت سمت اول  دستش

 عا ...عابد   -

 گفت: جان عابد  یلحنش عوض شدو در کمال مهربون ی تیدوشخص  یادما نیهم  نیع هوی

 داشت؟   یمگه من ترسم تموم یول

 ؟ یکن کاری چ یخوایم -

 و باتعجب بهم نگاه کرد   دیاز دکمه لباسش که حاال باز شده بود کش دست

 ک.... خواستمینم  یکار  - عابد

من  یتو سرت بود؟ تو واقعا فک کرد   یاز روم برداشت با اخم گفت: چ شوی نیخورد و سنگ  حرفشو
 . نیبه جز ا یخودت نخوا   یباهات ندارم تا وقت یکار  چیمن ه زنم؟ی بهت دست م

بود که   یصفت نی بهتر وونهیبه سمت لپام حمله ور شد مات مونده بودم به حرکاتش واقعا که د بهو
دستاش بودم   یعروسک تو هی نی گرفته بود و من فقط ع یبهش بدم با مهارت تمام  به باز  تونستمیم



 بگذار مجنونت باشم 

178 
 

  قینفس عم هیباالخره عقب رفت   دمیکشی خجالت م یول  نیباهاش همراه بشم تو ا خواستیدلم م
  نیتو ذهنت ا نقدریزدوگفت: ا یبار  طمتی بهم انداخت لبخند ش یلباسشو صاف کردو نگاه دیشک

 گشنمه  میشو بر ادهیدارم برات پ  ادیز نایخاطره رو مرور نکن از ا 

 هیچه خوشحالم هست حاال .  یی. منم مات اون همه پررونییپا  دیچشمک زدو خودش پر هی بعدم
شدم .  ادهی پ نیزدمو از ماش  یز ی" خنده ر ومدیتو خوشت ن نکهیزنگ زد " نه ا دویتو ذهنم چرخ یز یج

 منوقت تنها بوده و  نهمهیا یبه ساعت انداختم نه شب بود طفلک یشده بود نگاه  کیهوا کامال تار
فکر   یموقع حت نی. سال قبل ا یخوشبخت  نهمهیدلم قنج رفت از ا میوارد رستوران شد دم؟یفقط خواب 

دلم  ی. به دستامون که توهم قفل شده بود نگاه کردم تو چرخوندمی رو هم تو ذهنم نم ییروزا  نیهمج
 ..... یول باشنداشته  گرویدستا فقط همد نیبرپا شد. همون لحظه از خدا خواستم که تا ابد ا یعروس 

م  برگشتمو منتظر عابد شدم بعد از چند لحظه انتظارم تمو زمونیدستامو شستم به سرم نکهیاز ا بعد
 گشاده به طرفم اومد هیشدو با رو

 اخمات چرا تو همه جوجه  - عابد

 نگو نویا ی ه یجوجه خودت -

پرکرد  زو یم دویمنم باز شد. همون موقع گارسون رس یش اخماچرا اما خودکار با خنده  دونمینم دیخند
خضور عابد شدمو شروع کردم بدون وقفه به   نطوریبود و هم دیرستوران که بخاطر ع  یشلوغ الی خی. ب

 کنهیداره منو باخنده نگاه م دمیلحظه سرمو باال اوردم د هیغذا خوردن 

 ه؟یچ -

 ا یش ی. خفه ممیدار ادیش مال خودته وقت هم زاروم همه  زمی عز  - عابد

 کوفت خودتو مسخره کن -

 نم یجلو بب ای با دهن پر حرف نزن دخترک . ب  - عابد

 ؟ یچ-

 که دستش بود گوشه دهنمو پاک کرد   یخم شد طرفم با دستمال زی م یخودش از رو  دویکش یپوف
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   شهیناراحتم م ییکوچولو گمیم یوقت  - عابد

دستش به لبم داشتم  یک ینزد نی قلب من هنوز از ا یابروشو داد باال مشغول خوردن شد ول هی بعدم
گرفته بودم . ارومتر از قبل شروع کردم به خوردن تا مثل قبل جلب توجه نکنم . دلم  دیپریم نیی باال پا

   ارزهی خب به بودن کنار عابد م یفرصتمون کمه ول دونستمی. م می زودتر برس  خواستیم

   امی من حساب کنم م نی سمتم گرفت و گفت: برو تو ماش چویسوئ

 یتو یگذاشتم که نور  رونی رفتم . پامو از در ب یتمو از سر جام بلند شدم و بطرف در خروج گف یا باشه
 یتو می گوش  دمیبه مانتوم کش  یشده بود توجهمو جلب کرد .دست پارک   ایکی نزد نی که هم نیماش

  هپشت خط دار یک یکه  نیدستش باشه با علم برا دمی عابده چون ند یبود پس....حتما گوش  بمیج
رسوندمو بعداز    نیخواستم برگردم به عابد بگم اما منصرف شدم . خودمو به ماش کنهی خودشو خفه م

  وینشستم که انگار تماس قطع شده بود . خواستم قفل گوش  نیماش  یتو عیسر  موتیباز کردن در بار ر
شد  شکخ   یگوش یرو اسم پروانه دنیدستام زنگ خورد . چشمام با د یدوباره تو یباز کنم که گوش 

خواستم    ینطور یا دمیفکر کردم شا نانهیلحظه خوش ب هی یبرا  ؟یچ یعنیبست .   خیخون تو تنم 
رو لمس کردم.   یطرف پروانه است. صدامو صاف کردمو با استرس صفحه گوش  لی برداشت کنم که فام

 قطع کردم  عیسر دوینفهم  یز یچ گهید یدختر  میمال یصدا  دنیچی اما با پ

  یتو نیماش یاهنگ زنگش بدتر از فضا  کردموی بهش نگاه م رهیبازهم زنگ خوردو من فقط خ  یگوش
پس کجا مونده بود؟ فکرم بازم رفت سمت دختره  ومد؟ی . چرا عابد نمدادیزجرم م  دویچرخیمغز من م

  یه گوشجا گرفت ب  یصندل یخندون رو  یگذشت که عابد اومدو بالب قهیچند دق دمیو صداش. نفهم
اون بود. نگاه از   یمن زوم رو یانداخت چون چشمها یش خاموش شده بود نگاه صفحه یتازگ بهکه 

 : د یگرفتو دوبه شک پرس یگوش

 شده؟  یز یچ  - عابد

  الیخی دادم . ب  یسر تکون دادمو پاسخ منف کردمیهمونطور که به جلوم نگاه م نیغمگ ییچشما با
 نشد

 شده ؟ حرف بزن هاله  یبردارم از خودت بشنوم چ   ویگوش نکهی قبل از ا خوامیم  - عابد
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  یبده حت  حی باشمو بذارم خودش برام توض  یبود که منطق نیدرستش ا دیبهش نگاه کردم شا دیباترد
 خراب کنه مویزندگ  یاعتماد یب  دیاگه مثل االن درحال انفجار باشم نبا

 زنگ زد..که..که   یکی ...یکی -

 ؟بگو یکه چ  - عابد

 عابد؟  هیحال ممکن به چشماش نگاه کردمو گفتم: پروانه ک  نیدادمو با عاجزانه تر نروی با اه ب  نفسمو

 اسم داشتم اما ... نیحداقل انکار در شناخت ا  ایرنگش   دنیپر توقع

 رفته بود   ادمی یچطور  ایخدا یپروانه زنگ زده؟ وا ؟یچ  - عابد

شد بغض کرده به  ادهی پ نیاز ماش عیبرداشت و سر و یتعلل دست بردو گوش  یبدون لحظه ا بعدم
کنم. دستم خودکار دستم به   فیتوص  تونمینم  یکه داشتم رو حت یرفتنش نگاه کردم .حال مزخرف

موندن  یبرا ییعابد جا  یبرم . زندگ  دیبا کردمی فقط حس م دمیفهمیرفت حالمو نم   رهیسمت دستگ
 نهمهیا نیتوقع داشتم از ب یطور ادم دورش بودن چ نهمهیمن نبود . ساناز مارال رها و حاال پروانه .... ا

خبر باشم ازشون. به   یهم باشن و من ب گهید یاون منو انتخاب کنه چه بسا کسا بیدختر دل فر
قدم  هدر حال قدم زدن بودم . ه شدنیرد م  نیکه تک و توک ماش کیتار ابونیخودم که اومدم کنار خ 

نه رستوران به اون  دیدیعابد رو م  نینه ماش گهیشدن بود. چشمام د دهیواژه کش  نیبهتر دیزدن؟ شا
احساس کردم دست   یدور شده بودم . باد که به صورتم خورد سوزش سرد یلی رو پس حتما خ   یبزرگ

قرار نبود   نکهیصورتم. عابد هم رفت باا یروون شده رو یا اچهی که در دمیبردم سمت صورتمو تازه فهم
رفت رفت.   یرفت گفت فقط من تو قلبشم ول  یول خواد یجز منو نم  یتنهام بذاره رفت. گفت کس
 ادیپشت سرم م یا هیسا کردمی بود که حس م یا قهیچند دق ستادمیمامان بازم تنها شدم .... ا

راه بود   نیبهتر  اعجوالمه بود ام دی بار فکر کردم شا  نیاخر یکه گرفتم برا یمینکردم و به تصم ییاعتنا
اسفالت گذاشتم  ی. بدون نگاه کردن به جاده پا رو شدمیخالص م  میاز شر زندگ شهیهم یبرا دیبا

روح بهش نگاه کردم   یب ستادمویا دمیدیهر لحظه حضورشو پررنگتر م خوردویبه صورتم م ینور 
 : هااااااااله دیچ یگوشم پ یعابد تو ادی فر یاشنا یکه صدا دیچی پیگوشم م یبوق ممتدش تو  یصدا

  رهی چشمام ت یجلو ارویکه به سرم خورد دن  یپرت شدم ضربه ا ابونی دورم حلقه شدو به کنار خ یدست
 دم ینفهم ی چ یه گهیو تار کردو د
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 یبودو گلوم خشک خشک . انگار که هزار ساله تو ن یپلکام سنگ دمیشنیرو م  ییزمزمه ها یصدا
  یسرم درحال دوران بود به سخت کردمی الکل و دارو رو حس م یافتاده بودم بو ری برهوت گ ابونیب

.  تنشس می شون یپ یرو ی. که دست کردمی بود اروم ناله م هیچند ثان  یفقط برا دنمیچشم باز کردم تار د
 دم یکه نگاه کردم عابد رو د قیدق

 جوجه . حالت چطوره؟  یتو که منو جون به سر کرد  - عابد

 نجا؟ یا یمنو اورد یبرا چ  -

 اد؟ ینم  ادتی یز یچ  یعنینگاهم کردو گفت:  جیگ عابد

 نباشه پروانه خانمشو.  ادمی شهیبود مگه م ادمیبود خوبم  ادمی

 برم   دیمن با -

بابهت   دمشیکش رونیهوا از دستم ب یدستم شدم . ب یشدم که متوجه سرم تو زی خ میجام ن  یتو
  وونه؟ید یکرد کاری نگاهم کردو گفت: چ

 مزاحمت بشم نایاز ا شتری ب گهید خوامی . نم هیبق  شیمن برم پ  ری بگ طیبل  هیمن حالم خوبه .  -

سو  هیکه سر  ی فهمیم ویبدم برات همه چ حی توض یجواب داد: هاله... وقت  دویتوهم کش  اخماشو
 ...یز یبه هم بر   مونویزندگ  یخواستیتفاهم بچگانه م

 م یسال زنو شوهر شی انگار ش مونی زندگ گهیم  نیهمچ

 دیتوهم با گمیمن م میهم ندار  شهی... گوش کن به حرفم وسط حرفمم نپر پوزخندو باورم نم - عابد
  ی مجبور  یعنی یباور کن

 دهیکنه داره دستور م ییاالن ازم دلجو نکهیا یبه جا شعورینگاهش کردم پسره ب یحرص

 گفتم؟  یچ یمتوجه شد - عابد

 یبگ  یز ی چ دمیتکون دادم ک گفت: نشن یسر 
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 شنوم یدادمو گفتم: بگو م رونینفسمو ب  کالفه

 ست ی ن  یکاف دنیشن  - عابد

 هم فشردم ی از حرص رو دندونامو

 کنم یباور م یبگ  یبوده . هرچ ی چ  یگیکه م یسوتفاهم  نیخب بگو ا لهیخ -

اونجا.   میرفتیبود که م  یانسالمند یکه اسمشو زدم پروانه صاحب همون سرا یخانم  نیخوبه. ا  - عابد
 هیکنم به عنوان  زی که جمع شده بود از بچه ها تو حساب من بود رو به حسابش وار یمبلغ  هیقرار بود 

زنگ زد که   نمم داشتن اون خا اجیدرمان چندتا از سالمندا احت  یبه پولش برا دای چون شد یکمک نقد
پروانه   می کنه . اسمشم مر گهیفکر د هی میندار یقصد ن ینشده و اگه همچ  زیچرا هنوز پول وار  نهی بب

 به پنجاه سالشه  کیکرده بودم اون بنده خدا نزد ویس لشویبود که فام

قطره از اشکام سرخورد با سرانگشتش پاکش کردو همونطور که اخم   نیبسته بود پلک زدم اول زبونم
هم نکن .   هیگر ستیمن ن هیزندگ یتو چکسی ه یاشبهم شک داشته ب نمینب  گهیکرده بود گفت: د

  یمیقبل از هر تصم یپرسیافتاد اول از خودم م یهر اتفاق یار یدرب ای بچه باز نیاز ا نمیهم نب گهید
 چک کنه   تتویوضع ادیدکتر ب هیتا بگم  نجا ی. االنم بمون ایهاله هر اتفاق کنمیم دیتاک

رفتو من فقط به حرفاش فکر   رونیب  عیسر یلی. از اتاق خ تی ترب  یجواب حرفاشو بدم ب یحت  نذاشت
خاطر از کجا اومده بود ؟   نانیاطم نیحاال ا گهیاز کجا اما مطمئن بودم که بهم دروغ نم فهممیکردم نم 

رم بود  س یکه رو  یزخم یدکتر وارد اتاق شدنو بعد از برس   هیپرستارو  هیکه با  دی نکش یخدا داند. طول
کنار عابد نشسته بودم....  ن یمرخصم کردن. به خودم که اومدم دوباره تو ماش هیو چندتا توص

 بگم یز یکه کرده بودم زبون باز کردم که چ یاز غلط  مونیپش

 عابد من....  -

 وسط حرفم  دیپر

. نذار همش به بحث و دعوا و منت  میدونفرمون وقت دار یخوشگذرون یمنو تو فقط دو روز برا - عابد
 بگذره. خب چخبر؟    اتی چرند نیو ا یکش

 نثارش کردم   یا وونهید هی  شهیمثل هم دمویخند
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با   مویکرد ی م ادیاهنگ رو ز مید یخند مویباهم گفت  یپلک رو هم نذاشتم کل گهیبه مقصد د  دنیتارس
  یچراغ ها دنیبودمو با د یخوش  نیمن غرق در ا مویکرد یم  شیهمراه ییباال  جانی بلندو ه یصدا

 ...بودن  داریپا ایخوش نیا نکهی . غافل از امیگذاشت رازی شهر ش یپا تو دمویشهر باالخره به ارزوم رس

   دمیزده دستامو به هم کوب ذوق

 دم یخری برات م  نجایخونه ا هی کنهیخوشحالت م نقدریا نجایا دونستمیاگه م  - عابد

 ز ی همه چ ی. برایلیممنونم ازت عابد خ یل یخ -

 تو خانم. قابلتو نداره  یفدا  -گفت دویکش لپمو

 ممنون  -

من   مویچون باهم محرم نبود میهتل رفت هیبه  میصبح بود و هوا روشن شده بود مستق  شیش  ساعت
  یک یاق که که قبال داشتمو عوض کرده بودم باهم بهمون اتاق ندادن به ناچار عابد دوتا ات  یشناسنامه ا

خدمتکار همرامون اومده بود درهارو رو باز کرد   هی میشد  یتخته بود گرفتو راه هی یکیدوتخته اون 
 ازش کردو فرستادش دنبال کارش تا اومدم برم داخل اتاقم دستمو گرفت  یکه عابد تشکر 

 کجا؟  - عابد

 خستم   یلی. خگهیتو اتاقم د رمی ؟ خب م  یچ  یعنیوا -

   یول یخسته ا  دونمیم  - عابد

 نجاست یبه اتاق خودش کردو ادامه داد: اتاق شما ا یا اشاره

 اخه.. -

 بدو تو   رمیدو تخته بگ هی. مرض که نداشتم  ادیخوابم م یبدو تو که کل  م یاخه ماخه ندار - عابد

 از تختا افتاد  یک ی یاتاق خودمو بستمو روونه اتاق عابد شدم چمدونارو کنار کمد گذاشت رو در

   ؟یدیابخو -

 کنم پس ؟ کاریچ  - عابد
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 پاشو لباساتو عوض کن  -

 نده هاله  ری نه اصال حالشو ندارم گ یوا  - عابد

 پاشو  گمیم -

 برداشتمو به طرف در اتاق رفتم خواستمویکه م  ییداد لباسا رونی محکم ب نفسشو

 ا ی توم عوض کرده باش کنمیتا من لباسمو عوض م -

اتاق که توش دوتا تخت   هیکامل  زش یبود . همه چ تییسو هیرفتم. اتاق که نه   رونیاز دراتاق ب  بعدم
تقه  هینه . لباسامو عوض کردمو  ا یگذاشت  ییرایپذ شهی اسمشو م دونمیسالن که نم هینفر بود با  هی

   دیچی گوشم پ یخوابالود عابد تو یبه در زدم. صدا

   اتویب  - عابد

  کنمی فکر نم  ینجور یباالتنه  تاحاال ا یشدم که چشمام موند رووارد اتاق  دموی کش نییرو پا رهیدستگ
 کردم خودمو کنترل کنم یروبه روم گرفتم سع  تی بودمش . اب دهنمو از اون حجم جذاب  دهید

 مگه نگفتم لباساتو عوض کن؟  -

 که پاش بود کرد   یبه شلوارک یچشماش برداشتو اشاره ا یاز رو ساعدشو

 گهیعوض کردم د  -عابد

 شرتت کو؟  یت -

 بخوابم   ینجور یا دی.بعدم من عادت دارم موقع خواب با ادی. خوابم مگهید الیخ یب  - عابد

  دید ذارمیم  یعضله رو مجان نهمهیبهتو ا کنمی لطف م  هیزدو ادامه داد: حاال مگه بده دارم   یچشمک
 ؟ یبزن 

   ریبگ   لیخودتو تحو کمی -

 : د یپرس طنتواریش



 بگذار مجنونت باشم 

185 
 

 اد؟ یعابد خوشت نم  جان  - عابد

  یل یخسته بودم خ یل یکه خ یینثارش کردم. به سمت تختم رفتم. از اونجا  ی.  "پررو "ادیخند بعدم
 زود خوابم برد 

                💞💞💞💞💞 

 نگاه کردمو ته رژ لبمم زدمو جواب دادم خوردیکه دوباره داشت زنگ م میگوش به

 جانم؟  -

 د یشنویدرخت م  یمنو از باال  یصدا  - عابد

 ؟ یچ -

  یگفت نییپا  یپام درخت سبز شده  دوساعته منو فرستاد  ری؟ ز یکنی م کاریچ یبابا هاله دار  یا - عابد
 ی ومدیهنوز ن یایم گهید قهیده دق

 اومدم  گهیغر نزن د -

 زودتر   - عابد

و از اتاقو بعدم از هتل انداختم نهیا ینگاهم تو نیسرم انداختم. اخر یقطع کردمو شالمو رو تماسو
  یصندل یزود رو  یل یرفتمو خ نیبه طرف ماش  دمید نیماش  یعابد رو تو یدر ورود یرفتم جلو رونیب

 جا گرفتم 

 االنم نم....  - عابد

 شد؟ یچ -باعث شد که بهش نگاه کنم  نیخوردو هم  حرفشو

 رو لبش نقش بسته بود   یطنتی پر ازش زویام نی تحس  لبخند

 جوجه ینبود. خوشگل شد خود ی انتظارمون ب نهمهی ا نکهینبابا مثل ا -عابد

 نش ی ریاعتراف ش   نیگرفته بود از ا خندم

 وفت یخودتو لوس نکن راه ب -
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 ا ی. بدجور چشمو گرفت گمیم یجد   ه؟یلوس چ - عابد

 گه؟یقبال خوشگل نبودم د یگیم یدار  -

 ی نیشیبه دل م گهید جوره هیاالن  یچرا ول  - عابد

 شد  ریبرو د  زیزبون نر -

 .یکرد ی انصاف یمونه ب یم ادمی یبه چشم . ول یا -

  طنتویش نهمه یبده ا لمی عابد مغرور که فقط بلد بود پوزخند تحو نیفکر کردم ا ن یکردو من به ا حرکت
  شدمیپر م رفتموی به اوج م زدیکه م یکرده بود . باهر حرف  میکجا قا کردویکه قند تو دلم اب م ییحرفا

 از حس خوب داشتنش...

سبزش به    یکه واقعا رنگ ها ییپارک قلعه بندر بود جا  م یرفتن در نظر گرفته بود یکه برا ییجا نیاول
بود که واقعا  یعابد یسبز تر از اونا چشما ی. ول اوردیبودو تو چشم. دل ادمو به شور م  بای ز تیغا

 بود. می فصل از چهارفصل زندگ نیحضورش سبز تر

  نجارویکه ا هی. ک  وربودیشمعون غ یسایهم کل مونیمقصد بعد میهم گرفت یدن یجالب و د یعکسها
 تونهیم یساها یکل  نیباتری از ز یک یبگم  تونمیبه جرات م  ،یحی مس یسایکل نیعاشقش نشه . ا نهی بب

رنگارنگ با   یهادر همه جا پنجره چهی در یاست و به جا یآجر  یباشه. سقف نمازگاه، طاق ضرب 
 .....به کار رفته  ف،یظر اری و بس ز ی ر یمهندس یهاشهنق

 چطوره؟ - عابد

 سوال داره؟ -

 پس خوشت اومده  - عابد

 ی لیذوق جواب دادم : خ  با

اما  میاما وقت ندار دنیجاها هم داره واسه د یل یخ هیقشنگ  یل یکال شهر خ رازی گفت : ش دویکش لپمو
 وجب به وجبش رو بهت نشون بدم.  گهیدفعه د دمیبهت قول م

 ایقول داد -
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 بچه   زنهیقولش نم ریعابد ز  - عابد

 قربونش برم من  -

 از زبون تو خانم زارویج ن یا میدیشن  مویاوه اوه نمرد - عابد

از  خوامویکه م یکه چرا هنوز اون جنله ا نهیا بود اونم یز یچ هیذهنم فقط   یتو یزدم ول  یلبخند
  گهیبازم نم  یول زنمیله له م دنشیشن یدارم برا دونهیکه م دونمیچرا واقعا ؟ م کنهی نم  رونی زبونش ب

که هنوز ازش   یدوست دارم  نی طرف ا هی گهیکه گفته و م ییانگار همه جمله ها یچمه ول  دونمینم
 طرف ....  هی دمینشن

  م؟یری م میاالن کجا دار -

که اگه هزار روزم تماشاش   دنهید  یقشنگ برا یلیخ یجا  هیهم  میکه هم شام بخور ییجا  هی - عابد
 ی شینم  ری س یکن

 کجا؟   -

 ی خانه شاپور   - عابد

   هیو حافظ هیبرم سعد خوادیمن دلم م -

 که واقعا ارامش داره  میر ی اونو اخرشب م - عابد

 دی تو ذهنم چرخ یز یچ هی لحظه  هی یشد ول  یته دلم خال یخوشحال  از

 عابد  -

 جان   - عابد

 نبود  یدیبع ز یش چکلمه  هی نیدلم بعد از هم یشدن قند تو اب

 ؟ یهتل استراحت کن میبر یخوایم یاگه خسته ا -

   اره؟یهم م یمگه کنار تو بودن خستگ - عابد
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بود   یهم شهر  رازیبود ش  دیمحبت و مهر. چون ع نهمهی نداشتم به ا یجواب  یعنیفقط لبخند  جوابش
عمارت که قرار   یشده بود ورود کی هوا تار میتا برس دیطول کش کمی شدیشلوغ م یل یروزا خ نیکه تو ا

  شب روشن  یکه چراغ هاش که تو یکه جلوش روون بود بااون زرق و برق  یاب  یعکسش تو میگرفت
بازم با قدر   دمیچند ساعت د نی رو فقط تو هم  زهایچ  نی باتریبودن افتاده بود و چقدر حس کردم ز

که خواهان  میباطن   لیفشار داد به ناچار برخالف م یبه عابد نگاه کردم. دستشو پشت کمرم کم یدان
 رستورانکه به سمت   نطوریبود به راه افتادم . هم بایصحنه ز نیتماشا کردن ا  ستادنویساعتها ا

.   کردمیتوش افتاده بود تماشا م مدرن هم   یکه حاال اتفاقات یم یعمارت قد نیاز ا ییجاها میرفتیم
که واقعا مورد عالقه من  شونیدست عیداشت که ادمو جذب کنه خصوصا صنا  یز یچ هیهرگوشه اش 
تو شب   باشیز ادهفوق الع ینور پرداز  نیعمارت با ا نیا مین یبب رازویاگه از باال ش  کردمی بود. حس م

درحال اجرا  یسنت یقیموس مینشست زی . پشت مرهینظی بگم ب تونمی..فقط م درخشهیم نینگ هیمثل 
 بود

 جذابه؟   یلی تو هست که خ یتو  یچ یدون یم  - عابد

 ؟ ی: چ دمیپرس  کنجکاو

چشات   ادی که خوشت ب یز یاز هرچ یمون یبچه ها م نیع  یکن ی ذوقتو پنهان نم  چوقتی ه نکهیا - عابد
   شهیستاره بارون م

 و اون فقط نگام کرد  دمیخند

به   رهی اون هنوز خ یقورت دادمو دست از سرچشماش برداشتمو مشغول خوردن شدم ول  خندمو
 لبخندش مونده بود صدام زد:   نیحرکاتم با بهتر

 هاله -عابد

 هوا جواب دادم : جانم یب

   یچ ی ه -عابد

 ا؟یا یا وونهید -

 من جوابمو گرفتم  یررنگتر شدو گفت: اون ک صدالبته ولپ  لبخندش
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 نگاهش کردم که گفت: شامتو بخور   مبهم

از درون  یکی بود؟   نیریکلمه براش انقدر ش هی نیا دنیشن  یعنیجانم بود  یمن فقط  جواب
 ونی" با لبخند شروع کردم به خوردن مستین  نیریکلمه ش نیا دنیتو شن  یبازخواستم کرد:" مگه برا

  کهانگار تنها جوابمون به هم لبخند بود . انگار  یول کردی م ینگاهامون باهم تالق یخوردن شام گاه
  دهی. انگار که به اوج ارامش رس میزدی مهر سکوت به لبامون زده بودن. انگار بانگاهامو باهم حرف م

 ... با دستمال دهنمو پاک کردم   کردی کنار هم بودن اروممون م نیهم مویبود

 تموم شد  -

 ی خور ی از جات تکون نم  یگفت: تا تهشو نخور   دویتوهم کش  اخماشو

 گهیعابد بخدا جا ندارم د یوا -

 ی تا جا باز کن یبخور  دیبا گمیم  نیاتفتقا برا هم  - عابد

 شمیکه چاق م یخب اونجور  -

 ادی که از گوشت بدش ب  هی جواب داد: ک  طونیش

   نایشدمو جواب دادم: وجتر پرو

 خنده . البته نه اونقدر بلند که همه سرها به سمتمون بچرخه  ری زد ز بلند

 از قضا عاشق گوشتم  چیکه ه ستمین نی جوجه چون من وجتر  یبدشانس نکهیخب مثل ا  - عابد

 پرو  -

 ی خور یبه سمتم هل دادو قاشقو به طرفم گرفت: تا تهشو م بشقتبو

  شنهیس  ینشستو دستاشو رو شیصندل  یقاشق چنگالو تازدستش گرفتم. صاف رو دمویکش یپوف
و   یعضالن یسنگها  نیسرمو بذار رو ا شهیم  یجمع کرد چشمم ناخوداگاه به سمت بازوهاش رفت . ک

 تو ذهنمه؟  الی فکرو خ یو تموم شه هرچ  رمی اروم بگ

 نه منو یگفتم غذاتو بخور  - عابد
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 روتو کم کنا  -

   اده؟یبه من دوساعته من روم ز یو زل زد عجب ت  - عابد

 دوسدارم چشا مال خودمه -

 ؟ یکردینگاه م  یپس داشت  - عابد

 فعال شده بود  طنتشیش  زهیگرفتو بود اونم غر خندم

 بخدا   ییپرو یل یخ -

 م یرینم  نجایاز ا یاشاره کرد به بشقابمو گفت: بحثو عوض نکن تا شامتو تا اخر نخور  باابرو

حالت ممکن   نیقاشق از غذامو با حرص وارد دهنم کردمو با بدتر هیدادمو  رونینفسمو ب  کالفه
دونه از  نیاخر نکهیتا ا کردی نگاهم م نهیاونم دست به س یو بعد یبعد نطور یهم دمشییجویم

 برنجمم خوردم  

 تموم شد  -

  ینرو جلو  رونیب حساب کنم .  رمی گفت : من م دویبوس مو یشونیشدو فاصلمونو به صفر رسوندو پ خم
   امی منتظرم بمون تا ب یدر ورد

به طرف در رفتمو   فمی ک ویشد منم بعد از برداشتن گوش  یمثبت تکون دادمو اون راه یبه معن یسر 
   ادیمنتظر شدم تا ب 

 اد یتا ب  دیطول کش یا قهیده دق هی

 ؟یچقدر طولش داد -

 هی می. بری ناسالمت دهیشلوغ بود . ع کمی گفت :  میشدی از در خارج م کردویم مییکه راهنما  همونطور
 میری از خواجه بگ یارامش روح  هی میبعد بر موی اطراف بزن نیا یچرخ

داشتم .  یبرم اونجا اونم با عابد واقعا حال خوب  خواستمی بار بود که م نیاول نیبه دلم نشست. ا یذوق
  شناختمشی من به اسم کاک ماما  وخهی گفتنیکه خودشون بهش م  یمحل یها ینیری ش  یچشمام رو
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حلوا خارک و و و. انگار بهم     نکیرنگ یو حلوا کاسه ا  یمسقط نطوریخوشمزه بود هم  یلیکه خ
 بسته گرفتم.  هی بایها تقر ینی ریشدمو از هرکدوم از ش  دهیهوا سمتشون کش ی. ب  زدنیچشمک م

 ی تا فردا ظهر بخور  نارویبهتره ا  - عابد

 چطور؟   -

 هیبق  شی پ یبرگرد دی چون که فردا با - عابد

 حاال.  ارهی به روم ن شدیدلم گرفت. نم ناخودآگاه

   خورم یهمشو م یفکر کرد یچ -

 ؟ ییخودت تنها  - عابد

 ا یخوریهارو م ین یریش  نیا یهم تو ذهنت نچرخه که دار  هیثان کصدمی  یحت  ؟یپس چ -

 حاال   گمتیگفت: م  دویتو گلو خند آروم

کوزه  یشون توبود که همه  جاتیغرفه عرق  یرفتم غرفه بعد عیصنا هیکردمو به سمت بق  یکج دهن
. زدی تو چشم م شی دیفکر کنم نعنا بود که بااون رنگ سبزس شتریبودن از همه ب یا شهیش یها

  ابدنعناها شدم اما انگار ع الی خی. بگهیعاشق رنگ سبز شدم. عاشقم د دمیعابد رو د یکالفکرکنم از وقت
بود   یغرفه کنار  یکه تو یبعد یدست  عی. صناخواستمیکه م ییاز همون نعنا قای ش اومده بود دقخوش

  یدست عیصنا  نیکه ا دمیشن یفقط از عابد تا حدود دونستمیازش نم یز یبه اسم گبه بود که چ یز یچ
.  رنیگیم  ادیهم ازشون  نجایقشالق کردنشون کم کم مردم ا القییلر بوده که با  ری عشا یدر اصل برا

 دونه....  یگل پسر استاد همه چ نیا گمیمن م یه

 گهید لیوسا  یهفت رنگ و کل یکاش  میگل ینقره کار  یباف  ایبور گهید یدست عی ها پر بود از صنا غرفه
 .  دیجمله عابد فرا رس  نیباالخره وقت رفتن با ا ریجالب بودنو چشمگ  یلیکه خ

   زنهیداره چشمک م هیحافظ گهیکه د میخب بر  - عابد

حواسش   ییبه هم بزنم که دستم محکم خورد به عابد و از اونجا  ارموی ذوق دستمو خواستم باال ب با
 گفت: چته دختر اروم   دوی. خنددیبه جلو پر  کمینبود دستش 
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 جواب دادم  باخجالت

 ذوق زده شدم . کمی. دیببخش -

 بود؟  کمی  نیا -عابد

   زنهیبود دستش قطع شده افتاده اون وسط داره بال بال م ریخبه توم حاال انگار  دستم شمش -

  یلی. ننشسته خ میو سره جامون جا گرفت میرو پشت گذاشت ل یوسا میرفت نی به سمت ماش دویخند
راحت از شل بودن من استفاده   یلیو اون خ   کردمی خشن به سمتم  اومد شوکه فقط نگاهش م 

 دادیبه کارش ادامه م دوکریم

عابد داشت . از تک به تک   یبا خشونت رفتار   یتضاد جالب شدیم قیکه به سراسر وجودم تزر یارامش
  یکنم ول  شیهمراه خواستی. دلم مشدیم  ریبه بند بند وجودم سراز یخوشحال  کردیکه م ییکارها

بود  دهی هنوز کامل بهم چسب  ی عقب برد ول   ی.سرشو کمشدیخجالته مانع م  نیا شهیبازم مثل هم
که امروز    ی: مقصر خودتد یبود پرس نیری که واقعا برام ش یبا دستاش قاب گرفت با لبخند موصورت 

   یخوشگل شد  یلیخ

   دونمینم  ای از ح ایاز ذوق بود   دمیجو لبو

   ینکن اونجور   - عابد

صورتم بود با شصتش کنار زد و  صورتمو همونطور که دستش بغل   یرو یانداختم موها نیی پا سرمو
  خواستی . دلم نم دیزدو کنار کش یبوسه ا میشونیکه داشتم به پ یلحظه عال   نیحسن ختام ا یبرا

 کتناب از عابدم بود. به راه افتاد سا  یخاطره ا گاهیتکونشون بدم جا یحت ای به صورتم بزنم  یدست
برخالف   ندفعهیا نمیسکوت کنارش بش یفقط تو خواستیچرا اما دلم م دونستمیبودم خودمم نم

  موینخورد ابونی خ  یاصال به شلوغ میمونده بود کیتو تراف  یبهش کل دنیرس یکه برا  مونیمقصد قبل
عابد اول سر مزار    شنهادیشدم . به پ ادهیپ  نیاز ماش یوصف نشدن  ی. با ذوق میدیزود رس  یلیخ

 ......   هیو بعد به حافظ میرفت یسعد

  ریز  ییاشنا یخوندمو چشم به مزار دوختم صدا یهم نبود . فاتحه ا تی از جمع ید اما عار نبو شلوغ
 گوشم پچ زد: حافظ و فالش  
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  یاز کجا اورده بود اما مطمئنا توش فال بود رو ازش گرفتم و به اروم دونمیکه نم یکردم پاکت نگاهش
   دیاول که خورد دلم لرز تیبازش کردم. چشمم به ب

 ادرکاسا وناولها  یالساق هایا ای" اال 

 افتاد مشکل ها" یعشق آسان نمود اول ول که

ده بود . چم شده بود به سراغم اوم یادامه ندادم . ناخواسته بغض کرده بودمو دلشوره مضحک  گهید
  رهیفال بگ خوادی تا م یشعرو گفته که هرک هی نیحافظ مگه هم نمیاصال بب ت؟ی ب هیفقط با  هو؟ی

: اخم  خوندیم یه نداختویاعصابم خورد شده بود عابدم مدام دستم م یخودی براش؟ ب ادیم نیهم
 اخم به اون دو چشات  ادینکن نم 

 لوس مسخره  سره اونم بکوبم به طاق پسره خواستیم دلم

 عابد بود  یدادم صدا  صی شد . درست تشخ زیگوشام ت  ی پچ پچ اروم یصدا با

تو دهنم .... اره  ومدی .... اره بقران قلبم داشت م دهیکنارم خواب نجاینه بابا حالش االن خوبه هم -عابد
بعد از ظهر فرودگاه باش   ۲تو حدودا  گیرشت ..... اره د  ادیگرفتم م ط یش بلفردا واسه یاره حتما برا

 .... نه .... 

تو موهاش   یبهم انداخت دست ینگاه  میچشمامو باز کردم که ن رفتیداشت سر م گهید محوصله 
 برم ..... اره ... نه خداحافظ  دیبا گهیبا مخاطبش حرف زد: من د دویکش

 تو دستش چرخوندو رو به من گفت: ساعت خواب خانم؟ ویگوش

 خسته بودم   یلیخ  دیببخش -

 بخشم ی نه نم  - عابد

 بدرک  -

  ادهیپ نیش همونطور که از ماش خنده  یکه صدا  دکیشدمو درو به هم کوب  ادهیپ  نیحرص از ماش با
 اومد......  شدیم

 کجا کجا؟  - عابد
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 گهیبخوابم د رمی دارم م ؟یچ  یعنیوا  -

 خونه اقاجون   یببر  یتون یرو که نم ین ی ریاون همه ش  - عابد

 خب؟  -

 ی بر  دیفرداهم با - عابد

 دوباره گفتم : خببب؟؟ گالفه

 ی االن بخور  دیبا  - عابد

 کنما   یمن حاضرم از خود گذشتگ یتونیرو لبش نشست و ادامه داد: اگه نم  یطنتی پراز ش لبخند

کجا   ه؟نیچقدر سنگ  ینیری بخورم مگه چهارتا دونه ش تونمیخودم م  ریتو هم کردمو گفتم: نخ  اخمامو
 شون؟یگذاشت

کنار پنجره کرد. چشم چرخوندمو   ز ی به م یبا دست اشاره ا ونو یتلوز یکاناپه جلو  یپرت کرد رو خودشو
  ینیری ش نهمهیا یمن ک ایبود خدا ین یریپراز ش  لونیده تا نا بای رفتم تقر دی خر یلونهایبه سمت نا

  لوناروینا ههم اوردموی بودم نگاهم خودکار به سمت عابد برگشت . هنوزم لبخند داشت. کم ن دهیخر
چه برسه به  شدیهم دلم زده م ین ی ریاز نگاه کردن به اون همه ش یبرداشتم رفتم جلوش نشستم . حت

 بودم  رهی به اون حجم از غلط کردنام خ رونیکردما . همونطور ح یخوردنشون . عجب غلط

 ؟یشد  مونیپش شدیچ  - عابد

   ری نخ -

 ؟یخور یپس چرا نم  - عابد

 مزه کدومش بهتر بود اول همونو بخورم   کنمی دارم فکر م -

ش منتظر  چونه  ری. دستشو زد زاوردی خودش ن یبه رو ی ش گرفته بود ولبود باور نکرده خنده معلوم
 بهم نگاه کرد 

 ؟ یکن ینگاهم م ینجور یچرا ا -
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   ؟یخور ی م یچجور  نمی دوسدارم بب - عابد

 بخورم   یز یتو چ یاصال جلو خوادیدلم نم -

  رون؟ی ب شونیزی بر یبر  یخوای م یاع؟ زرنگ - عابد

. چشم   کردی اخه؟هنوزم داشت نگام م ینی ریهمه ش نیکنم باا کار ی ذهنمو خونده بود. مسخره . چ پس
ها  وخهی . مزه شدیخورده حالم داشت بد مهارو باز کردم هنوز ن ین یریبسته از ش نیازش گرفتم و اول

و  یبعد  هبسته رو خوردمو بست نیتا ته ا یخوشمزگ نهمهیا یزبونم رفت دلم قنج رفت برا ریکه ز
 شدیمگه چقدر جا دارم اخه . اونم که لبخند از رو لباش پاک نم یول یبعد

 نکن فکر قندخونت باش  ینکن دختر. لجباز   - عابد

 جواب دادم ییبا پرو یلجباز  سر

 ی بخور   یتونیکه نم فی س ح خوشمزه  یل یخ -

  یبا ولع خاص  اوردمویراست؟؟؟ منم کم نم ایشده نگاهم کرد تا بفهمه حرفام دروغه  زی ر ییچشما با
  رمی . نم سوزهیم دارم ممعده کردمیبودم که حس م دهیچهارم رس  ایسوم  لونیفکر کنم ب نا  خوردمیم
 کاره    یلیخ

 رو دستم نکن دختر   یمونی م یر ی میم  - عابد

 اوردم یکم نم سوختیم ممعده

 دوستدارم   نایوا خب از ا -

 از کدوما؟  - عابد

 اوردم یکم نم سوختیم ممعده

   گهید گمیهارو م  ینیری ش -

 منم بخور  ایب گهید  نمیری اع؟ منم ش - عابد

   اوردمیکم نم سوختیم ممعده
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 ؟ ی بخواب یر یمن دهنم به جنبو جوشه تو چرا نم نمی . اصال صبر کن بب گهیپرو نشو د -

 کنم ی خانمو تماشا م هیدارم لجباز - عابد

 اوردم یکم نم سوختیم ممعده

 س خوشمزه   یلی. خ  ستین  یاصال هم لجباز  -

 ..... سوختیم مشد اخ که معده رهی اون نور کم به من خ یش زدو بازم توچونه ریز دست

 شد عابد اخم کرده نگاهم کرد  دهیدستم کش ری از ز لونهاینا

  ؟یبه کشتن بد یلجباز  هیخودتو سر   یخوایم یدو روز بامن بود نمیپاشو بب  -عابد

 ... نارویا ه؟یچ ی. لجباز یلجباز  گهیم یه -

 باتو  نمدویدوستدارم من م نارویا یبگ گهید باری وسط حرفمو گفت:  دیپر

 داشتم یمگه من ترس  یحرفشو زد ول نیا یجد  یلیخ

 دوسدارم خب  نارویا -

از اون منم از جام بلند   تی از جاش پاشد به تبع دادیش خبر از خشونت درونش مشده  زی ر یچشمها
قدم عقب رفتم   هیبود  دهیم به جوشش رس معده رفتیم ج یقدمو به سمتم برداشت سرم گ  نیشدم اول

  نیکه واقعا داشت ع ییفرار از اون تندتر شد تا جا یکندمون اون به طرف من و من برا یقدمها
   دییدو یها دور خونه دنبالم م وونهید

 سای وا یجرات دار   - عابد

 عقلم هنوز سره جاشه    یجرات دارم ول -

منم رقم  یعاشقانه برا یاهمه رمانها و داستانه یکه صحنه تکرار  میبود دنیی در حال دو همونطور
از افتادن به  یر یجلوگ  یمن برا ره ی اون منو بگ نکهیتعادلمو از دست دادم اما قبل از ا  دیخورد بهم رس

 یتو دی چی اخ بلندم پ ی. کمرم خورد شد صدا میشد  نی چنگ انداختم که باهم نقش بر زم شقهی
  دمیدینم موافه یبه صورتم بود . ق  رهیخخونه اما انگار اون،جاش راحت بود. چشمامو با درد باز کردم  



 بگذار مجنونت باشم 

197 
 

 یکه صدا میچقدر به هم نگاه کرد دونمینم  دمیگونه هام فهم  یاز گرما نویکه قرمز شدم ا دونمیاما م
 زنگ واحد زده شد...

 سرو صدا ها  نیبه هم با ا ختهی اعصاب روانش ر ضهیخانم ما مر  نیارومتر بخدا ا کمی محترم  یاقا -

شده  رهی خ  نی. همونطور که به زم دادمیراستمو تکون م یانداخته بودمو پا  نییسرمو پا مظلومانه
 جمع کرده بودم.   منه یبودم دستامو رو س 

 بله اقا حق با شماست    - عابد

ش  . مرده هم خنده دیدره گوشش گفتو سرشو عقب کش یز ی چ هیگوش مرده و   کیسرشو برد نزد بعد
خوشحالمون کرد . عابد درو بستو به سمتم اومد  یخداحافظ  هیتکون دادو با  یسر  هیگرفته بود 

 گلستان شد؟ دفعهی  ششیات  یبهش گفت  ی: چدم یمشکوک پرس

 خوره یس جوجه به درد شما نمگرفت و گفت: مردونه یا افهی ق عابد

انگار پشت سرش چشم  یکردم ول یحرص نگاهش کردم از کنارم ردشد . پشت سرش دهن کج با
 برگرده گفت:   نکهیداشت. بدون ا

   ستاین  یاصال کاره خوب یدهن کج -

 که هست  نیهم -

ش بهم زل  شده  زیر  یکردو با چشمها بشی ج یدستشو تو هی ستادویسمتم سره جاش ا دیچرخ هوی
 ستت... اون ژ یمن فدا یزد... اله

 کرده یادیانگار سرت به تنت ز -

  ینگفتم ... چند لحظه ا یز ی که چ دمیفکر کنم از اون حالتش ترس دونمینگاهش کردم .نم  فقط
 نگاهم کرد   یهمونطور 

 ؟یدیادم ند هیچ -
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حس کردم دستاش دورم   هویبهم چشمامو بستم ... که   دیپررنگ تر شدو به راه افتاد تا رس اخمش
باال بردم و به صورتش نگاه   دیتو بغلشم سرمو باشک و ترد دمیحلقه شد. اروم چشم باز کردم که د

 کردم  

 دم یفرشته ند - عابد

 م من هاله ه؟یگل کردو گفتم: فرشته ک  طنتمیش

دلم تو  دادیموهام بود که مانور م یسرمو به بازوش چسبوند . حرکت دستاش رو دویگلو خند تو
 . ارامش .ارامش . ،ارامشیحس بود سرخوش   یبه پاشد پر شدم از هرچ ییبلوا

. نفس  دمی کش ن ییبه سمت پا یگذاشتمو کم  شیتنومندو عضله ا یبازوها یهوا رو  یدستمو ب کف
 : تا حاال بهت گفته بودم ؟دی چ یگوشم پ یبمش تو  ی. صدا دیکش ی قیعم

 ابد بگو بگه دوسم داره؟ بگو ع خوادیخدا م یبگو وا بگو

 و؟ یچ -

 ....نکهیا - عابد

 پس؟  گفتی. چرا نمکردی م تمینگاهش کردم . مکثش اذ مشتاق

   نکه؟؟یا -

 یخوب   یلیخ  نکهیا - عابد

نبود که بفهمه   مافهی اون انگار اصال حواسش به ق یشد گوشه لبم کج شد بازم نگفته بود ول  یخال بادم
عذا کرده . همونطور   میجمله و حاال که بازهم نگفته بود تمام خوش هیاون  دنیشن  یچقدر مشتاقم برا

 ممنون گفتم . هی رلبیز  کردمی بازوش پنهون م  یکه بازهم سرمو تو

حرفش ، که همونطور که دست چپش دورم حلقه بود با دست   ومدیبه مزاجم خوش ن  دیفهم  انگار
 مو گرفتو سرمو عقب برد راستش چونه

 شده؟  یز یچ -
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 تکون دادم یسر  ینفنشونه  به

 گهیم گهید زیچ  هیاما نگاهت  - عابد

 عادلو نقل کرد یاز جمله ها یکی  طنتی زدمو باش یحال خوبشو به هم بزنم لبخند ومدین دلم

 بگه؟  یز یهستش که چ ویمگه نگام راد -

 دستت ندادم  ینکن برو بخواب تا کار  یطونیگفت: ش  دویکش موینیم برداشت. ب از سر چونه  دست

. ازش جدا شدمو به سمت اتاق خواب روونه شدم که صداشو از  شییپروا یب  نیگرفت از ا مخنده
 :  دمیپشت سرم شن

 رو ها    ین ییپا هیقبل از اومدن همسا یرفته اتفاقا ادمیفکر نکن  یول  -عابد

اومد که چقدر   ادمیتخت افتادمو  یرو میبدون نگاه کردن بهش وارد اتاق شدمو مستق دمویخند
 اغوشش گرمو ارامش دهنده بود.

              💞💞💞💞💞💞 

 اد یم گهیچند روزه د  یر ی غم بغل بگ یانقدر زانو خوادیبسه توم نم  گهیخب د  لهیخ -عادل

فقط چند   نکهی واقعا با ا ومد؟یاصن ازم برم یا گهیبرگردوندمو فقط بهش نگاه کردم . چه کار د سرمو
 دلم براش تنگ شده    دنیقرن ند هیانگار قدر  یازش دور شدم گذشته ول نکهی ساعت از ا

 . ی ممصادق خوش اومد  یالیدوباره به و -عادل

جسم سخت   هیشدم . هنوز پامو تو ساختموم نذاشته بودم   الیزدمو با حفظ ظاهر وارد و یلبخند
 د یچ یگوشم پ  ریز  ایمان  یخورد بهم صدا

 تو دختر اخه؟ ییکجا  -ایمان

 و دوباره بغلم کرد و ادامه داد:  دیمو بوسعقب اوردو محکم گونه سرشو

 چند روزه نیبهت وابسته شدم تو ا  ی لی خ ییدلم برات تنگ شده بودا . خدا واقعا

 :  د یجدا شد و پرس  عیباشه ازم با تسر دهیبه ذهنش رس  هو ی  یز یچ هیانگار  بعد



 بگذار مجنونت باشم 

200 
 

 چطوره؟ بهتر شد؟  سنایحال  یراست -

 هم خوبه . در ضمن منم دلم برات تنگ شده بود  سنای.... خوبم ر ی دختر اروم بگ یواااا -

  هیبق  شیپم یزدو گفت: خب خداروشکر که خوبه بر یلبخند

  ویبعد از سالم احوالپرس میرفت شدنیاونجا جمع م شهی که معموال هم یحرف به سالن نیدنبال ا به
 شروع شد اصال حواسم به حرفاشون نبود  یمعمول  یحرفهابازم   سنایحال  دنیپرس

تمام نگاه    یجی به پهلوم خورد به رها که کنارم نشسته بودو دشتشو به پهلوم زده بود با گ یا سقلمه
 کردم 

 ه؟ یها ؟ نظزت چ -رها

 دم یپرس یجی گ با

 نظرم؟  -

  گهیاره د -رها

   ؟یدر مورده چ-

  میای نم ری قبل از من جواب داد: نخ ایمان

   نیای که شما هم ب  گنیمختلط م یمهمون  هیبرن  خوان یم  مایرو کرد به منو گفت: رها و ر بعد

   ادیخوشم نم   ایمهمون نینه اصال من از ا -

 . دوتا مادربزرگ   میشد  لی فام ای با ک نیزدو گفت: بب یپوزخند رها

 خودمون  میهنوز تو زمان امل ها موندن . پاشو بر نایا یابج الیخی ب  - مایر

که چندتا ادم  از خود   ییجا دمیم  حی من ترج یول دیاسمشو بذار دیتونیم خوادی دلتون م یشما هرچ -
 پامو هم نذارم   رقصنیباهم م یبند دویق چ یه یب  ختنیر  خودیب
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که برگتراهم پراکنده شدن و  دیطول کش قهیچند دق با یگفتنو گذاشتن رفتن با رفتن اونا تقر یشیا هی
 .میموند  ای فقط اقاجونو منو مان

 هیاز حس عابد نسبت به تو بردن دارن  یبوها هی دارنی دست از سرمون نم نایبه جون خودم ا  -ایمان
 ا یبه حرفشون گوش بد ینش وونهیتورو بدبخت کنن . هاله د  کشنیم یینقشه ها

 : د یچی مردونه اقاجون تو فضا پ یصدا

 دم ید یخوب ی. به موقعش براشون خواب هااستی انحق با م -

 حواس جواب داد: س...سالم اقاجون یبا تته پته ب ایمان  دیاز روم پر رنگ

  نی. ا استیمان نتیبلندش نشستو رو به من گفت: خوشحالم که همنش یشون یپ یرو یز یر اخم
 احسنت گفت به الله دی درست بوده با تتیکه ترب نهینشون دهنده ا

 رو به سر حدش رسوندن   یبندو بار  یعاطفه ب  یکردم . که اروم تر ادامه داد: دخترا یتشکر 

 : د یبا ترس و خجالت پرس  ایمان

 ن؟ یدیشن ویآقاجون... شما همه چ -

رو    ایمان  ینکنه حرف ها یکرد . واااا تیحال به منم سرا نیبود که خود به خود ا دهیترس  یجور  هی
 باشه درمورده منو عابد   دهیشن

 شنوم یهم هست م یا گهی د زی چ یگوش ند مایگفت به حرف رهاو ر  نکهیاز ا ریاگر غ  -اقاجون

 ست ین یا گهید زیچ چیهول کرده جواب داد: نه نه ه عیسر ایمان

 ه؟ یحس عابد به تو چ هیپس قض  -اقاجون

سنگ نندازن  نایخوب شده رفتارش گفتم دوباره ا  یلیعابد با هاله خ دایبود که جد نیمنظورم ا -  ایمان
 کرد ی م تشیاذ یلیوسط. اخه قبال خ

 کرد؟ یم  تشیاذ یچ ی: برادیموشکافانه پرس  اقاجون

 ض یبود اقاجون ... مر ضی گفت: مر یبا حالت خنده دار   ایمان
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 شده حاال خوب شدن باهم؟ یپس چ  -اقاجون

 گهیحتما سرش به سنگ خورده د -  ایمان

عابدو هاله حرف   هیبه حساب اون دوتا برسم بعدا درمورد قض دیتکون دادو گفت: من با یسر  اقاجون
 م یزنیم

 سرجامون   میرفت و مادوتا شل شد اقاجون

 گذشتا....  ری به خ  -ایمان

که از   یا  از وقت که عابد چر کردمی فکر م نیاما من داشتم به ا ردیداشت حرف م ینجور یهم  ایمان
خانم پس چرا   هیبه عال ی. اون به عادل هم زنگ زد حت امی پ هی یبرگشتم باهام حرف نزده حت ششیپ

 شد خداروشکر  دایهم پ دیجد یذهن یر یبه من زنگ نزد؟ درگ 

 گفتم اصال؟  یتو؟ حواست هست چ  ییکجا  -ایمان

 

 رفت هوا  ایمان  غی ج هوی

 گم؟یم یمن چ ید یاصال گوش م -  ایمان

   ؟یکن یم ینجور یوا چته چرا ا -

 ت یبه صفحه گوش  یزل زد  زنمی حب دوساعته دارم باهات حرف م -  ایمان

 حاال؟  یگفت یم ی. چدیببخش -

 مظلومتر از قبل گفتم بگو خب   کمی نگاهم کرد که  ی چپک

 نه یحسابمون بت کرام الکاتب  میکه اگه اقاجون بفهمه که دروغ گفت گفتمیداشتم م یچ یه -  ایمان

   ؟یوا چه دروغ -

 گهیدرمورده تو و عابد د -  ایمان
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   میاومد زیدروغ ر ه ینبود  یز ی اون ک چ -

 سر برسه   ییهوینوبت عادل بود که   نباریا

اومدناهم مشکل داره . اصال اعتقاد داره  زی که . باهمون ر یشناس ی. ممصادقو نم گهید نه د -عادل
  شهیاصلش همونجاست که شروع م

 شد؟  دا یت پباز تو سرو کله  -

 عادل فرصت طلب  گنیبه من م گهید یدونی م -عادل

 داره؟  یچه ربط -

 ادیم گی عابد سه روز د -عادل

   ؟یخب که چ -

 انجام بشه  نکاریقبل از اومدنش ا دیبا -عادل

 نم یمث ادم حرف بزن بب ؟یگیم یدار  یکدوم کار چ -

  هیساختمون پشت یدایادم که هستم منظورم از کار اوردن کل -عادل

 دست اقاجونه شهیهم دای!!!!؟ اما اون کلیبا داد گفت: چ  بای تقر ایبزنم که مان  یاومدم حرف تا

که   یصندوق  دی. کل ستیدستش ن یاصل  یدایکل یعنی.   ستینوچ نوچ اشتباه نکن دستش ن  - عادل
 اقاجونه   بیج یتو شهیداخلشه هم  یساختمون پشت دیکل

 خب حاال همون  -  ایمان

 خوره؟ یبه چه دردت م ه؟یچ یبرا دایکل نی.  اصال ا ای صبر کن مان -

افتاده که اگه تا قبل از برگشتش  یاتفاق  هی. مربوط به عابده گمیم  کمشوی یول  هیشخص کمی -عادل
 بده که دوست نداره    یدرستش نکنم مجبوره تن به کار 

 ؟   یبراش پاپوش دوخته؟ اصال چه پاپوش ی. ک شمی: منظورتو متوجه نمدمیتر از قبل پرس  مشکوک
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وگرنه هم عابد  نیاریب  دارویاون کل  ن یبه خودش گرفتو گفت : فقط سه روز وقت دار یجد افهیق عادل
عواقب دروغ گفتن   دونهیخوب م ایمان  نیکه دروغ گفت  گمیهم من به اقاجون م وفتهیدردسر م یتو

 ه یبه ممصادق چ

  یچه اتفاق  کردم؟یم کاری چ دیکه در حال دور شدن از ما بود گذشت . با  یو عادل  ایمان  نینگاهم ب گنگ
 عابد افتاده؟ یبرا

هنوز از فکر عابدو اتفاق   نکهیسمت حرفهاو خواهش رادان .باا دیذهنم پر کش هویافتاد  ایبه مان نگاهم
 ا ی با مان زدمیحرف م دیبا هیقض نیبودم اما راجب ا ومدهین رونیوعش ب ممکن الوق

 ا یمان -

 جانم؟   -ایمان

  ؟ید یجوابشو م  یچ  تیخاستگار ادیجنتلمن بخواد ب  پهیپسر خوبه مهربونه خوشت  هیاگه ...  -

 خوشبخت   یآقا نیهست ا یجواب داد: اوووه حاال ک  یبا مسخره باز   ایمان

   گمیم یدارم جد -

  یگدا نیهم نکهیشدو گفت: آخه دلت خوشه ها من مگرا یجمله من جد  نیهم باا ایمان
مهربونو جنتلمن سراغمو   پویندارم که خوبو خوشت یشانس نی مون عاشقم بشه وگرنه همچسرکوچه

 ره یبگ

 درصد فکر کن که گرفته هیحاال تو  -

 هست؟ آشناست؟  یمکث گفت: خب تو بگو ک ه یفکر کردو بعد از  کمی

 کنم؟   ینیمقدمه چ ایبگم  یا دفعهی -

 بگو خالص شم دفعهی -  ایمان

 تعلل گفتم: رادان  هیصدم ثان  یحت بدون

 انداخت  نییسرشو پا یز ی از رو لباش محو شد اب دهنشو قورت داد و با اخم ر لبخند



 بگذار مجنونت باشم 

205 
 

 میدرموردش حرف نزن  گهیاون شدم بهتر د الیخی من ب -  ایمان

شدم تا خودش حرف بزنه و   رهی خ  مرخشیسکوت به ن  یبوده تو  ییماجرا هیبل شد . پس از ق  جالب
 خبر بودم  یکه من ازش ب  یبگه از اتفاق 

 با عمه عاطفه نداره ی خوش یونهیاما م ارهیخودش ن یمامانم به رو دی.... شا-ایمان

 باهم ازدواج کنن؟  خوانیداره؟ مگه خانواده هاتون م یچه ربط -

 وصلت کنن که   خوانیم  ینه ول -  ایمان

 ه؟ ینه گفتن مامانت چ لی خب دل -

 اش مفصله قصه -  ایمان

 دار یشب دراز استو قلندر ب  -

 شه یمسخره م یمربوط به همون مهمون  یهمه چ -  ایمان

 ؟!!! یمهمون  -

 کردن : فیتکون دادو شروع کرد به تعر یسر  ایمان

بودم   ی عنی میعاشق مهمون گهید یاز دخترها یلیخشهر . مثل  رونی خونه ب هی هیتو یمهمون هی اره
 اصرار کردم.  ینحس کل یرفتن به اون مهمون  یبرا نمی.بخاطر هم

اون   دونمیخودشون بامامانم حرف زدن نم مایرهاو ر نکهی تا ا کردیازقبل مخالفت م  شتریهربار ب  مامانم
 شدن ...  یراض  نیا یشد ول  یبه مامانم گفتن که راض ی اتاق چ یشب اونا تو

 ادامه داد: دویکش یاه

مه همونجاهم   رمی گینبودم اما خداروشاهد م رانیخوشحال بودم .درسته که نصفه عمرمو ا یل یخ -
س دخترونه  یمهمون  هی کردمیسالن بذارم فکر م یپامو تو نکهیدم خور نشدم . قبل از ا یپسر  چیباه

درو باز    نکهی دنبالم اما هم ادیب مامانم گفتم ک ساعت ده ب نمیگفتن برا هم  ینجور یا ان یرها ا یعنی
دختر   هیکه  شدیبه حلقم خورد باورم نم ظیباون دود غل گاریو س یدن یگندو کثافت نوش یکردم بو
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که  یوقت یحت دادنیبود که اون دوتا انجام م  یبره بدتر از اون کارا  ییجاها  نیساله بتونه همچ ۱۵
 نی بدتر  دش التیبگم اون تعط شهیاالنم روم نم   یبهش زدن که من حت  ییمامانم اومد حرفها

به هم زدن رابطه منو    ایتلفندوتا خواهر بود مزاحم  نیا یچشمه از هنرا هیفقط  نیعمرم . ا التیتعط
هم  باریخانواده نره   نیمامانم طرف ا گهیاعث شده که دب نای.... همه ا یاعتماد شدن مان یخانوادم ب 

شد. قسم خورد که   یعصبان  میلیمامانم مخالفت کرد خ یول  دیکش  شیخاله اسما بحث منو رادان رو پ
 اونارو نبخشه چوقتیه

 با رادان بوده  یلجباز  اشونیبد  نهمهیا لی دل دیشا -

از طرف عابد   امیپ هیش انداختم به صفحه ی. نگاه  دیتو دستم لرز میحرف بزنه گوش  ای مان نکهیاز ا قبل
 خشک شدو ماتم برد  امی بازش کرد. چشمام از متن پ عیبود سر

 دوسدارم "  گروید یکیمن  میادامه بد میتونینم گهیبگم منو تو د دیبا  ی" من متاسفم ولعابد

 یدلم چ یتو  دونهیدوباره حواسمو بهش دادم اما خدا م  یزد که با هزار بدبخت ی به پهلوم ضربه ا  ایمان
  گذرهیم

حرفا نبوده و    نیگفت اما گوش مامانم بدهکار به ا نویعمه اسماهم هم  قایدق گفتمیداشتم م -  ایمان
 ست ین

 داشتم  ایبه درک کردن مان یزور سع  به

   ؟یخب اخرش چ یبده . ول  یل یکه خ نیا -

   ؟یاخره چ  -ایمان

   ه؟یحرف دل خودت چ ؟یمامانت بود خودت چ  ینطرو حرفها  یکه گفت یینهایا -

 بخدا  دونمینم -  ایمان

 .  یدیند یاونا بسوزه از اون که بد یبه پا دیرادان که نبا  یول -

 ؟ی: دوسشدار دم یانداخت پرس  ری شدو سر به ز ساکت

 خانوادم   یکه دارم ول  دونهیمول گفت: خودش متر از حد مع بنیپا ییافتاده و صدا ریسر به ز باهمون
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 از جوابش خوشحال بودم گفتم   نکهیا نیحوصله درع  یب

  شنی م یخانواده هاتونم راض گهیپس مبارکه د -

مرد ارزوهاش   یایانگار غرق در رو اهمی اکتفا کرد از جام بلند شدم مان یفقط به لبخند ایگفتمو مان  نویا
  تممیعصبان   لی بودم دل  یرفتم عصب  اهیپراز گلو گ  اطیخاص مختص به خودش بود . به ح ژیبا اون پرست

خوردشدنه  شدنه کیکوچ دونستمیگرفته بود از همون اول ... م یبود که مطمئنم منو به باز  یکس
 یضبط شده ا یفقط صدابار دوبار سه بار ..... اما هربار  هیشدنه اما زنگ زدم بهش .  فیخارو خف

 "  باشدی: "دستگاه مشترک مورد نظر دردسترس نم دیچ یپ گوشمیتو

  یاز دخترها یکیباشه اگه  بهیدوسداشت؟ خداکنه غر ویک  یعنی دیترک یاز زور فکر کردن داشت م مغزم
حالم اصال   شدمیم وونهی. داشتم د ای به مان  یحت کردیفکرم به هرسو پرواز م  ؟ یباشه چ نجایا یاشنا
  یعنی ؟که نبودم یاون چند ساعت یشده بود تو یچ هی هر ثان یتو زدمینداشت فقط قدم م یف یتعر

 اونقدر بودم  

               💞💞💞💞💞💞 

 ه؟ی بود عال یک  -اسما خاله

 انقدر دل تنگش شدم  ندفعهیچرا ا دونمیخانم با ذوق جواب داد: عابدم بود خواهر نم هیعال

من؟؟؟ هه   ؟یخانم زنگ زده پس من چ هیبه پاشد.به عال  یدلم دلوله ا یاره اسمش تودوب دنیشن از
 د یچی گوشم پ ری ز ایمان یبا من حرف بزنه.... صدا د یبا  یچ یدوسداره برا  گروید یک یاونکه گفته 

 تو اتاق عادل کارمون داره...  ای ب -  ایمان

 روزم اضافه بهتون وقت دادم امروز فرداست که عابد برگرده   هیتازه   یاهک -عادل

 ی تو خال  یپرشد از خاطره ها  دنشیبازهم ذهنم باشن  و

 کنم؟ کاری چ دونمیرو نم  ی اول دیفقط کل یعنی رسهی نم  ییعقلم به جا کنمی فکر م یبخدا هرچ  -

   ستی به من مربوط ن -عادل

 بدون نگاه به عادل گفتم:   دمویتوهم کش اخمامو
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 به من چه مشکل تو و داداشته  صالا

بعدشم من تا امروز به عهدم وفا کردمو هروقت اقاجون    رهیگیدردسرش دامن شمارو هم م -عادل
رفتار کنم عواقبش باخودتون .   یچطور  دونمیمنم م نیاگه کنار بکش چوندمشی پ یجور یصداتون زده 

 ن یاریب  دویکل  نیتونیکه م هیساعت  نیامشب اخر ۱۲

 کنه  کنهیبذار هرکار م ستیمهم ن -

 تو چت شده اصال؟  ؟یگی م یچ یفهم یم -  ایمان

 م یکنیم شی کاریرو کرد به عادلو ادامه داد : باشه .  بعد

تنها باشم . دوباره   خواستیبه اتاق خودم رفتم دلم م می رفتمو مستق  رونیحرف از اتاق عادل ب بدون
دامنمو گرفته بود  ییهویکه  یاتفاق نیاز ا شیاز دور شدمیم وونهیداشتم د  نشی گزیفکرش شد جا

 کاش.....  داد یافتاده بود کاش جواب م یچه اتفاق  یعنی

چهار چوب در ظاهر شد   یتو ایو پشت بندش مان دیکه به در خورد سرم به سمت در چرخ یتقه ا با
 اون ساختمونه ؟   یتو یبدون مقدمه گفت: بنظرت چ

 دونم یحوصله جواب دادم: نم یب

 ی تو خودت  یل یچند روزه چت شده؟ خ  نی: تو ادیمشکوک نگاهم کردو پرس ایمان

   ستی ن یز یچ -

 شده ذرهیفقط دلت واسه اقاتون  ستین ی ز یزدو گفت: اره بابا چ یطون ی لبخند ش ایمان

فکر کنه   نطورید بذارهمکه دل خودمو به درد اور یکه گفته بود قهقه زدم قهقه ا یی دلم به کلمه اقا یتو
 دیکش ش یبازم بحثو پ ایزدم که مان  یهدف یلبخند ب

 که چقدر کنجکاو شدم   ی. وا میدکنی به حال کل یفکر  هی دیحاال غصه نخور با ادیم -  ایمان

   کنه؟ی نم  یزندگ یبه دلش دادم: چرا اونجا کس دل
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. همه قبال اونجا بودن بعد از فوت مادربزرگ بابا بزرگ اون ساختمونو با کل  کردنی م یزنذگ -  ایمان
  یهم نذاشت کس گهید نجایبسازن بعدم اومد ا نجارویدست نخورده گذاشتو گفت که ا لشیوسا

 اونجا بره 

 اونجا نرفته؟  یچندوقت کس نیتو ا یعنی -

 فکر کردو گفت  یکم

 رفت اونجا  مایرهاو عابد بعد از چند ساعتم ر نجایا میبود  که اومده دیچرا چرا فقط پارسال ع -  ایمان

 بازم پر شد از سوال: چرا؟   مغزم

دردسر    خواستمینگفتم نم چکسمیبه ه  دمید یمنم اتفاق دونهینم  چکسیه  یعنی دونمینم -  ایمان
 درست کنم . 

 به عادل داره؟    یچه ربط هیقض نیخب ا -

 ماجرا مربوط به همون شبه   گهیحسم م   ی. ول ومدیهم ن نجایپارسال با ما ا یاون حت  دونمینم -  ایمان

طناب   نی سر ا هی نکهیکنجکاوتر شده بودم مخصوصا ا  ا یحاال منم از مان خواستیفقط جواب م مغزم
 اومد. یتو ذهنم نقش بست رو لبام لبخند دیبرداشتن کل  یکه برا ی. از فکر دیرسی به عابد م

                💞💞💞💞💞 

 . فقطمیکرد دایراهشو پ -

   ؟یفقط چ -عادل

 رون ی ب یاقاجونو ببر  یجور ی  دیتو با -

 ن؟ ی زنیم ی ز یم  زیچ نمیبب   رون؟یاونوقت من ببرمش ب  بشهیج  یتو دایکل -عادل

 بعدش  میداریاونو برم -

 ره ی نم  ییک اون جا نیدون یم -عادل

 ره یخانم ک م یزر  ادتیع  -ایمان
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 : دمیتکون داد. باشک پرس می به نشونه تفه یبهمون کردو سر  ینگاه عادل

 ه؟ یاون خونه چ یتو  یبگ  یخوایهنوزم نم -

 چوند یبحث رو پ  شهیشدو مثل هم  یجد

 لباس عوض کنم   خوامیم-عادل

 : دیعادل رو بکشه پرس  رزبونیکه ز یبه من انداختو جور  ینگاه کشدار  مین هی ایمان

 شه؟ یم مای پارسال رها و ر هیمربوط به قض -

 ۱۱۰تا زنگ نزدم  رونی ب دیبر -عادل

 م یری نم یتا جوابمونو ند ۲۲۰اصال زنگ بزن  -

 : دوارگفت یکردو تهد زیچشماشو ر عادل

 نه؟  نی رینم

  میتکون داد یبه نشونه نف یسر  باهمیی دوتا

   نیخب باش خودتون خواست  لهیخ -عادل

 کارت دارن  نایا هاله ایداد زد: حاج ممصادق خان ب  دفعهی

 می گرفت شی راه اشپزخونه رو در پ  رونی ب میدیپر یی دوتا میدیکه شن نویا

  سی مربوط به اون قض یدرصدم شک ندارم که همه چ هی گهیحاالد  -ایمان

 چطور؟  -

 هست  یعن ی نیو ا  چوندی پ یول  گفتیاون شب نبود قطعا م یاگه برا  -ایمان

 گذاشتو گفت   زیم  یابو رو وانیل

 باال منتظر اقاجون   رمیجا بمون من م  نیتو هم  -ایمان
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 ام؟ ی منم ب یخوایم -

بندازم تو بغلش خودمو تو   یخودمو لوس کنم الک تونمینم گهید رهی گینم میگر یای نه اگه تو ب  -ایمان
   رمی بمون من م

باهم وارد اشپزخونه   ایگذشت که عادلو مان  یساعت مینشستم ن  یصندل  یگفتمو همونجا رو یا باشه
 : دمیپر استرس پرس  دمویاز جا پر عیشدن. سر

 شد؟یچ -

   ؟یدست کم گرفت  ارویگفت : مانزدو  یبشکن   ایمان

نشست من   ایمان  هیشونیپ یرو  یدر هم وارد شد. عرق سرد ییباز بود که اقاجون با اخم ها ششین
 که کال هنگ کردم 

 بود  یعصب میڪبمش  یصدا

 ا یمان  -اقاجون

 با ترس اب دهنشو قورت دادو گفت: بله اقاجون   ایمان

  یعادل ناج  شهیمثل هم یول شنونیهم دارن م هیبق ڪنداشتم   ڪصداشو ش  ڪ  زدیانقدر تند م  قلبم
 شد

 شهی. االن وقت مالقات تموم مگهی د نیشد بجنب ریحاج ممصادق د یوا -عادل

نفس    هیزد و  واریبه د شوهڪیت  ایبه ما زد مان مڪچشم هیرفتن   نیاقاجونو گرفتو ح یها شونه
اعصاب نداره ؟  سڪ چیسوال امروز چرا ه نیا ریاومد .. و من درگ یرادان عصب  میدیشڪراحت 

 نزنم  ینتونستم حرف دمید هڪ  شونشویخونه؟ حال پر نیواقعا چخبره تو ا

 شده؟   یز یچ -

  نمیڪرو هم فشردو گفت: آدمتون م  دندوناشو

 ؟ یی: با مامیدیاز حرفش پرس هڪباهم شو   مویردڪبه هم  ینگاه  ایمان منو
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تر    ی" نه" گفتو عصب هیبرداشتو همزمان  نتیاب ڪ  یپولشو از رو  فڪیتازه متوجه حضور ما شد.  انگار
   دمیرو شن  یمان یادهایفر یرفت صدا  رونیاز قبل ب 

 راداااان  ، نڪ رادان توروخدا صبر  -

هم   یرادان در حال خارج شدن از ساختمون بودو مان م یشد دهیشڪدنبال سرو صداها به سالن  به
جنجال به جنع ما   نیبا ا ڪبود . خاله اسما هم   دهیفا یداشت اما ب ردنشڪدر منصرف   یسع

   شده؟ی: چدیبا تعجب و دلهره پرس  ردو ڪسرش درست   یبود شالشو رو  وستهیپ

و قبلشم گفت   رونی رفت ب  یبرداشتو عصب فشوڪی رادان اومد تو اشپزخونه  دفعهی میدون یماهم نم -
  نمیڪادمتون م

 میما نبود یعن یمنظورش من نه  هڪ گفتم: البته گفت   عیسر  ردڪنگاهم   ڪوڪخاله مش دمید چون

   درڪ  ڪبشورم " مارو تر نویآدم یلباسا رمی م هڪنیداد و با گفتن " ا ونڪت  یسر  خاله

اتاق   دنیدست و پام با د میرفتیم د یلڪسراغ صندقچه و    عیسر دیفرصت بودو خونه خلوت با ن یبهتر
 د یلرز

 بهم خبر بده   یجور  هیدر بمون اگه خاله اومد  یجلو نجایهن -

 اومد  ایمان ی. صدا ردمڪ  دایصندوقچه رو پ عی سر یلیگفتو من با استرس وارد اتاق شدم خ  یا باشه

 ؟ ین یڪم اریڪ چ گهیزود باش د -

 ا؟ یمان -

 در داخل اوردو گفت: بله؟  یاز ال سرشو

  شه؟یڪی دومڪ -

   هیهمون راست -ایمان

 رفتم   رونیبستمو از اتاق ب   مدوڪ  ردموڪدر صندوقچه رو قفل  بموی گذاشتم تو ج دویلڪ

 هست  یساز  دیل ڪ هی وچهڪسر  میاز روش بزن دیلڪ هیبهتره  گمیم  -ایمان
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                💞💞💞💞💞💞 

 اقاجون لم دادو گفت :   نارڪمبل  یرو عادل

 ی ز یچ ییچا هی میاومد رونی از ب وفتهڪبابا ما خسته  -

 شهی هم نمیڪنم  یار ڪ چی من ه هیمتڪچه ح دونمیو عادل ادامه داد: نم ارهی ب یرفت چا  ایمان
دوتا التماس   نیانقدر ا گهید  امای ب ای به دن خواستی . خودمم دلم نم ارمیم مڪم تازه وقتم خسته

حرف   سڪ چ ی تا دوسال باه هڪ بودم    یاومدم . تازه انقدر بعد از اومدنم عصب هڪبه خدا   ردنڪ
 زدم ینم

  هوی هڪتلفن عادل بلند شد . از جاش بلند شدو مشغول حرف زدن  یصدا هڪزدم    ییصدا  یب خنده
 جلب کرد ابوالفضل گفتن بلندش همه توجه هارو  ای یصدا

 زد ینم یحرف ی سڪ موی سرو پا گوش بود همه

 خب منتظرتم خداحافظ"   لهی....خ ؟ییجاڪ . تو  میری"باشه باشه االن م - عادل

  شده؟ی: چد یبودم پرس دهی تا حاال ازش د هڪ یحالت   نیقدم شدو با نگران تر شیاسما پ  خاله

... عابد االن زنگ  مارستانیب می بر دیجواب داد : اماده ش الفهڪ دویشڪموهاش  یتو یدست عادل
 اد ی.  عابدم تو راهه داره مستیو اصال حالش خوب ن  ردهڪ زدو گفت رادان تصادف 

  یسرعتش مشغول اماده شدن بودو طول نیبا تندتر  یس ڪخونه به پاشد هر   یتو هڪبود  همهمه
و   زدیم واریه عاطفه فقط خودشو به درو د. خال میردڪ دای در اتاق عمل پ یخودمونو جلو هڪ  دیشڪن

رو   تونستی اروم باشه اما نم  ردیڪم یعادل سع شدیم  ریدرشتش سراز یاز چشم ها هڪبود   ڪاش
  حیمثه ادم توض یدونیم وی: تو همه جدیداشت پرس   نترلشڪدر   یسع هڪ  یلحن عصب  با یبه مان

 شده ؟  ینجور یبده چرا ا

جاش    نجایبود چرخوندو گفت: ا  ارشونڪو دعا  هیفقط گر  هڪ ییادم ها ی نگاه نگرانشو رو یمان
   ستین

 رونیب  میری گفت : م مڪرو گرفتو با تح  یمان یبازو



 بگذار مجنونت باشم 

214 
 

و انگار براش   ختیری م ڪنشسته بود و فقط اش یصندل یرو  ایسالن خارج شدن مان  یاز انتها باهم
 هڪ یهمه روون بود به جز دوتا خواهر  ڪ. اش نهڪها   یزار   نیاز ا یمهم نبود داداشش برداشت بد

  یبرادرشون رو  نهڪبودم . چطور مم  دهیند یسنگدل نیفقط اسما خواهر بودن . تو عمرم خواهر به ا
 باشه ؟!!!!  لشونیموبا یدوتا راحت سرشون تو نیباشه و ا مارستانیتخت ب

  شهینم ی طور  هڪاروم باش رسول . انشااهلل  -ی اعلباب

 به خدا باشه    لتڪتو  نڪ براش دعا  گهیراست م  یعل  -اقامحمد

 ؟   نمڪ  یرسول آشوب تر از قبل با ناله جواب داد: پسرم از دستم بره چه غلط اقا

  دیمعرفت رو د یآشنا ب  هیخاله باالتر رفت همون لحظه چشم هام ته راه رو   یگفت صدا هڪ نویا
حواسم بهش بود .   یرچشم یمشغول بودم ز ایمان  ردنڪبه اروم   ڪرو ازش گرفتمو همونطور  عیسر

 وقته تو اتاق عمله؟   لهی: خ دیپرس ردنشڪ و با شتاب بعد از سالم  ردڪ ما تند  دنیقدم هاشو با د

   ؟یاومد ریهست . تو چرا انقدر د یچهار پنج ساعت -ی باباعل

 راه خراب شد عالف اون شدم تو  نمی ماش -عابد

  یپشتش زد سرشو چرخوندو چشم هاش تو واریاشو به د هڪینگفت عابدهم ت  یز یچ گهید یباباعل
 چشمهام قفل شد 

منو   ردم یڪچرا حس م دونمینم ی. ول  نمڪبهش نگاه   خواست یانداختم دلم نم نییسرمو پا عیسر
  ییهم اومدن صورت عادل قرمز شده بود از اخم ها یش گرفته بود . عادلد مان خنده  ردڪ نگاه  هڪ
.  ستادنیا  نارشڪ  ردنوڪ  ی. دوتاشون به عابد سالم تهیاز عصبان  یقرمز  نیداشت حدس زدم ا هڪ
رد   ابونی گفت انگار رادان داشته از خ هڪ  نجوریساده شرح داد ا یل یتصادفو خ یهمه ماجرا یبرا یمان

به دوتا    گاهشونیگاهو ب یهاشونو نگاه ها افهیاز ق ی ول زنهیعمد بهش م ری غ نیماش هیو  شدهیم
حال قبل از   هڪ. مخصوصا   انداختی ذهن من جا م  یتو گهیجور د هیرو  هیخواهر سنگدل قض

 ... دمیرادان رو هم د  فتصاد

و   هیهم فقط گر هیو از بق ردڪ  یهزار بار عرض راهرو رو ط  هڪخوب نبود اقاجون   سڪ چ یه حال
به طرف نماز   ردموڪ به هق هق افتاده بود از جاش بلندش  هڪ  ایمان ی. طفل شدیو دعا بلند م ونیش
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عابد از   یصدا هڪ مینماز خونه نذاشته بود یهنوز پامونو تو نهڪاستراحت   میڪ  هڪخونه بردمش 
   دمیسرم شن شتپ

 دارم   ارتڪ  سایواهاله...  -عابد

. منتظر   رهیخودش م هڪانداختم با اشاره سر بهم فهموند  ایبه مان  یدهنمو قورت دادمو نگاه اب
ناخواسته شالمو    ردموڪ یشلوارش بود سالم بیج یبره داخل اروم برگشتم دستاش تو  هڪشدم 
 منتظر حرفاش شدم  نیی سر پا  دمویشڪجلوتر   میڪ

 ؟ یخوب   -عابد

  یپسره پرو گند زده به هرچ ارهیخون باال ب  هڪحرفش بزنم تو دهنش  نیدلم خواست با ا هڪ اخ
 لهیزدو گفت: خ  یخنده خسته ا ردمڪ و اخم نگاهش  ی!! با تند ؟یخوب پرسهیبوده االن هنوز م  یزندگ

  ؟ی ناراحت  امی ؟ بابت اون پ حاال   یزنی خب چرا م

بدم تا سرمو   حی مجبورم توض یهست  یعصبان  یلیخ هڪ ن یمثل ا ریادامه داد: نخ هڪنگفتم   یز یچ
  هڪبدم  خواستم یبه ساناز م اموی اون پ هڪ نهیا تشیبود واقع  وچولوڪسو تفاهم  هی.  یردڪ جدا ن

  ردمڪ عوض   ارتموڪ میس هڪمتوجه نشدم بعدشم  هڪبود   یاشتباه به تو دادمو اونقدر اعصابم قاط 
عادل بهم گفت .   دمیاونم خودم نفهم  ردم ڪ  یچه اشتباه هڪ دمیبهم زنگ نزنه شبش فهم گهیتا د

 ...  جاڪ باتعجب گفتم : عادل از 

 ... گهیگفت: عادله د نموڪحرفمو تموم   نذاشت

  ردمیڪ باور م دیارامش خودمم شده بود با ینداشتم حداقل برا یچاره ا ردمڪ چرا اما باور   دونمینم
 یتر . دستشو سمت صورتم اوردو اروم با پشت دست رو قیعم یاونم زد ول ناخوداگاه لبخند زدم

 تورو.... شهیگفت : مگه م دویشڪم گونه

 ...  ردڪ  یسرفه مصلحت هی ستادویدهنش گرفت صاف ا یجلو  دویشڪدستشو  هوی

  ده؟ید یعنی زدم .   خی دمیاقاجونو د ردمڪ نگاهشو گرفتمو پشت سرم نگاه  رد

 نجا یا  دیامشب شما بمون یعل  شی خونه . عابد تو هم برو پ میری م ادیبگو ب ارویهاله مان  -اقاجون

   میفرمان اقاجون رفت یاجرا دومدنبالڪهر موی گفت یچشم باهم
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           💞💞💞💞💞💞💞 

 راه افتاد . یمعطل  یشد . عادل هم ب نیلب گفتو سوار ماش ریز یز یچ هیدر هم  ییبا اخم ها اقاجون

رسول   ین  نامی ا ری. تقص نهڪ اگه بعد از خوب شدنش اونارو آدم ن  ستیخون من تو رگاش ن  -اقاجون
 رفته   ادشی ڪپا یو مردونگ یشده مرد  رتی غ یب

   نیاقاجون لطفا اروم باش  -عادل

   ردیڪم یمدام داشت خودخور  ردیڪ توجه م یسڪ به حرف    طیشرا نیحالو تو ا نیمگه باا اما

. آبرو برا من نذاشتن .  هڪ ستنین م ڪ میدار لمیو فام  ڪف  نیالگو تو ا ننیب ینم ورنڪانگار   -اقاجون
 ننگ برا همه    هیخودسر شدن شدن 

 م ینڪ دایراه حل درست پ  هی دیبا شهیدرست نم یز یحرفا چ نیآقاجون بسه با ا  -عادل

  ؟یاز گل بگ ترڪناز  دیبه اون دوتا چشم سف ذارهیراه حل؟ مگه عاطفه م دومڪراه حل؟  -اقاجون
 رد ڪ  شهینم یار ڪ

 . شهیشدو قاطع جواب داد: چرا م رهی خ ابونیمطمئن به خ یل یخ عادل

  گمیبه وقتش بهتون م  دینپرس یز ی وسطو گفت: فقط االن چ دیبپرسه عادل پر  یاقاجون اومد سوال  تا

 ://.... شهیچقدر با ادب م شهیم یعصب   یعادل وقت هڪ ردمڪ دقت   نیبه ا تازه

االن وقت    ردمڪ رو نداشت حس   یار ڪحال انجام دادن   سڪچ یه میواردخونه شد یڪی یڪی
  یول میبه اتاقشون رفت ایناراحت بودن . با مان  میڪ ی نگ  یاخه بگ ماستیدادن به رها و ر یدلدار 

گفت: شما دوتا   یرو به رها اروم اما عصب ردوڪ مقدمه درو باز  یعادل ب  میبزن یحرف  میاومد ڪ نیهم
   نیوفت ین راه بیپاش

  ام؟یباتو ب  ییجا  دیحق به جانب ابروشو باال انداختو گفت: چرا با رها

خودش رو به  ی خورد عادل عصب ی ا هیڪرو نداشت  تڪ حر  نیتوقع ا هڪبه طرفش رفت رها  عادل
  یای دبی. بای ایب  دیبا یعنی. یای: مدیشده غر  دیلڪ  ییبا دندونها ردڪ رها رسوند بازوشو گرفتو بلندش  

 ی ن ڪ چارهی خودتو قالب تن اون ب یتون ینم  ایبچه باز نی با ا نمڪتا بهت ثابت  
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از اتاق خارج شدن دوست   مایرهاو ترس ر یبا غر غرا ییسه تا دمیفهم ی نم یچی از حرفاش ه هڪ من
بدونم   هڪوسوسه شدم    بیرفتم . عج  رونی اون اتاق بمونم پشت سرشون منم از اتاق ب ینداشتم تو

 گفت:   دویشڪدستمو   ایمان هڪخودم بودم  ارڪاف  ی. تو شدمیم وونهیچه خبر شده داشتم د

 میبر ای. ب  نمیڪدق م یتو دارم از فضول نیمنم ع  یرفتن ساختمونپشت  -

 نه یڪمون ممارو، همونجا خفه  نهیاگه عادل بب نمڪ  رڪ ف نیبه ا هڪنیراه افتادم بدون ا شدنبال 

  زدی. قلبم تند تند م میردڪپا تند  یبه سمت ساختمون پشت موی رفت رونی از ساختمون ب ییدوتا
تا  میساختمون دنبالشون گشت ل ڪصدا تو    یبودم . ب  ردهڪتوهم قفل   مڪدستامو از استرس مح 

 ی. صدا می ستادیآهسته پشت در ا یل یخ  میدیطبقه دوم شن یاتاق تو هیباالخره صداشونو از  هڪنیا
 دم یعادل رو شن

به عابد باشه بازم راحت   هیشب  اروی نیا هڪ؟ هرچقدرم  نیزرنگ یل یخ نیردڪ   رڪواقعا ف  -عادل
 نیبه ا ی وب ڪدستش خال  یعابد رو یدید ڪیبعدم باهوش  ستیاون ن هڪ داد  صیتشخ شهیم

 تون . برا جفتتون متاسفم نقشه ن یباا  نیردڪ  هڪداشته باشه ؟ فقط خودتونو مضح یمزخرف ویبزرگ

 نیهم ا یبر ی خانوادتو م یهم ابرو اراتڪ  نیبا ا یهست  یاحمق واقع هیگفت: تو  ردوڪ رها  روبه
افتاده رو   چارهی شمادوتا اون رادان ب یاراڪ تو لجن هم از دست  یشون یڪبچه رو دنبال خودت م 

شب  هی هڪ  دیارز یواقعا م ؟یندار  ایشرم و ح  میڪ هڪ   یهست ی. تو چطور دختر مارستانیتخت ب
بخاطر   یذار ی خودتو حراج م هڪ یهست  ی؟ تو چطور دختر  یتا به عابد برس یباش شرفیاون ب  لتو بغ
 پول

 اعتراض رها در اومد: حرف دهنتو بف... یصدا

در   یصدا . از ال  نیواقعا باا دمی تو اتاق از جام پر دیچی پ  یلیس یحرفشو تموم نشده بود صدا هنوز
  یشو جلوانگشت سابه دواریصورتش عادل تهد  یبود و دستش رو جڪصورت رها    ردمڪنگاهشون 

  ن یبا من طرف  نیاریگند باال ب گهید باری نیننگ  هیدادو گفت: شما دوتا ما ونڪصورتشون ت 

 من خانواده دارم   ؟یا ارهیڪپروتر از قبل گفت: اصال تو چ رها

   ردڪ دومم نوش جان  یلیگفت س هڪ نویا
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خانواده باال سرت بوده . د اگه خانواده  یبگ شدیدست رادان م دادنیاگه خانوادت افسارتو م  - عادل
 ....هڪ یداشت

هم   ارویهاله و مان هڪ نیچقدر پول گرفت نمیگفت : ال اال اله اهلل ... بگو بب دویشڪ تو موهاش   یدست
   اراڪ  نیتو ا  دیشڪب

از دهن   یحرف هڪن یقبل از ا نمیسوالو بشنوم برا هم نیجواب ا  خواستیباز مونده بود . دلم نم دهنم
 ستمی : مگ با تون  دمیعربده عادل رو شن یبازم صدا هڪبه سمت پله ها روون شدم   ادیا در ب ره

از نظر اونا من چقدر ارزش   هڪبفهمم  خواستمی. نم دمی ازشون شن  هڪبود  یجمله ا نیاخر نیا یول
 نداشتن.  یمال  لڪ مش هڪاونا  ردن؟ڪمنو با چقدر پول عوض   یابرو یعنیدارم . 

  ییاراڪ  نی با عابد باشه تن به همچ هڪن یبخاطر ا یعن ی.  داشتمیقدم برم اریاخت  یبودم ب رڪ ف تو
 هیعال یباشه . صدا گهید سڪبا   شدیحاضر نم  هڪداده؟ واقعا انقدر دوسشداره؟ اگه دوسشداشت 

   ؟یدی: هاله دخترم ... عادلو نددیشڪ رونی ب رڪ خانم منو از ف 

 نه چطور مگه؟   -

 االن عابد زنگ زد گفت رادان به هوش اومده  نی هم -خانم  هیعال

  ن؟یگی : واقعا عمه جون راست مدیبا ذوق پرس  ایمان

   نمڪ  دایعادلو پ رمیدلم من م زی آره عز -خانم  هیعال

هاله؟ رادان به هوش اومده . رادانم به هوش   یدیبه منو گفت: شن  ردڪ  ارویرفت مان هڪخانم  هیعال
 اومده

 ر ڪ زدمو گفتم: خداروش  یقبل لبخند قهیاتفاقات چند دق یراموش شوق و ف با

  یراه هیتا فردا سرحال با بق نمڪرفتم استراحت   مارستانی ب رفتنی نم هڪسمت اتاقم رفتم امشب  به
  ینگاه دیزنگ خورد شماره ناشناس بود با ترد  میگوش هڪ نگذشته بود   یساعت  میبشم . ن مارستانیب

 ردموڪ نبود دوباره زنگ خورد دستمو دراز  الی خیانگار اون ب یشدم ول الشیخی ب  ردموڪش  به صفحه
 برداشتم جواب دادم : بله ؟  ویگوش
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 اط یتو ح ای: ب د یچیگوشم پ یعابد تو  یآشنا یصدا

 ا... -

 ستادهیا اطیح  ی. تو ردمڪ  نییبه پا   یبلند شدمو از پنجره نگاه  ردڪقطع   ویحرف برنم گوش  نذاشت
منو   یسڪرفتم همش مواظب بودم   رونی از در اتاق ب ردموڪخونه . شالمو سر    برگشته بود  ڪیبود . 

  رم؟یم رمنبود ؟ پس چرا دا ردنمڪ. مگه االن وقت ناز  نمشی ذوق داشتم بب یلڪ  دیلرزیدستام م  نهینب
سمتم اروم به   دیچرخ  ردمڪباز   و ی. در ورود هڪ  نمشینشد نب  یدلم راض  یلحظه منصرف شدم ول هی

  ردمڪانداختمو سالم  نیی سرمو پا  دمی. باالخره بهش رس ردیڪ سمتش قدم برداشتم . بدجور نگاهم م
   نهیڪم  اهملبخند داره نگ هیبا  دمید هڪ  ردمڪجوابمو نداد سرمو باال اوردمو متعجب بهش نگاه 

 ه؟یچ -

   نه؟یبب ینجور یمن دوسداره ا یچشما  ای یر ی با ناز راه م ادی ز دایتو جد  -عابد

انداختم اما نتونستم مانع خنده    نییسرمو پا هڪ گهید  زیهرچ  ایخجالت بود  ا یاز خنده بود  دونمینم
بود سرشو   ردهڪ شلوارش  بیدستاشو تو ج نهیاورد تا صورتمو بب  نیی پا میڪبشم . عابد سرشو   زمیر

 به چپ و راست برد و گفت:   میڪ

   ؟یدیشڪجان االن مثال خجالت   یا - عابد

گفت   ردوڪموندم . گلوشو صاف    تڪ باز هم سا یهم پروند ول گهید هیڪچند تا ت هیندادم  جوابشو
 افتاد... هڪ یبخاطر اتفاق  ردمڪ  یازت عذر خواه باری  هڪ: من 

نبود . ولش   نمیا لشیدل  یبود ول  یبخاطر چ دونمی. نم دادم یجوابشو نم  هڪنبود  نیمن بخاطر ا یول
   رهیعذاب وجدان بگ  ممیڪ نهڪ  رڪ بذار ف  نهڪ رڪ ف  ینجور یا  خوادیم هڪحاال  نڪ

 بابا   یهاله.... هاله خانم.... ا -عابد

  رڪ ش هڪ میبود  دهیشڪروشو برگردوندو گفت : تو عمرمون منت دختر ن  دویشڪ تو موهاش   یدست
 شد ....  بمونینعمتم نص نیخدا ا

 ! ؟یش ادهیپ طونیاز خر خوشگله ش  شهیگفت: م  ردو ڪبغلش جمع  یتوسمتم دستاشو  دیچرخ  دوباره
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رام   یدار  مڪ  مڪ هڪنیابرو باال انداخت و گفت: نهههه مثل ا هی ردمڪاوردم باال بهش نگاه  سرمو
   یشیم

 ردمڪ اعتراض لب باز   به

 رام بشم؟   هڪ  وونمیمگه من ح -

   یتموم شد رام شد گهیبه نشونه تموم شدن چندبار به هم زد و گفت: خب د دستاشو

   زنمایگفتم: م دواریمشت شدمو بردم باال و تهد دست

   فهیضع  نمیگفت : بزن بب دویوبڪدستشو به بازوش  ستادو یوقرص ا مڪستبر جلوم مح یبازو با

   ردمڪ  بشیبچه پرو نص  هیدادمو  ونڪ گرفتو سرمو به نشونه تاسف ت مخنده

 نبودم  گهیاگه .... من د  یبخند . حت  ینطور یهم شهیهم نیافر - عابد

  یعنی؟  هیبه زبون اوردم : منظورت چ   رموڪبود؟ !!! ف یحرف چ نیبهش زل زدم منظورش از ا هنگ
 ؟ یاگه نبود یحت یچ

 یزد هڪ  ی: گفتم منظورت از حرفدم یدستشو پس زدمو دوباره پرس ردڪم حلقه دور شونه  دستشو
 بود ؟   یچ

انگار قصد جواب دادن نداشت .   سڪ ل یر نیا یول  زدی هام تو هم بود قلبم رو هزار داشت م اخم
 دلتو زدم اره؟   یچند روز دور بود نیافر ؟یزن یمشت زدم به بازوش و گفتم : چرا حرف نم 

تو اون چشماش .   نمڪاز پهنا   فشامو ڪ خواستمیحرصم گرفته بود دلم م  ردڪ  نترلڪ  شوخنده
... فقط زل زده بودم بهش و منتظر جوابش  رفتیم نیینفسام تند شده بود قفسم  به شدت باال و پا 

 !!!! ه؟ییییییداشت گفت: چ نترلشڪ در  یسع هڪبا خنده  هوی.... 

  یمنو ب گهید یو گفت : تا تو باش   دڪیاز خنده تر  لمهڪ ه یواقع یبه معنا هڪ ردمڪنگاهش   باتعجب
من نبودم ...  یردڪ  ارایڪچ نم یبب مین یاونجا بش میبر ای ب مین یبب موی شڪمنت  ینخوا یجواب نذار 

   ای شیبا مزه م یلیخ   یخور ی حرص م یول
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  دویشڪتو ذهنم بود . دستمو   هڪبود   یر ڪ تنها ف نیا نمڪ ش خفه خواستمیاون لحظه فقط م  تو
 عوض داره گله نداره خوشگل خانم.  ه ڪ یز یگفتن چ میاز قد گهید میبر ایگفت : ب 

هوا بودن عابد رو   نیبود به ا ردهڪ بهار مشاممو پر  یخوب بود . بو  یلیهوا خ میاستخر نشست  نارڪ
 شاد بودم.   ردمڪهم اضافه 

 خوبه ها  یلیهوا خ -عابد

   ردمیڪ م رڪ ف نیبه هم اتفاقا االن داشتم -

 خوبه   یزدو گفت : اصال انگار امشب همه چ یلبخند

فقط اون حرف بزنه و من تمام وجودم پر بشه از   خواستی دلم م دمیشا ایندادم.  یزدمو جواب  یلبخند
 ارامش  

   ایستین  ایدن  نیانگار تو ا -عابد

 چطور؟   -

  ر ڪ تو ف  یر یش م. همهیحرف شد مڪ  - عابد

 جام   نیهمون لبخند جواب دادم: نه اتفاقا هم با

  نڪ: عابد ن  ردمڪلب به اعتراض باز   ردڪ و به رو به روش نگاه  ردڪدور بازوهام حلقه  دستشو
 ها   نهیبیم رونیب  ادیم یڪیزشته 

 ....ادی جواب داد: خب ب  ردوڪ  یز یر اخم

  یعنیداشته باشه ؟  تونستیم یچه معن  لمهڪدو  نی. ا ردڪ به نگاهم ن  ییاعتنا یول  ردمڪ  نگاهش
بودو   ردهڪاون لب باز   یول  رڪاز قبل رفتم تو ف شتریب نه؟یمارو باهم بب  یسڪ هڪ  ستیبراش مهم ن

  هڪ  ردمڪبهش    ینگاه ادی ازش نم ییشدو صدا تڪ سا دمیلحظه د هی گفتی چند روز م نیاز تمام ا
من دارم    یمن  شیها . پ  خورهیبهم برم داره  گهیبود گفت : د شی تینشونه نارضا هڪ جڪ  ییلبا اب

 شده؟   یز یافتاده؟ چ ی؟ اتفاق یر ڪ بعد همش تو ف زنمی حرف م

 . شهینم  رارڪت گهید دیدادمو گفتم: نه نه ببخش  ونڪت یسر 
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 رادان به هوش اومده  هڪخوشحالم   یل ی: خ نمڪبحثو عوض    ردمڪ  یسع بعدم

اونارو ادم  موندی زنده م دیخوشحالم رادان با  یلیاره منم خ یول  یردڪ بحثو عوض  هڪ  نیباا  - عابد
 رد یڪ م

  ارو؟ڪی: دم یپرس ردموڪنگاه   مرخشیازش فاصله گرفتمو به ن میڪ

شد:    رهینقطه نا معلوم خ هیگذاشت و به  نیزم یاز دورم برداشت دوتا دستشو از پشت رو دستشو
   ردمڪ  یرانندگ  یل ڪ ادیخوابم م  یلیم خچقدر خسته 

 ؟  یردڪاالن مثال بحثو عوض  -

 با خنده گفت: اره   ردوڪ   جڪبه طرفم  سرشو

چند لحظه گذشت از جاش بلند شد  هیبازوم گذاشت....  یاشو از دستاش گرفتو سرشو رو هڪیت
 م واقعا خسته میبخواب میتو باشم بخوابم پاشو بر نارڪ شهینم ریگفت: نخ 

   شه؟یچرا نم -

 ..... یادیچون ز - عابد

   ؟یادیز -

 یمواظب خودتم باش. خوب بخواب  ریبخوابم.  شبت بخ  رمیمن م  -عابد

 هی نیبگه ؟ چرا اخه؟ چرا هنوز نگفته دوسم داره ؟ گفتن ا خواستیم یچ هڪموندم  رونی من ح رفتو
 جمله انقدر سخته؟  

   ادتهی وقت ع گهیساعت د مین هی بابا   نیزود باش  -یمان

  هڪ یبااون ضربه ا هڪ هیردنڪ لحظه هم خواب نرفته باور ن هی یاز خوشحال یس ڪتا حاال   شبید از
  هڪ یبه سرش خورده همون شب اول بعد از عمل به هوش اومده . اونم با اون عمل سخت  گنیم

 داره   رڪ ش  یداشته واقعا جا

   ؟ینڪ  یدلبر  یپوش ی رنگ قرمز م -
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 چقدر دوسشدارم  دم یتازه فهم ردهڪ تصادف  دمیشن  یوقت  یدونینم هڪهاله تو  -ایمان

   زمی عز -

  هوشی، دوباره ب گهید نیبه گوشمون رسوند: زودباش ی با شوخ  شهیاعتراضشو مث هم یصدا عادل
 ها  شهیم

 . میرفت  نیماش هیبا   یو مان  ایمنو عادل عابد مان میرفت رونی از ساختمون ب یهمگ

  شیارا ادیز  هڪ ییبا اونا گنی م میدار تی ، اصال روا ن ینڪ ن ش یبار هزارم انقدر ارا  نیحاال ا -عادل
 چه برسه به شما   انینم  نارڪخودشونم  افهیچون اونا با ق  نین ڪنه ازدواج  نینه دوست بش نن یڪم

.  ردڪ با خنده تو فضا پخش  مونوی از شاد یناش یانرژ  یعادل هم صدا یای شوخ  نیا مویبود خوشحال
با   رونیب  ادی: واال بخدا . تو اروپا دختر م د یشڪوسط  شویتموم شد دوباره بحث ارا هڪخنده ما 

 دختر ....  میڪبا  رونی ب  ادیم شیارا رانی تو ا یول شیارا میڪ

:   دیعادل پرس هڪ میردڪ خنده متعجب نگاهش   ریعابد زد ز میاروم گرفت هڪنیبعد از ا دمویخند  بازم
 !!! ه؟یچ

 خنده دار یول  هیرارڪ ت  - عابد

   ام؟ڪجو یچ -عادل

 افت ینه ق  - عابد

 پروند   هیڪعادلم ت نیبه ا یڪیاز خنده باالخره  میدڪیتر

 عابدخان؟! میداشت -عادل

 یی شما چش ما  -عابد

واقعا فقط   مارستانیبه ب دنیاز سر گرفت تا رس اشویبه غبغب انداختو دوباره شوخ یباد هی عادل
 .. رو لبامون جا داشت ..  هڪخنده بود 

 داخل نرفته بود  یس ڪانگار  یبقبه زودتر از ما جمع شده بودن ول  میدی رس هڪاتاق رادان  در
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 ه ڪتو؟ وقت مالقاته  نیچرا نرفت  -عابد

   نهیهاله رو اول بب خوادیم گهیبه من انداختو رو به عابد جواب داد: م  ینگاه مین اقاجون

اخم داشت . با تعجب گفتم:   زهیر هیمخصوصا خانواده رادان عابد  دمیدینگاه هاشونو م  ینیسنگ
 من؟!!!!! 

 بله تو  ؟یدیمگه نشن -عابد

 گفته خاله  دیگفت هاله؟ شا یتو مطمئن -عادل

 گفت هاله  دومشونڪگفتم  نمی بب مویابج  خوامی گفت م ری نخ - آقاجون

بود آروم گفت:   ستادهیا نارمڪ هڪ مهتاب   ییانگار. زندا دیشڪنفس راحت  هی  ردمڪ به عابد  ینگاه
 ی هاش باش  یتو مثل ابج  نهڪخدان

 برو تو منتظرته  ایب  - عابد

 و در اتاق زدمو وارد شدم : سالم    نییو سرمو انداختم پا   ردمڪ به همه  ینگاه

   ؟یدرو ببند شهیگلم . م یگفت: سالم ابج  ردوڪ  یبرگردوندو بالبخند به من نگاه  روشو

 تختش نشستم  نارڪ  یصندل یبه دنبال حرفش رو نمیبش ردڪ اشاره  دروبستم

 ؟یبهتر  -

 زدوگفت: آره بهترم   یلبخند

   ؟یداشت  یار ڪبامن   -

بگم  یز یبهشون چ هیبق یجلو خواستمیگفت: نم  ردوڪبه رو به روش نگاه  ردڪ  ثڪ چند لحظه م هی
تو نه   انینه االن ب هڪمحترمانه ازشون بخواه  یلیبه اسم خواهربودن برام . لطفا خ  ی زمان هیباالخره 

 باهام حرف بزنن  لمهڪ هی  یحت گهید چوقتیه

   گن؟یم  یدرموردتون چ هی. بق شهینم هڪ ینطور یآخه رادان جان ا-
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 ونهدی م  هڪنیبگن باا هڪن یدارن بهتره تا ا لڪخواهر برادرا باهم مش   نیمردم بگن ا -رادان
به   نارویازت .... ا ردمڪ تمام هواشونو داره . هاله خواهش   یرتی غیزدن بازم با ب  یخواهراش چه گند

 مڪه یجلو بق  خوامی نم گفت یم گهیجور د هی گفتمیاگه به اون م یتو گفتم چون تو از عابد ارومتر 
 ارنیب

  انین یازشون خواست هڪنفهمن  هیبق  انی ن یگی. تو م ننیتورو بب  هڪراهو اومدن  نهمهیآخه اونا ا -
 رفتن؟   جاڪدوتا  نیبگم ا هیپس بق 

  دنیپر رونیاز چشماش ب  هڪ  ڪیاش  یباال رفته بود و چندتا قطره ها یمڪ یاراد  ری غ هڪ ییباصدا
 ردنڪ باهام  اروڪنیا هڪنداشتم  رتیبفهمن مگه من غ هڪگفت: فقط بگو برن اصال جلو همه بگو 

 .....یمنو جلو اون پسره عوض

 زحمت   یهم بغرست تو ب هیشد گفت: بگو برن . بق  هڪشد ارومتر   تڪحرفشو خورد سا  هیبق

طاقتش تاق شده دستم به   هڪافتاده  یاتفاق  دیاز دلش خبر نداشتم شا هڪسمت در رفتم من   به
 داد زدم  هڪگفت: ببخش  دهینرس رهیدستگ

 فدا سرت   ستیجواب دادم: مهم ن یلبخند با

 داشت بابا؟  ارتڪ  یشد: چ  شقدمیپ یباباعل  ردنیڪ شتاقانه نگاهم مهمه م ردمڪباز   هڪ درو

 هووووف   ردنیڪبهشون بگم ؟ همه منتظر نگاهم م  یحاال چطور  ایخدا

 بابا؟  گهیبگو د -ی باباعل

  خوادی. آروم گفتم: گفت... نم خوامی. خداجونم معذرت م نییسرمو انداختم پا ردموڪ به همه  ینگاه
   نهی..... ببمارویرهاو ر

 توجه همه به سمتشون جلب بشه هڪحاال نوبت اون دوتا بود  بله

 چرا آخه   -رسول آقا

به  گهید یبلوا هی هڪنیموجه باشه نه ا لشونیاگه بعدش رفتن دل هڪبگم  هیبودم چلو بق مجبور
 پاشه  
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 به من گفت  هڪ  هیزیچ نیا دونمینم -

  دهیاش پر  لهڪاز   سرش خورده به سنگ عقل نیری نگ شیجد  ادیز -عادل

 نم؟ی مو بببرم بچه  شهیگفت: حاال م دویشڪحرص   یاز رو یعاطفه نفس خاله

 در عقب رفتمو همه به داخل اتاق هجوم بردن یحرف از جلو یب

  نارشونڪدنبالشون رفتمو   ثڪ م  یمڪ تو راهرو نشستن بعد از  یها یصندل  یرفتن رو  مایر  رهاو
چرا اما خودمو مقصر   دونمی تا حرف بزنم باهاشون . نم ردمڪ پا و اون پا  نیا یمڪنشستم . 

 . دونستمیم

 دنشید  دیبگم نر هڪاون ازم خواست   یول  دیببخش -

  ی. وقتنمشیبیم گهید دفعهی .  ستیم مهم نسرشو چرخوندو گفت: اصال واسه ی تفاوت  یبا ب رها
 حالش بهتر شد 

 بشه  المڪباهاتون هم  خوادینم گهید چوقتین گفت ه.... رادایانداختمو گفتم : ول نیی پا سر

 !!!! ؟یچ  -مایر

 اصال براش مهم نبود . از جام بلند شدم  هڪرها   سڪخورده بود برع  هیڪ مایر

 برم تو .فعال   دیمن با -

 نم یبب  نڪ العمل نشون داد: صبر  سڪع  عیسر مایر

  نه؟ی بب چوقت ی مارو ه خوادینم  یچ یعن یو گفت:  ستادیاومد جلوم ا دییدو

 نخواست  هڪو گفت: خب نخواست  ستادیا  نارشڪاروم اومد  رها

تو   یچ دونمی هاله. من رها رو نم  نی. بب نڪ توجه به خواهرش منو مخاطب قرار داد: صبر یب  مایر
 داداشمو دوستدارم  یڪیاما من  گذرهیدلش م

 !!مای ر -رها
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   تڪ رها تو سا  -مایر

شد . بهتون بر نخوره اما   میعصب چیه هڪباهاش حرف زدم به حرفم گوش نداد  یمتاسفم من هرچ  -
 یار ڪ نیشد یبراش ارزش قائل م  ذرهی. نی رفتارو باهاش نداشت نیا نیاگه شما واقعا رادانو دوسداشت

  بهیبه منه غر هڪن یا ایشما راحتتره  یبدون اون برا یزندگ نهڪ  رڪخودش ف   ش یپ هڪ  نیردیڪنم
 نه ڪاعتماد 

 نمڪجبران  خوامیم ردمڪ من قبول دارم اشتباه  -مایر

 باشه؟  میزنی سردتر بشه بعد باهاش حرف م ششیبگذره آت یچند روز  هیپس بذار  -

 داد  ونڪمثبت ت  یبه نشونه انتظار  یسر 

 ن ڪ الاقل تو حرفامو باور  خواستمیبخدا من نم   -مایر

 بدم  شی دلدار ردمڪ  ینشوندمش سع  یصندل  ی. آروم رو ختنی به ر ردنڪآروم شروع   اشڪاش

به   ینڪ  ڪپا ویهمه چ یبخوا هڪ گردنیبا غصه خوردن لحظه ها بر نم  گهیگذشته ها گذشته د-
 ی ن ڪرفتار   د یبا یبه بعد چطور  نی از ا هڪ  نڪ رڪ ف نی باش به ا ندهیآ  رڪف

   نڪ  مڪمڪ  نمیڪهاله خواهش م -مایر

 زدم یلبخند اجبار  ارهیدر ب  یف یل ڪخودشو از بالت  ستین  یسڪرساننده به همه و  یار یشده  هاله

  نمیڪ بتونم م یار ڪهر  زمی حتما عز -

از عهده من  ارهیراحت شد به طرف اتاق رادان رفتم رها رو هم خدا سر عقلش ب هڪ  مایاز ر المیخ
منتظر اومدنم بود همون اخر   سرو صدا برم تو اما انگار عابد یب  ردمڪ یسع هڪ نیخارجه واقعا . با ا

   ستادمیعابد ا نارڪ

 مهربانتر از مادر  هیدا یشد  - عابد

 نبود محال بود بشنوم حرفاشو  زی حرف زد حتم دارم اگه گوشام ت اروم

 شم یمتوجه نم -
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  ؟یدیانجام م خوانیم یار ڪهر  ینڪ یواسه همه دلسوز  یعادت دار   - عابد

 ارم ی سر در نم هڪ من  ؟یگ یم یتو چ -

تخت   یڪ نزد ای مان نار ڪ حرف بزنه   شتریب هڪپرستار اومد داخل و نشد  هی هڪاومد جواب بده   تا
 نداشتم ینشات گرفته خالص  جاڪاز  دونمی نم  هڪعابد   هیعصب ینگاه ها ریحال از ت نیباا یرفتم ول

دست رادان باالخره   ردنڪتازه وارد ها بود چون بعد از سوراخ سوراخ  نیاز ا  نمڪ رڪ ف  پرستاره
مدام  هڪ ی زد با دستش مگس یخنده ا  ڪعادل ت  نهڪو سرمش رو وصل   نهڪ  دایتونست رگ رو پ

 رو پس زد   شدیاز بدو ورودش مزاحمش م

اخ آدمو سور یپونصدجا ننڪ دایرگو پ  توننی نم هڪ  نییمگسا هستن مثل پرستارا یبعض -عادل
  گهید ڪجا بم  هی. چه مرگتونه خب از  نن یشیجا م هی هردفعه  یه نن یڪم

  م؟یمگس شد گهیحاال د  نهڪجواب داد: دست شما درد ن  ضی به عادل انداخت و با غ ینگاه پرستاره

 جا بود  ۳۸۵من شمردم    یردڪپونصد جارو سوراخ ن  هڪشما    - عابد

 یبا دختره دهن به دهن گذاشت . اصال چه معن هڪ  ومدیخنده اما من اصال خوشم ن  ریزدن ز همه
زد و روشو برگردوند   یپوزخند هڪ ردمڪ با اخم بهش نگاه  ردڪبندازه؟نگاهم  هیڪبه اون ت دهیم

عادل گفت: واال جوونه مردمو  رون ی رفت ب هڪ. پرستاره   زنهیپوزخندم م شهیمون یبچه پرو عوض پش
 .   خورهی هنوز بهش برم ردهڪاخ سوراخ سور شڪ آب  نیع

اصال چرا هنوز   یچرا انقدر زود به هوش اومد دمیداداش فهم  یبه رادانو ادامه داد: راست  ردڪرو   بعد
 یزنده ا

 ابروشو داد باال گفت: خب؟  هی رادان

 شه؟یم یچ  یبغلم به عرب ایب دونهی م  یسڪ. خواهرا برادرا   یستیبلد ن  یعرب  هڪآخه تو   -عادل
  میحرف بزن مونیتو بهشت با حور میبلد باش  دیشده با هڪهم  هیومی یحداقل در حد صحبتها 

 اللخصوص حاج ممصادق   نن ڪ ارڪ شونیس یعازم جهنمن رو انگل هڪ ییزایعز

  ردموڪ. سر بلند   ردیڪم ییخودنما  یاسم عابد رو گوش ردمڪ نگاه به صفحه  دی دستم لرز یتو یگوش
 در گوشم گرفتم  ویرفته بود گوش ڪی نی. وا ا ردمڪ اطرافمو نگاه 
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 بله؟   -

 دارم   ارتڪ  نیتو ماش   ایب  -عابد

  ینرم اما دلم راض نمڪ. خواستم لج ردڪ منتظر جوابم بمونه قطع  هڪنیبدون ا شهیبازهم مثل هم  و
  یول شدی حرف درست م  رفتمی. اگه تنها م میرفت رونیبا اجازه از در ب هیگرفتمو با  ارو ی نشد دست مان

   گنینم  یز یحداقل بهتر شد چ  ینطور یا

  م؟ی ری م میدار جاڪ   -ایمان

  یسڪ با عابد حرف بزنم فقط مواظب باش   دیبمون با  نجایا قهیگفتم چند دق الفهڪ ستادمویا
   ندتینب

 دادو گفت: باشه فقط زود برگرد   ونڪ ت یسر  ایمان

 باشه من رفتم فعال  -

بود چرا   نیا دیچرخیتو ذهنم م  یدادو من به سرعت ازش دور شدم فقط تنها سوال ونڪت یسر 
 عابد عجله داشتم؟!!!  دنید یبرا شهیهم

به سمتش رفتم . به در  یبدون معطل نمیهم یبرا دونستمیم نشویماش  یخارج شدم .جا  مارستانیب از
بود انگار    دهیپوش ڪیش بود سرتا پا م ردهڪ بغلش جمع   یداده بودو دستاش رو تو هڪیت  نیماش
چند برابر   تشویجذاب هڪ  یآفتاب ڪنیاون لباسا بااون ع  ومدیبهش م ییخدا  یمنو گرفته.. ول  یعزا
بهم   ینگاه  هڪ ردمڪ یسرفه ا ڪجلوتر رفتم ت یمڪ بود . هنوز متوجه حضورم نشده بود   ردهڪ
همزمان درم   ردوڪدر   رهیدستشو بند دستگ شدیاز در طرف شاگرد جدا م هڪو همونطور   ردڪ
اخم داشتمو با همون اخم ها  انڪ ماڪ اوردمی خودم ن ی به رو یول  تشڪ. خوشم اومد از حر ردڪباز 
دلم   مینڪ  وتڪهم س  نارڪ میانگار فقط اومده بود  می بود تڪ گرفتم . هردو سا یاج  یصندل یرو
گفت :   ومدیواقعا داشت حرصم درم هڪ یا قهیاغازگر بحث باشم .باالخره بعد از چند دق خواستینم

 خب؟ 

 ؟ یخب چ -

 نم یڪنم  تڪ واقعا در هیرفتارا چ نیا لیدل  -عابد
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 رفتارا؟   دومڪ -

 اخمو تخما . چته؟  نیهم  -عابد

 به جانب جواب دادم حق

 بپرسم  دیمن با نویا -

 هیبا  ردن ڪ  یشوخ  نمیڪ نم رڪ . فین ڪمنو بازخواست   یتو بخوا هڪ ردمڪن  یار ڪمن   -عابد
 مهم باشه  ادیز میمارستانشون یدو روز مهمون ب هڪپرستار  

مهم   بهیدختر غر هیتو با  یموفق نبودم گفتم: شوخ  یداشتم ول نترلشڪدر   یسع هڪ ییباصدا
 بدون منظور بوده مهمه؟آره؟  دوننی همه از جمله خودتو م  هڪ  یاونوقت حرف زدن من با رادان ستین

  یبرا هڪ  یی. تو ییمن تو لڪ. مش  ستیمن رادان ن  لڪ گفت: مش رونویداد ب یالفگڪبا  نفسشو
   ینیڪ مهربانتر از مادر م  هیهمه خودتو دا

   ستمین -

 ی هست  -عابد

   ستمین -

  نهڪ ازت   نهڪ مم یخاله عاطفه چه برداشت هڪ ی ن یڪنم  رڪف نمیبه ا و ی.  هستیهست  - عابد

   ستیبرام مهم ن هیبرداشت بق -

  برهی دختراشو تو جمع م یآبرو  هڪ یس ڪبهتره نظر خاله عاطفه مهم شه برات . راحت از    -عابد
 سر خود.....  ریز ننیڪ اون دوتا احمق م  ه ڪ ییاراڪنصف اون   یدون ی. تو نم گذرهینم

با رادان حرف نزن   گمیادامه داد: حواست به خاله عاطفه و رفتارت باشه . نم  دویشڪ یا الفهڪ  پوف
 .   دمیمربوط به اون دوتا بود به من بگو انجامش م  هڪخواست ازت   یز یاگ چ یول

   ردم؟یڪم تشیاذ م یڪ دیبودم هنوز دلم صاف نشده بود باهاش چرا من نبا  یعصب
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از پس خودم   تونمیمن خودم م  ینیڪنم  رڪ ف ین یڪم  یامرو نه یه هڪ  یا ارهیڪ اصال تو چ -
   امیبرب 

 جواب داد  مڪ. با تح ارهیب م ڪاونم قرار نبود  انگار

 من بزرگترتم  -عابد

نداشت . ناخوداگاه دستم   ڪن ی به اسم ع یمحافظ گهید هڪ یسبز  یچشمها یقفل شد رو نگاهم
  زهیآو حتاتونوی نص نمیڪم یبزرگتر سع  یشدن گفتم: بله آقا ادهی در رفت قبل از پ رهیسمت دستگ

   نمڪگوشم 

 . مارستانی سمت ب دمییاز سمت اون نشدمو دو یحرف منتظر

                💞💞💞💞💞💞 

گرفتن به مناسبت   یمهمون هیعاشقش شدم . امشب بازم  شتریقرن ب یڪماه گذشت و اندازه  یڪ
   یتولد بابا عل 

   نهڪ رڪ قط چند روز ف ف یماهه منتظرما . تو گفت یڪ -رادان

خوب شد.... ادامه داد:  میردیڪم رڪ ف هیڪزیزودتر از اون چ یل یحالش خ  هڪ رڪ خداروش 
  دمیرس یی از تنها یبه حد شمیم  وونهیبخدا دارم د رهیبگ  میتصم عتریهاله بگو سر نمڪی خواهش م

 ابون ین تو خ با همه  هڪ ییدنبال دختر پسرا وفتمیبا چوب م هڪ

 زدم  شیبه شوخ  یا خنده

 زنمیباشه امشب دوباره باهاش حرف م -

بود و عالوه بر   ادیتعدادمون ز هڪن ی. باامیبچه ها رفت هیبق  شی. پ  ردڪازم   یر ڪلبخند تش  با
بازهم عادل با حرف هاش   یهم بودن ول گهید یاز بچه ها یلڪ میباهاشون بود  دیع هڪ  ییساڪ

 بود   ردهڪ سر همه رو گرم 

 بود برا شما نگمش   فیح ییخدا دمیشن  شی چند وقت پ یشعر  هی -عادل
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بود و از خنده واقعا رو دست همه زده بود گفت: آره آره   ی از اقوام خوش خنده بابا عل یڪی هڪ شعله
 بخون 

جنس به فرموده مامان بخرم   یمڪ  دو عدد نان بخرم. و وچهڪ: رفته بودم سر  ردڪ هم شروع   عادل
بخرم . ناز از دلبر طناز   شانی ناز از ا یقدح ردمڪ. قصد  زهی دوش یڪ. از قضا چشم من افتاد به 

. داش ست شده بوتتو با مژه  یابرو هڪبخرم . بس  سانی از داف پر  هڪدارد. بهتر آن است  دنیخر
رفتن    یبه شب  ی. شده حتدیفشن را با یسویمانده بودم چه از آن سرو خرامان بخرم. لب غرق رژو گ 

به  هڪلحظه. تا اگر هم شده با چنگ و دندان بخرم.   یڪ رصدو گشت شدم  الی خیزندان بخرم . ب 
  لادوره چهل س نهڪ شتابان بخرم. ن  نگونهیا رومی م جاڪ. به  ستین  یبه سرش شال  دمیخود آمده د

دلهره گفتم بانو . بهرتان   یم ڪمن آمده ام از عهد رضا خان بخرم. با تعجب و   هڪ ایعقب برگشته . 
 . پسره مش صفرم آمده ام نان بخرن  یاندازه روبان بخرم. گفت با لحن زنانه برو گمشو عوض یروسر 

هم صورت  خنده نگا ونیاشعارش م نیبا ا نهڪن  ارشیڪخنده خدا بگم چ  ریز میبلند بلند زد همه
  ردڪیبا ولع تمام داشت به عابد نگاه م  دمیبه عابد رس  هڪمارال رو از نظر گذروند رد نگاهشو گرفتم 

  ایه مانڪاومد از جام بلند شده بودم   هڪبه خودم   یول  شدیچ دمیم قطع شد نفهمنا خودآگاه خنده 
 جا؟ ڪ گفت: 

  نهیڪفقط اون بشنوه گفتم : سرم درد م هڪ یحوصله و طور  یب  دمویشڪدستمو از دستش   آروم
 هوا بخورم  میڪ رمیم

 من....  یخوایم  -ایمان

 تنها راحتترم   دیجواب دادم : نه ببخش عیحرفش تموم شه سر نذاشتم

  رونیب رفتمیرفتم . داشتم از در م یروونه پله ها شدم از طبقه اتاقها گذشتم به سمت در ورود عیسر
خوش سالم و   یبا رو دنیامشب بودن باالخره رس  یجز مهمونا هڪهم  سنا ی الهه و سبدا و  هڪ

 مهربون ازشون جواب گرفتم  شهیمثل هم ردموڪ  یاحوالپرس 

   امیتو منم االن م دیشما بر -

   یایتا ب  مینڪی باشه ؟ صبر م   ویچ یسبدا با اعتراض گفت : نه چ ی گفت ول  یباشه ا الهه
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اخت   یحساب اهمیچند وقت با مان  نیبچه ها تو ا هڪنیبه ا  رڪبا ف  دمویشڪ ش به شونه  یدست
 تو طبقه آخر سمت چپ نشستن بچه ها   نیهست بر ا یشده بودن گفتم : مان 

  ای باشه پس زود ب  -سنای

مه  یچوب  تڪ م ین  نیاول یدرختها رو نیبه داخل ساختمون رفتنو منم ب ییدادمو سه تا ونڪت یسر 
مشغول بود . واقعا من چم  رمڪف دایتنه درخت برش خورده بود نشستم . شد  لڪبه ش  ییبایبه ز

؟ طاقت حرف زدن   نهڪبهش نگاه   یحت یس ڪ خوادیدلم نم  هڪ دمیحد رس نیبه ا  یعنیشده بود؟ 
تو  خوادی خنده هاش افتادم . اصال دلم نم ادی هویوقته ازم سلب شده بود .  یل یخ هڪ  تردخ هیبا 

  دیچرخ یتو سرم م  زیچ هیبا خنده هاش ... ففط  نهڪیم  ییآدمو هوا یور چج  هڪ دمیجمع بخنده د
مارال به  ینگاه ها یادآور یلب با  ری ز دمویشڪ ی" آه می" عابد فقط مال منه اون شده همه زندگ

   نمڪ سی سرو اروینزنم دهن بعض هڪعطا فرما  یآرامش ایعابد گفتم : خدا

هوا به  ادیگفت: دلت م  ردوڪو بالبخند روبه روشو نگاه   ردڪ نشستو دستاشو دورم گره  نارمڪ اومد
   ؟یازش لذت ببر  ییتنها  یخوب نیا

 از زبونم خارج شد  هڪو فقط اسمش بود  ردمڪ بهش نگاه   باتعجب

 عابد!!  -

 جونم   - عابد

 ؟ ین یڪم اریڪچ نجایتو ا -

 چطور مگه؟  -عابد

 بچه ها ناراحت ... -

 مو ادامه بدمو گفت : نگران اونا نباش عادل هست  حرف نذاشت

 رون؟ ی ب یگفت : تو چرا اومد گشتی به طرفم برم  هڪهمونطور   بعد

محوت شده و داره خنده  یاونجور  یڪی نمیچون تحمل ندارم بب هڪراستشو بگم ، بگم  نتونستم
 به دروغ متوسل شدم  نمیهم یبرا  نهڪی هاتو تماشا م
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 هی رونیب  ام ی، گفتم خودم ب هڪباشن    تڪسا هڪبه اونا بگم  تونستمی نم ردڪی چون سرم درد م  -
 بهتر بشم   دیبه سرم بخوره شا ییهوا

   ؟یاالن بهتر  -عابد

 سوالش  بود.  یبرا  یجواب مثبت هڪدادم   ونڪت یسر 

 دوستات اومدن  -عابد

  دمشونیآره د -

چم شد سرمو   هوی دونمی نم انگار غرق شده بود . نماو ردمڪبه چشماش نگاه   رهی چند لحظه خ هی
   ؟ی: از من دلخور دیپرس هڪ نییانداختم پا

  چوقتیرو ه دهیرفتارت نشون م  هڪرو   ییزایچون چ ی ل یبهش تشر بزنمو بگم آره خ خواستیم دلم
من دوسدارم   دمیشا گهیبهم م  نویرفتارت ا یول یدوسم دار  هڪ یاوردی. به زبون ن یاوردی به زبون ن

 .... باز هم راه دروغ به زبونم باز شد   نمڪ برداشت  ینطور یا

 دلخور باشم؟  دینه چرا با -

گذاشته  ارهڪ مهی حرفمو ن هڪ... مثل چند لحظه قبل خودش دیگفتم شا یشد  یجور  هیآخه  -عابد
 داخل  می. بهتره بر ستی ن  یز یگفتم : نه چ ردموڪبود حرفشو قطع  

  رمڪاز جام بلند شدمو راه افتادم . باز ف  عیرو بهش ندادم سر  یحرف ایل العم سڪع  چیه اجازه
هاشو  هیڪ چرا تو جمع فقط ت   شد؟یتو جمع باهام هم صحبت نم چوقتیمشغول شد. چرا عابد ه

...  ردمڪمنو دوسداره ؟ چند لحظه تعلل  هڪ  فهموندیمال من بود؟ چرا اونجا به همه نم  وتشڪس
دلم  ردمڪ از ذهنم دور بشه. پا تند   ارڪاف نیدادم تا از ا ونڪت یدوسم داره؟ سر  عامگه واق

 نیچه مرگم بود انگار خودمم دوسداشتم امشب غمگ دونمی باهاش هم قدم بشم . نم خواستینم
در   موڪحالم داشت اش  نیعاجز بودم و ا شڪ از در هڪحس مزخرف  هیبود  یجور  هیباشم دلم 

 ی به ورود دهی... نرس  رسوندمی بچه ها نم هیودتر به بقخودمو ز هڪاگر    اوردیم

تند پاهاش بود گفت: چته چرا انقدر تند    تڪنشونه حر  هڪ ینامنظم  یبا نفس ها  دیبهم رس عابد
   ؟یر یتند راه م
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 بچه ها    شیپ میگفتم زودتر بر ستی ن یز یچ -

   ردڪ  یز یر اخم

 از من بود  ردنڪ فرار  هیشب   شتریب  یول  -عابد

 شده اروم باشم   هڪچند لحظه هم  یبرا ردمڪ  یزدم سع یلبخند

 تو   میبر ای. حاالهم ب ستین ینطور یمن اصال ا زی نه عز -

  ی. سرشو با آرامش به معنرد ڪآروم   لحن آرومم اونو هم نیا ردمڪ حس   یچرا ول دونمی نم
 .میدادو هردو وارد ساختمون شد ونڪت  دحرفمیتائ

 هم شده بود؟   شی زیچ نتی: ماش   دیصدرا بالفاصله پرس هڪ میوستی جمع بچه ها پ به

حدس زدم مخاطب حرفش اون بوده باشه منم نگاهمو به صورت عابد    ردیڪبه عابد نگاه م چون
 !نم؟یبه من انداختو رو به صدرا گفت : ماش   ینگاه میدوختم ن

 ستهڪش  نتیجلو ماش شهیزنگ زدن گفتن ش یدت گفتخو گهیآره د -صدرا

 نبود . مزاحم بود  شیافتاده باشه گفت : آها، نه طور ادشی یز ی چ هڪانگار  عابد

زدو گفت:   یخنده ا  ڪگفت عادل ت یجون  مڪآهان  هی دیمطمئنا قانع نشده بود باترد هڪ صدرا
 عجب بابا  

 بود   ردنشڪ از بازخواست  شی الفگڪنشونه شروع   هڪابروهاش نشوند   نی اخم ب زهی ر هی عابد

  ه؟یچ  -عابد

 ده؟یشڪدست راستشو رو سر توهم  وڪی نو یطرف در اومده پ  دومڪآفتاب از   -عادل

 تو اصال معلوم هست امشب چته؟ گهی: راست م دیهم پشت عادل در اومدو پرس  نیشرو

  هڪنیبه دروغش نبره . اون بخاطر ا یچشم هاش پاز  یسڪ  خواستی روشو برگردوند انگار م  عابد
  نشویماش شهی نفر زنگ زده گفته ش  هی هڪمن به بچه ها انگار مجبور شده دروغ بگه  شیپ رونیب  ادیب

   وندنڪش
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 ست ینم یطور -عابد

  مین ڪ سشیهست بگو راست و ر یان یعابد اگه جر  گمی. م تافه یبا اون ق ع ی دروغ نگو ضا -نیمع

  یعنیبه من؟  نیداد ری ، اصال شما چرا گ یبه خرج داد: نه بابا چه خبر  یتند  یمڪ شده بود  الفهڪ
  گهید نی ش الیخ یشماهم ب ستین میطور گمیم

گروه گروه   دیوقت شام فرا رس مڪ  مڪنشد.  ری گیپ یس ڪ گهیحرفش خاتمه داد به بحثو د نیا با
آروم در گوشم  سنایرفتن . عابد نشست و مارالم فورا روبه روش نشست  یبزرگ م زی مهمونا به سر م

 نهڪ سره  هی اروڪامشب  خوادی شده م یدختره هرطور  نیگفت: ا

نداشت . دلم  یمارال به عابد تموم یره یخ یبود نگاه ها سنایانگار حق با   ردمڪبه مارال   ینگاه
 الفهڪانگار بازم  ردمڪ  یبه عابد نگاه ...یدختره عوض  نمڪاش  خودم خفه یبا دستها  خواستیم

  شقبل از شروع شام انگار به مقصود قهیچند دق هڪبود  یز یچ هیمنتظر  گفتی بود . حسم بهم م
اونطرف تر    یمڪ از جاش بلند شدو  عیبود سر ومدهیزنگش باال ن یصدا  املڪهنوز   شی . گوش دیرس

من بود  یجلو  هڪهاش . عادل از سرجاش  بازم مارالو داستان ناتمام نگاه  یمشغول حرف زدن شد ول
  اتشڪمارال انداخت . حر  یابروها  نیب  ورڪ یاگره  اراشڪ  نیعابد نشست با ا یبلند شدو جا

نظر داشتم . عابد به تلفنش خاتمه دادو  ریرو هم ز تشڪحر   نیتر  زیر نمیهم یبرام مهم بود برا   یلیخ
 نیبوده آخه ا ڪیتلفنش ال  نیا هڪ   گفتی بهم م یحس  هیبودم  ردهڪ . ذوق   من نشست یرو به رو

  رو یعروس نیبود . ا یانقدر مهم باشه برامون؟ تو دلم عروس  دیجرا با گهیهم د ینشستن روبه رو
  سنای.  ردیڪبرافروخته نگاهم م یمارال با چشم ها  هڪلبم نشست   یرو یگذاشت لبخند ری لبامم تاث

 گهیطرف د هیدعوا  نیا یزد ول یبهش پورخند نهی نبود سرشو جلو برد تا بتونه مارالو بب الیخیهم ب
 . قیهرچه ال قیزدو اروم گفت: خال یهم داشت . رها ... رها زهرخند

رو از   یرفتار  نیانتظار همچ  نمڪر ڪمحسوس جاخورد ف  یلیحرفش نگاه تند عابد بود . خ  نیا جواب
خودشو با بشقاب جلوش   ثڪ م  یمڪ عابد هم بعد از  هڪد  مشغول خوردن ش عیعابد نداشت سر

؟ خدا داند......  هیچ  انیجر ده؟یبهم نم   یدورم حس خوب یهاآدم  تی نها  ی. توجه بردڪ سرگرم 
  یعابد رو در حال هڪلحظه سرمو باال گرفتم  هی خوردمیخوشمزه بود داشتم با ولع م  تی انه یغذاش ب

و   ختیآب برام ر وانیل هینگران  یل یو خ عیتو گلوم . سر دیاز هول غذا پر دمیبهم زل زده بود د هڪ
  دیش ڪبه رخم   شتریب  شوینگران هڪ  یها متعجب بهش زل زدم با تشر به طرفم گرفت با همون سرفه

 گهید ری : بگت گف
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سه نفر در   نینگاهم ب  دمیشڪسر   وانویل ردموڪ  یر ڪ تش گرفتمی ازش م وانویل هڪحال   درهمون
 . دی باریحال رفت و آمد بود عابد، مارال، رها. توجه از صورت عابد ، تنفر از صورت اون دوتا م

   ؟یخوب   -عابد

 دادم   ونڪبه نشانه مثبت ت یسر  فقط

 هو؟ یچت شد  -عادل

 خوبم   ستی ن  یز یتند خوردم . چ  میڪ نمڪ  رڪ تو گلوم . ف دیغذا پر یچ یه -

بچه ها  هڪگفتن . چشمام گرد شده بود از تعجب . درسته  رڪ خداروش  ه ی همزمان یمان رادانو
امشب  یتوجه ها  نیپشتش هست . ا یان یجر هیامشب  شونیخوب  نیا یخوب بودن ول  شهیهم
  یمارالو رها ، عصب یعنیاون دوتا  نیع شافه یق هڪبود   یسڪباشه . سجاد تنها    لیدل یب  تونهینم

 امشب چشون شده؟  نایپچ زدم: ا سنای. آروم در گوش  ه؟یداستان چ گهینم ی سڪچرا   ایبود . خدا

نه ما   اری فشار ن  ت یاز اونطرفش سرشو جلوتر اوردو گفت : به اون مغز فندق  ایزد مان  یض یعر  لبخند
   یدونیشده نه تو م یچ میگیم

   ؟یچ یعنی -

   یدیفهم دیحاال بعدا شا  -ایمان

 پچ پچمون تموم شد   یباباعل یصدا با

 ؟ یالزم دار  یز یعمون جون چ ای مان -ی باباعل

 هست ممنون  یخجالت جواب داد: نه نه همه چ  یمڪ هول و  با

 هست ........  یخبر  هی هڪشد   لیتبد  نیقیبه  مڪش   ایجواب مان  نیا با

                💞💞💞💞💞💞 

 یهاتنها اتفاق  شبید یواقعا بهم آرامش داد . مهمون هیهد یصدا  ی. اول صبح  ردمڪ قطع  ویگوش
خاله   یول   ننڪ  مشیاز من قا ردن یڪم یسع هڪ یبه رادان بود و خبر  ایمهمش جواب مثبت مان
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  یچاپلوسانه دور باباعل  یلیخ شبی د هڪ ی" اونم همون پسر  ادیاسما بهم گفت " قراره برام خاستگار ب 
پنهان  نیا لیبه جز خودم والبته عابد. واقعا دل دونستن ی همه م ماستی . اسمش ن دیچرخیم

بعد از چند  هیهد یصدا دنیشن ر ی . تحت تاث ردیڪم الفمڪ  ایخبر  یب نیو ا دونمی رو نم   اشونی ارڪ
در بلند شدو   یصدا هڪبه خودم انداختم  ینگاه ستادمیاتاقم ا یقد نهیآ یوقت ، لبخند زنان جلو 

و فقط تظاهر به   ستین یشگیعادل هم هڪ زدیداد م شافهی از اجازه من عادل وارد شد ق عدب
 ن یلبخند زد اما غمگ هیتخت نشست و  ی. رو نهیڪ م  یخوشحال

   ؟یخوب  -عادل

 به زبون آوردم   حسمو

 بشنوه و بد باشه ؟  یسڪرو  هیهد یصدا شهیمگه م -

سرشو   ردڪ جمع و جور   راشوڪف  یم ڪ ردڪ  وت ڪ. باز سردڪ"نه" بسنده  هی زدو به   یتصنع  لبخند
 ردم ڪ یدنبال م  اراشوڪ یچشم ریبه خودم بودم اما ز دنیمشغول رس نهیا  یباال آورد من هنوز تو

 ... باالخره تموم شد  یراست -عادل

 ردم ڪنگاهش   یسوال  دمویچرخ  سمتش

 تموم شد؟   یچ -

 تموم شده   تشونیمحرم غهیعابد االن زنگ زد گفت ص -عادل

از  هڪ؟ عادل  نمڪپنهون  موی خوشحال  دیچرا با هڪ ردمڪ  رڪ ف نیبه ا  یول ردمڪتو دلم ذوق   یلڪ
 : واقعا؟    دمیپرس یسرشار از خوشحال دیلبخند به لبام دو رڪ ف نیدل رسوام خبر داره .با ا

خندونش شد .   شهیغم مهمون صورت هم ری باز هم سر به ز  یداد ول ونڪبه نشونه مثبت ت  یسر 
از جاش بلند شد و به   ینسبتا طوالن ثڪ م هیچش شده ؟ بعد از  نی. ا فهممی نم راشوا ڪ نیا یمعن

  رونی از در ب هڪ  ردڪباز    مهیبهش چشم دوخته بودم درو تا ن وتڪطرف در رفت من متعجب در س 
 صدام زد: هاله؟  دوی آروم چرخ  یلیحالت گرفته خ هیبا  دفعهیبره 

 بله؟   -
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 از حرفاش سرشو باال آورد   لمهڪ نیبود همزمان با اول   نییپا سرش

 دونهی نم یز یتموم بشه. عابد هنوز چ ینجور یا ینذار همه چ -عادل

رفت و من    رونی از اتاق ب عی. سر ردمڪحس    ینجور یمن ا ای  یسیچشماش برق زد از خ  دونمی نم
  نم؟ڪتموم   ویزیتموم شه؟ مگه من قراره چ ینجور یا  یبهش بدم . چ یجواب  ردمڪفرصت ن  یحت

عادل   یعن ی. ادیامشب قرار بود برام خاستگار ب هڪخاله اسما افتادم  شبید یحرف ها ادی دفعهی
.   میمنو عابد به هم برس هڪ خوادیاون م وونهید گهیبود؟ آره د ردهڪغم بغل  یزانو هیقض نیواسه ا

انقدر  دونستمی نم یش هست ولما به هم خواسته دنیدونستم رس  ی....م هڪبه عابد نگفتن   یعنی
دوش مختصر گرفتم . به اتاق برگشتم لباس   هیبه حمام رفتم   ارڪ اف نیبراش مهم باشه . با هم

اومد.   رونی ساعت از حدقه ب دنیهام  با د رفتم نگاهم به ساعت افتاد چشم رونیمرتب به ب  دمویپوش
 رفتم  نییها پاباشم. با خجالت از پله  دهیانقدر خواب شدیبعد از ظهر بود باورم نم ۲ساعت  

 ساعت خواب خانم -عابد

 .  ردمڪ  یسالم ردخجولڪ ن مڪ می مهربونش به دلم نشست اما از شرمندگ لحن

  یڪ. علخسته بوده شبید ینداره حتما بخاطر مهمون ب یازمن جواب داد: ع یخانم به طرفدار  هیعال
 سالم دختر نازم 

 بخشمی نشه م رارڪت گهید  یباز عابد جوابمو داد: حاال اگه قول بد هڪ ردمڪ زمزمه   یدیببخش

  دمی پاسخ دادم: قول م طنتشی به ش  بالبخند

 یشد  نڪچه حرف گوش  نیآفر -عابد

 بودم   -

 نه بابا   -عابد

 به جون شما   -

 حرفت راسته    یعنی یجون منو فسم خورد گهید ردمڪخب باور   لهیخ  -عابد

   ردمڪ نثارش  ییبچه پرو ردموڪ   ڪناز یچشم پشت
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 انفدر از من  نڪ ن فیتعر نمڪی خواهش م  - عابد

خنده   نی خوشحاله . ا  یلیاز دست ساناز خ  یبخاطر خالص  نمڪ رڪ . ف  ردمڪ  ییصدای خنده ب  فقط
منه همه  یایهمه دن هڪ  ی. اون شیریچه برسه به اون س نمڪی عوض نم   ای از ته دلتو با دن یها

 یی منه تو هیزندگ

 جاست؟ ڪعادل  یراست  -عابد

 از صبح تو اتاقشه  -ی باباعل

: عادل آدم تو اتاق  دیپرس  او ڪنج ڪابروهاش نشست .  نی بود ب  شیاز نگران یناش هڪ یز یر اخم
 شده؟  شینشستن نبود . طور

تعجب   میڪ البته منم  ادیام خوابم مخسته گهیافتاده باشه . م یاتفاق نمیڪنم  رڪ نه ف -ی باباعل
انقدر باال   یبچه بگه مگه مجبور  نی به ا ستین  یڪیبود . آخه  ادیز  شڪواقعا تحر  شبیاما د ردمڪ
   نیبد تونیبه زندگ یسروسامون هی گهیوقتشه د  ؟یبپر  نییپا

  ارشڪ  هی نیگ یحاال شما م یزدو گفت: من تازه از سرو سامون در اومدا ول  یخنده خوشحال  عابد
   نمیڪم

 سه تاتون  نیبخت بش دیسف هڪمادر؟ انشااهلل   هی چ  بشی خانم با ذوق جواب داد: خب ع هیعال

 هیو عال  ی عابد باعث شد باباعل ت ڪ حر نیشد . ا شتری به من انداخت لبخند رو لباش ب  ینگاه  عابد
اومده بود  نییها پااز پله  بایتقر هڪعادل  یصدا دفعهی ه من توجهشون جلب بشه خانم جفتشون ب

  دیچ ی ساختمون پ لڪتو 

باشه دوتا    ادمی نیزن یپشت سرم نم  هڪ. چ حرفا   ردنڪ نبودم دامادمونم  قهی دو دق نیبب -عادل
 نقشه هاتونم بشنوم. هیبذارم بق  ارڪ  روفونیڪ م

در   یز یجلوشون برداشت . عابد چ زی م یرو  یستالیرڪ وهی ظرف م یاز تو اریخ هیعابد نشست  نارڪ
عادل خبر   یها چشم یهاشون انداختم غم توبه چهره یخنده . نگاه   ریگوشش گفتو هردو بلند زدن ز

  وتمام وجودش رو گرفته بود ر هڪ یاز ته دل عابد شاد یخنده ها دادوی م شی بودن شاد یاز ظاهر 
از من   شتریب یول  ردمڪ یم ر یعادل مهم بودم رو ابرها س یانقدر برا هڪنی ا رڪ . از ف زدی م ادیفر
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 یتو یلحظه ا ویغم و نارحت یبراش مهم بود حاضر بود جونشو بده ول  هڪعابد بود   یشاد  ویزندگ
  هیو عال یبحث باباعل  دنیخنده هاشون تموم شد هردو مشغول شن هڪنی. بعد از ا نهیصورت عابد نب
 جلو صورتش زدم  نڪبش هیلحظه نبود.  نیعادل انگار تو ا یخانم شدن ول 

   ؟ین یڪم ریباغ س دومڪتو  ه؟یچ -

   نجامیهم  یچ یه یچ یجواب داد: هوم ؟ ه جیبه خودش اومده باشه گ انگار

 یدار  گهیحال د هیاصال امروز  گهیراست م   -عابد

  شده؟ی دوختو گفت : خدا مرگم بده مادر چ شیخانم نگران چشم به صورت پسر ته تغار  هیعال

  نیشد ینطور ی. چرا ا یوا یوا یجواب داد: وا  ادیسر حال بنظر ب  شهیمثل هم خواستیم هڪ عادل
  سوزهی م سونیاد یطفل ی وجدانا . فقط دلم برا  ستین میشماها؟ طور

   ؟یبه اون بنده خدا دار  اریڪچ -ی باباعل

به فناش   ینجور یشما ا هڪ ردهڪ برق رو اختراع  دهی شڪزحمت   نهمهیآخه اون بنده خدا ا -عادل
   ن؟یبد

جرا المپو روشن   هی، عال  گهیگفت: راست م یباباعل  هڪ رد ڪ روشن بود  یخودی ب  هڪ یبه المپ  اشاره
  ؟یگذاشت

   نمڪی روشن مونده االن خاموشش م شبی حتما از د -خانم هیعال

من خاموش    دینیمربوط رفتمو گفتم: شما بش  دیل ڪمن زودتر به سمت  هڪاز جاش بلند شه  خواست
 نم ڪیم

 دخترم  یرش یپ  -خانم  هیعال

  یسڪعمرا اگه  گهیبشه د رهمیپ  هڪنیبه حال ا یرو دستمون مونده وا شمینطوریهم نیا -عادل
 ردش یبگ

هنر داره   یڪخودش بودم گفت: ماشااهلل دخترم هزارو   یواقعا دختر واقع هڪگار  خانم باغرور ان هیعال
 دمشی نم یسڪنداره . خودم به  مڪ یز ی چ هڪهم  ییبای. از ز
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 بدم   هڪ  ادینم یسڪمادر من . بگو   دمشینم  یس ڪنگو به  -عادل

 رو هوا زدنش  اااااد؟یخانم با ذوق جواب داد: نم هیعال

باز   ه ڪ مڪمح  یبه همه انداختو بعد با اخم  یخورد و پرسشوار نگاه یا هیڪبه وضوح  عابد
 رو هوا زدنش؟   یچ یعن ی ه؟ی: منظورتون چدی خانم پرس هینبود از عال یآسون  ارڪ  ردنشڪ

 یجواب داد:به به واقعا چه دختر   عیبزنه عادل سر یخانم خواست حرف  هیعال  تا

 ردم ڪ  شڪم ڪم ڪجو حا ردنڪ عوض  یبرا دونهی نم یز ی گفته بود عابد چ  چون

 ؟یذار یم ربغلمی هندونه ز -

هزارتا هنر داره   یگ ی. اونوقت م ر یبگ  لیمامان خانم تحو ایدادو گفت: ب ونڪت  یحالت تاسف سر  به
 فصل از ساله  دومڪ وهیهندونه م دونهی هنوز نم وبیمغز مع نیا

   گهی: بسه ددیغر یعصب عابد

گفت :    زدیهاش موج ماز چشم یعابد هم تعجب و هم نگران   تیاز عصبان  هڪ خانم   هیروبه عال بعد
 ... نیگفت هڪبود  یمامان منظورتون چ

زنگ خورد و مجبور شد به  ش ی ندونه چون همون لحظه گوش یز یانگار قرار بود واقعا اون چ یول
گفت: به  رو به مامانش یجد یاافه یاز رفتنش مطمئن شد به ق هڪنیبره . عادل بعد از ا رونیب

   ن؟ی نڪخاستگار اومده همه رو خبر دار  هینظرتون الزمه 

. بعدم تو  ین یڪصداتو واسه مادرت بلند م  نمیبیم هڪ هی آروم اما قاطع گفت: دفعه آخر یل یخ  یباباعل
   م؟یدونیمانم  هڪ یدونی م یچ

سرجام   د یشڪن  هیبه ثان یداشتم.  تا از جام بلند شدم با حرف باباعل  یموندن نبود حس خفگ یجا
 برگشتم 

 سرجات هاله... اگه..  نیبش -ی باباعل

 بپره  هیبود تو حرف بق  دهیانگار فقط خدا آفر عادلو
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امشب   یعابد در مورد خاستگار  یاالن جلو ی. ولمیزنی بابا. بعدا در موردش مفصل حرف م -عادل
 لطفا  دینگ یز یچ

 هڪبود  یخاطر ندونستن موضوع حالش ب  نی. ا دونستمی بود . آشوب بود . م  ردهڪاخم  یباباعل
 د یفهمی م دیبا هڪآخرش  ؟ یچ هڪباالخره   یول نهڪ  یداشت ازش مخف یعادل سع

  ؟یزدی نم  یحرف   نیهمچ ش یقبل یچطور در مورد خاستگارها -ی باباعل 

  نمڪرو مطرح   هی!!! اون اصال نذاشت من با هاله خودش قضزد؟ی خانم زودتر جواب داد: نم هیعال
 نم ڪردشون   گفتی فقط به من م

   دینڪتمومش   نمڪی عابد اومد خواهش م -عادل

رو در مورد    یبودم و حرف ها رهیو من باز هم بهشون خ   ردڪرو مهمون لباشون    وتڪعابد س  اومدن
موضوع رو   هڪقبلش نشست انگار   یداشت . عابد آروم سرجا یبرام تازگ  هڪ دمیشنی م میزندگ

 : امروز عصر وقتت آزاده؟د یبود و از عادل پرس ردهڪفراموش  

 نه چطور   -عادل

 نیشانس ا ڪیحرف قبلش گفت : بخش لیم ڪعادل با ت هڪپچ زد  یز ی در گوش عادل چ آروم
 از قبل خبر بده؟  تونستی شده نم  لیرادان ذل

  ؟یای ب  یتونی نم هڪ یدار  یمهم  ارڪ چه  -عابد

 گفتم بهت  هڪاون حلقه ها  یماجرا -عادل

  ختمی شو رعادل ادامه داد: واسه امروز عصر برنامه هڪداد  ونڪت دیبه نشونه تائ   یعابدسر 

 ی ایب ه ڪ ینتونست  یداشت ارڪ تو  هڪ  گمیم رمیخودم تنها م الیخ یلم دادو گفت: ب یمڪ  عابد

 حاال ساعت چند هست؟   -عادل

 خب اصلش آخرشه  یاونجا باشم ول  گهیدساعت  یڪبه من گفت   - عابد

 .  رسمی خوشحال جواب داد: به آخرش م عادل
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  یخانم خبرها هیعال گهیشب مراد است امشب . د ستی خوند : امشب چه شب نڪبا بش  بعدهم
 به بعد  نیاز ا ادهیخوش ز

 ؟ یمثال چه خبر  -خانم  هیعال

 زمن یعز گمیحاال به وقتش بهتون م  - عابد

   ن؟ی ناهار به ما بد هی نیخوای نم -عادل

افتاد هنوزم اخم داشت . دلم  ی نگاهم به باباعل ردڪ ڪ اماده شم جمع رو تر   رمیبا گفتن من م  عابد
  هیپشت سرمن عال هڪپا شدمو به آشپزخونه رفتم . از جام  نمی مدل پدر بودنشو بب نیا خواستی نم

دست روش نشوند  تیو منو با هدا دیشڪنفره عقب   شی ش زی از م یصندل  هیخانم هم وارد شد . 
 نمی بش عیترس سر یمڪ  یو با چشن یمخالفت چیمنو ترسوندو باعث شد بدون ه یم ڪ  شیجد افهیق

گفت:   دادی م فشار مشونه یرو   یصندل  ینشستن من رو یبرا یمڪدستشو  هڪن ی.همزمان با ا
 باهات حرف بزنم  خوامیم نیبش

 من در خدمتم   اروم جواب دادم:  یلیدهنمو قورت دادم خ آب

  یعنی رمیبگ  امرزتوی مادر خداب یجا تونمینم  هڪ دونمیم  نڪهاله   نی: ببرد ڪشروع    ینیمقدمه چ با
 ... نهڪ اروڪ نیا تونهینم یاگهیزن د چینه تنها من ه 

 اش گذاشتم هم گره خورده  یتو یدستها یزدمو دستمو رو یلبخند

مامان خودم دوست داشتمو دارم شما واقعا درحقم   نی ع  اروڪمن ش  دیحرفارو نزن  نیخانم ا  هیعال -
خونه گذاشتم جز مهرو محبت از    نیا یپا تو هڪ یاز وقت نینذاشت مڪم واسه  یچ یه نیردڪ  یمادر 

شما و خانوادتون هستم . من واقعا از   ونیهم تا آخر عمرم مد هیقض نیبابت ا دمیند یز ی شما چ
ازم   روینظی ب اروڪمادر فدا هی. خدا اگه  نمیڪم یشماها دارم زندگ نارڪ هڪقلبم خوشحالم   میصم

 همونو بهم داد  نیع  یڪیگرفت به جاش 

شده بود با لطافت جواب داد: قربونت برم من تو واقعا به چشم من همون   مڪ شی دل نگران انگار
   ازت دارم یخواهش هی  یاز خدا سالهاست انتظار داشتم بهم ببخشه ول هڪ یهست یدختر 

 باشه قبوله  ی.هرچدین ڪ؟ شما امر   هیگفتم: خواهش چ   ردموڪ خودمو لوس    یمڪ
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هر   خوامیم  ستیخونه ن نیتو ا ی به جز منو تو خانم  یباهام رو راست باش  خوامی ازت م -خانم  هیعال
 ی هست بهم بگ یچ

رو راست بودم . مگه  شهی: هم دمیپرس  افانهڪموش  دهیفهم ییزهایچ هی ردم یڪچرا حس م  دونمینم
 شده؟   یز یچ

 هست ؟  یز یتو و عابد چ   نی: بدیپرس یتعلل  چیبدون ه هوی

  تڪ انداختمو سا نییسرمو پا  ردمیڪ باال رفتن حرارت بدنمو به وضوح احساس م ختیر یهر  قلبم
  ردنشونوڪمادرم رفتار بچه هامو نگاه   هیگفت: هاله جان من  دینشن ی ازم جواب هڪن یموندم بعد از ا

از خوش   هڪ  یعالقه قلب  هی ایس حس برادرانه  هی هڪ شمی. متوجه م شمیع محبتشونو متوجه منو
  ی. اگه از طرف تو هم حس فهممیحال عابدمو م ردمڪ هم هست . من اونارو بزرگ  دیتو شد هیشانس

از   شتری. ب خوامیبد شمارو نم  هڪ به شما دوتاست . من   ردنڪ  ڪم ڪهست بگو قصد من فقط 
  خوامی. م شهیڪم یمعشوقش چ هیآدم عاشق از دور ردمڪ حس  دنیاز د شتریب دموید دنیشن

 ی و حرف دلت رو بهم بزن  ین یدوست قابل اعتماد منو بب  هیه مادر ن به چشم یبه چشم  ندفعهیا

نبود . ناخودآگاه   وت ڪوقت س   خواستیخانم ازم جواب م هیعال زدمی حرف م  دیبا  نباریشد ا ت ڪسا
 یبرا شمیآروم م هیبا گر دونستیبه هق هق افتادم انگار م مڪ مڪ  هیڪشد طور ری سراز امڪاش
  ردمڪ با شجاعت شروع  هڪ شدی چ دونمینم نمڪبعد زبون باز   نمڪ  هیگر ریدل س هیگذاشت  نمیهم

 زدن به حرف 

 وقته  یلی. من دلمو باختم . خ نیشما درست حدس زد -

 خبر داره؟   هیقض نیادل هم از اع  -خانم  هیعال

 قبل از خودم  دیپاسخ دادم: شا  یآروم به

خونه باز بشه . غصه   نیبه ا یخاستگار   چیه یپا ذاشتینم  نیشده پس واسه هم لیذل  -خانم  هیعال
 بفهمه  یز ی چ ذارمی. عابدهم نم دمیهم خودم م ینخور دخترم امشبم بسپارش به خودم. جواب عل

.  دیشیڪسرم م  یآغوشش فرو برد . دستخاشو آروم رو  ینابش زدم منو تو یبه مادرانه ها  یلبخند
 به گوشم خورد  یبابا عل  ابیم ڪ  طمتی پر از ش یصدا هڪ میاون حالت بود یچقدر تو دونمینم
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 چه خبره  نی بب ایرو عادل ب نجایاوه ا -  یباباعل

 خنده   ریبدون فوت وقت خودشو رسوند بلند زد ز عادلم

   نن؟ڪ دای نجات پ هیبق دومتونڪ  یار ڪقراره با فدا ه؟یحاال؟ قصه چ نیاز هند برگشت ڪی - عادل

 رفت   یا سهیخانم ر هیعال  گفتویچرت و پرت م  عادل

 شده  یقاط  لمتیف وی زندگ  نینب لمیف  نقدریا گمیم یپسر. ه یر ینم  -خانم  هیعال

 اش انداخت  طرف مامان اومدو دست دور شونه به

 چتونه؟   نی. نگفتن یردڪ  یشماها قاط ه؟یشده چ  یقاط - عادل

 بود تموم شد   یدردو دل مادر دختر  میڪ یچی ه -خانم  هیعال

 وارد آشپزخونه شد   گفتیرسا م یرو با صدا یجمله ا هڪ  یلحظه عابد در حال همون

 م...  ری شب د رمی دارم م گهیمن د -عابد

  ثرڪا هڪ زیاخم ر  هیبود نصفه موند. با  انی صورتمون هنوز نما  یرو ڪآثار اش  هڪما   دنیبا د حرفش
   ؟یردڪ هیافتاده؟ .... هاله؟ چرا گر یگفت: اتفاق  ینجور یابروهاش بود ادامه حرفشو ا نیموقع ها ب

بود   یمادر دختر دردو دل  میڪ یچی خانمو در آورد و گفت: ه هیعال یبه سمت عابد رفت ادا عادل
 تموم شد  

 طرف عادل   ردڪبرداشت و پرت    زیاز روز م یار ی خانم خ هیعال

   ؟یار یمنو درم یادا دهیورپر -خانم  هیعال

 ://ار؟ ی گفت: خ ردیڪ دستش گرفته بود با تعجب بهش نگاه م یتو اروی خ هیڪدر حال عادل

توت   هینبود . حاال باز  یجالب یخنده و عادل با اعتراض گفت: اصال شوخ ریبلند زدن ز یو باباعل  عابد
درمورد من  یر ڪاخه؟ :// .نه واقعا چه ف اااااری. خ ی ز یچ  ی نیردیڪپرت م یز یچ یاانبه یفرنگ

 آخه؟ اصال ازتون توقع نداشتم اریخ  ن؟یردڪ
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از   دویشڪ از خنده . عابد دست عادلو   زدی م یبودڪبه   یصورتشون از قرمز  گهید هڪو عابد   بابا
.   ردڪپر خونه رو   لڪو بلندشون  قیعم یهاخنده یبعد صدا  قهیرفتن و چند دق رونیآشپزخونه ب 

به   یچنگ  یز یچ  یآور  ادی با  هوی هڪبچه هاش بود   یهاخنده   یصدا دنیخانم با لذت غرق شن هیعال
  شد؟ی چ یدیبه سرم د ڪخا یوا یزد: ا صورتش

 ؟  شدهیچ نهڪخدان  -

 گفت: غذام سوخت   ردوڪعجز نگاهم  با

  ارشیڪس خدابگم چپسره  ن یا ری گفت: همش تقص رفتی به سمت اجاق گاز م  هڪ  نطوریهم و
   نهڪن

   نیشو برداشتو ادامه داد:اه اه اه ببقابلمه سر

خواهشا .  نیمن ننداز ریاومد : مامان جون تقص شمونیمادرش پ یصدا  دنیدوبار با شن عادل
   تونیخودتون آشپز

 ؟ یچ میگفت: آشپز دویوسط حرفش پر تی خانم با جد هیعال

 حرف نداره   تونیخواستم بگم آشپز ن؟یزنی چرا م -عادل

 آروم گفت: آره جون عمه محترمتون یل یخ بعد

 :  یگفت  یز ی چ -خانم  هیعال

 دستپختتون خوبه   یلیم خآره گفتم آره به جون عمه  - عادل

   ادی ب نڪشد . حاال برو باباتو صدا    نیآها ا -خانم  هیعال

   گه؟یگفت : فقط بابا د ردوڪ هم قفل  یاپن تو یدستاشو رو عابد

خاال ناهار بخور بعد    ایب  نهڪنگفتم صدات  یرفت  ردمڪ  رڪ خانم با غم جواب داد : نه مادر آخه ف  هیعال
 برو  

 گهیبرم د دیبا ستمی . من فعال گرسنه نو جواب داد: نه خوشگله من  ستادیصاف ا  عابد
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  یبهم بدشارژرتو  یا یچند لحظه م هیبه منو گفت :   ردڪرو   بعد

پشت   هڪبه اتاقم رفتم   میمستقبهش گفتمو بدون حرف به طرف طبقه اتاقها روونه شدم .  یاباشه 
 زدم  ترس بهش زل   یم ڪبا    دمویسرم اومدو در رو هم بست چرخ

 ؟ یچرا درو بست -

 در اومده بود؟  تڪ اش هڪ نی گفتیم یگفت: با مامان چ شدیم میڪآروم آروم نزد هڪ همونطور

   ردمڪنگاهش   فقط

 باال اومد و موهامو پشت گوشم زد  دستشو

 من منتظرما  - عابد

دردو دل  میڪگفت فقط  هڪبودم ازش. با من من گفتم: عادل  دهیترس یخودی چرا ب دونمینم
   میردڪ

 بدونم  خوامیم تشوی. واقعنیبه اونا گفت  ڪ خب اره اونو   - عابد

 از مادرم برام حرف زدن   میڪفقط  یچی جواب دادم: ه دمویش ڪ یق یعم  نفس

  دونمی. نم نهڪ  مڪم ڪحرفم  ری تاث یتو شتریبه خودم گرفتم تا ب  ینیغمگ افهی ق  نییانداختم پا سرمو
سرمو با دو انگشت باال آورد   هڪ  ردڪ بهش بگم . انگار حرفمو باور  قتشویحق خواست یچرا اما دلم نم

  فتارر ه ڪ نهیا تشیاما واقع نمڪ ناراحتت  خواستمی و گفت: متاسفم . نم  ردڪ نگاهم  مونیشیپ
 شده  یجور  هی روزیتون از دهمه

حساس شدم. بهتره   یادیمن ز دمیشا دونمیداد . نمو ادامه  ردڪ هوا پخش  ینفسشو تو الفهڪ
   نییپا  میبر

باور   هڪن ی.اما عابد رفته بود. خوشحال بودم از اوستمیپ هیمن هم به بق قهی و بعد از چند دق  رفت
دروغ هم نگفتم فقط همه  یعنی.  ردمیڪ بهش گفتم ولم نم  هڪ  یبود اما عذاب وجدان دروغ ردهڪ
 ...نگفتمزو یچ



 بگذار مجنونت باشم 

249 
 

حرف   میبود استرس داشتم امادلگرم  یجور یعادل گذشت.  دلم   یعیطب  ریغ  وتڪبازم با س ناهارو
  شیپ ییظرفارو شستمو با چند تا چا  ادیخانم بود . بعد از خوردن ناهار با اصرار ز  هیمادرانه عال یها
 رفتم .   هیبق

داشت   تاز هڪ  یرو به عادل  ردیڪ رو از لب هاش جدا م  شیی فنجون چا هڪهمونطور  یباباعل
  ار ڪساناز زنگ زد گفت باهات    یبود هڪعادل باال   یگفت : راست ین یاز تو س  داشتیرو برم  شوییچا

 داره 

 .  چرخوندمی بابا و عادل م نینگاهمو ب یاوڪنج ڪ  با

 ه؟ڪیساناز  -عادل

 مگه؟ نامزد عابد  می ما چندتا ساناز دار ه؟ی چ هڪیساناز  -ی باباعل

االن   رڪتموم شده خداروش  گهینامزدش تموم شد د هڪو گفت : اوال   ردڪ  جڪگوشه لبشو  عادل
 شده خانم فروزش   گهید

 زنگ بزن  هیپاشو  یخسته از بحث با عادل جواب داد: حاال هرچ  یباباعل

و گفت: پاشو   ردڪبه تلفن   یاش اشاره ا پدرانه  مڪبابا با اون تح  هڪ نهڪ  یعادل اومد اعتراض  تا
 زود باش 

باباش   لی بیزودتر بخنده س  ڪیهر  هڪن یمثل ا ری داد و گفت : نخ رونی ب یالفگڪ سر نفسشو از  عادل
   چرخهیم

ربطش زدم تلفن رو برداشت و مشغول صحبت    یب یضرب المثل من دراورد نیبه ا یا خنده
دلم به حال ساناز   ایبخندم  دونستمیعادل به ساناز بود نم یهاه یڪفقط ت  المشونڪشد.تمام م 

 شدن خودشه و بس.! عی فقط ضا شجه ینت نهڪ   لڪ  لڪبا عادل  ڪیهر هڪبسوزه واقعا  

 بیس هی س ڪ ل یر یل یرو مبلو گذاشت تو بغلشو خ وسنڪتماسش خاتمه دادو سرجاش برگشت   به
 برداشتو گاز زد 

  جڪرفته انقدر   ڪیعبوس و گرفته رو به عادل با تشر گفت: آخه بچه تو اخالقت به  یابا چهره   بابا
 ؟ یخلق



 بگذار مجنونت باشم 

250 
 

 به باباش  یحسن  رهی گفتن تره به تخمش م میجواب داد: از قد حی صر  یلیخ  یبا حاضرجواب  عادلم

 لبخند دندون نما زد ... ه یعادل فقط  هڪ  ردڪنگاهش   ڪیچپ  بابا

  یمهمون یتا برا گرفتارو ڪگوشه از  هی یس ڪبعد هر  مویمشغول بود ونیتلوز دنیبه د  یساعت مین
  یادآور یخانم مدام بهم  هیعال هڪنداشتم هرچند   ویارڪ  چی. اصال دلو دماغ ه میامشب آماده بش

من   ای گذشتی م ریها د هیاز عابد دور بشم . ثان هڪ وفتهیب  یاتفاق ذارهیهوامو داره و نم هڪ ردڪ یم
 هڪ ی سال گذشت . از اول  هی من قد  یبرا  انیمهمون ها ب هڪ  یاما تا وقت ردمڪحس    ینجور یا

  زیم یاومده بودن . سرمو رو  ه ڪ شدیم  یساعت مین هیآشپزخونه نشسته بودم .  یاومده بودن تو
ه  یعال هڪ. سرمو باال آوردم   دمی شد رو شن میڪنزد هڪ  ییپا یهام گذاشته بودم . صدادست  یرو

 ر ا یرو ب ییگذاشتو گفت: بلندشو دخترم چا  مرمڪ دستشو پشت  دمیخانم رو د

 گفتم: وا مگه قرار نشد...  یو بانگران معترض

  زمی حرف ناتمامم جواب داد: چرا عز ونیبگم . م خوامیم  ی چ دونستی م نمڪحرفم رو تموم   نذاشت
   ینجور یبله رو بده . رسم دخترم . بده ا هڪنگفتم  اریرو ب   ییفقط گفتم چا

  هیبعد از رفتن عال  ردمڪچادرمو مرتب   ختمی فنجون ر یهارو تو ییاز جام بلند شدم . چا لیم یب
.   دمیپاسخ شن یبه گرم هڪ ردمڪ   یمن هم به دنبالش رفتم . با ورودم سالم ث ڪ م ڪیخانم با اند

  دمید مایمادر ن یهاچشم یتو  نویحضورم برق تحس یدر همون ابتدا

 از دختر ما  نمیخانم با غرور گفت: ا هیعال

داد: ماشااهلل هزار   دیو تمج  فیخانم رو با تعر  هیجواب عال هیاسمش چ دونمی هنوز نم هڪ ما ین مامان
 پا خانمه واسه خودش  هیماشااهلل 

. جلوش خم   دمیرس  مای همه گرفتم تا به ن یجلو  یڪیرو  یچا ردمڪ  یر ڪلطف حاج خانم تش  از
ب  چهارچو یو عابد تو  دیچیرعدو برق هم پ  ڪوحشتنا  یباز شد و صدا یهمزمان در ورود هڪشدم 
 شد.   انیدر نما

 از جاش بلند شد و به طرف در رفت   اریاخت  یزده بود انگار. عادل ب مونڪسرجامون خش یخانوادگ 

 ؟ پس...  یرادان باش  شی تو...تو مگه قرار نبود پ-عادل
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 نیهم یزدی ازش حرف م هڪ یگفت: اون برنامه ا  ردوڪ مواخذه گر به عادل نگاه  یهابا چشم عابد
 بود؟ 

 ... دیعابد من با -عادل

 نترلڪخودشو  بیبود اما عج  یگذاشت . عصب  مه یگذاشتو حرف عادلو ن شین یب یرو دستشو
 نار ڪ. برو   سی : هردیڪ م

 . گوش بده به حرفم  نڪعابد بهم اعتماد   -عادل

 م یشده زندگ نیا هڪ ردمڪ بهت اعتماد  ید لعنت -عابد

 شده پسرم؟    یعابد جان طور  :دیاز جاش بلند شدو رو به دو برادر پرس ماین  یبابا

   ستین  یز یجواب پدرشو داد: نه چ  رهیخ  ماین یهاتو چشم  هڪاز عادل رو گرفتوهمونطور  عابد

   میاز اول مجلس منتظرتون بود -ما ین  یبابا

گفت: بله متوجه شدم منتظر    دیشیڪبه رخ م شتریصداشو ب   یمردونگ هڪدو رگه   یبا صدا عابد
   دیی. بفرمانیادامه بد ردمڪ معطلتون  هڪمتاسفم  نیبود

  وستینشست . عابد هم به جمع پ شی صندل ی. اون بنده خداهم رو نهیبش هڪ   ردڪدست اشاره   با
 هڪشد . عادلم  مای اما به ظاهر آروم ن اوڪ نج ڪ یهاچشم  رهینشست . خ  ما ی ن یروبه رو میمستق

پا انداخت و آرنج دست  یقبلش برگشت . عابد وا رو یبه جا  هیهدو ناظر رفتار بقسردرگم فقط شا
  یلبش نشستو رو به من  نجڪ ی. پوزخندردڪ صورتش مشت  نارڪدسته مبل گذاشتو  یرو شوراست

 ن ینیبش  نیخوایبودم گفت: عروس خانم نم ستادهیهنوز ا هڪ

  هڪنیتصور ا  یبه پاشد حت یتو دلم آشوب  میپروندنش شد هیڪمنو خانوادم فقط متوجه ت دیشا
نفرتو به   هڪنشستم   یصندل یحرفش رو   نیاز عابد بشم هم برام محال بود . با ا ری غ یس ڪعروس 

گردنم داشت   نڪ مڪم ڪ نمڪی خواهش م ای. خداردمڪهاش حس  چشم  یوضوح تو
انگار دلش با   مایخونه بود . مادر ن فڪ  یها تڪهمش رو به پار  هڪسرم  ی نی از سنگ ستڪشیم

گوشه در مورد خودشونو   هی م یدوتا جوون رو بفرست  نیا ستیبهتر ن  گمیعذاب من همراه بود : م
 یدیسع یآقا یحرف بزنن البته با اجازه  شونندهیآ
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 نن ڪ  یباهم زندگ خوانیم مین یدر رفت با اخم گفت: اصال شما بذار بب ورهڪاز  عادل

بسازن.    ایرو شونیگفت : آره بنظرم وقتشه باهم درمورد زندگ ردوڪ به حرفش ن یعابد توجه  یول
. مگه نه آقا  شهیبراشون ماندگار تر م یل یبارون رقم بزنن خ ری ز شونویلحظه مهم تو زندگ نیاتفاقا ا

 ما؟ ین

خشن   یادیز میڪآسمون امشب  هڪ  فیفقط ح هی خوب رڪ زدو در جوابش گفت: ف  یمالبخندین
 بود  یخوب شنهادیوگرنه پ  ترسنیاز رعدو برق م یادیمعموال ز هڪها هم شده خانم 

 ...رحم شدن چه برسه به آسمون  یگفت: آدماهم ب نوییسرشو انداخت پا  عابد

   ؟یگیم هیچ  نایما خبر نداشت رو به عابد گفت : بسه عابد ا نیب یاز ماجرا  قیدق هڪ  بابا

 شد  گهید یلحظه حواسم پرت جا هید گفت: هه آره متاسفم بو نیی سرش پا هڪهمونطور  عابد

حالم مساعد   ادیگفت : من ز مای . رو به ن دیراحت فهم  شد یجونش م یب یهابود از حالت نگاه گرفته
 باشه  ڪ .... مبار نمڪاستراحت  میڪ رمیم  ستین

 لمهڪ هیبتونم   یحت هڪن یرفت. فقط نظاره گر رفتنش بودم بدون ا دویشڪ شی گفتو دلمو به آت  نویا
تموم   نایبگم همه ا ستیمن ن ر ی امشب تقص یماجرا هڪبرم جلوشو بگم   خواستیحرف بزنم دلم م

  هتا بازم عابد خودم باش نمڪبشه . التماسش  م یوارد زندگ  ستیقرار ن یاگهیمرد د چیبگم ه شهیم
از دستش  خواستیداره . دلم نم هڪ دونمی ته دوسم داره اما من مهنوز بهم نگف دیشا هڪ یعابد

  یدنبالش برم و جرات  هڪنیا یبرا   ییپا هڪ فیبود . اما ح یاز اول منتف  هڪ یاهیبدم اونم سر قض 
 هام نداشتم.....زدن حرف  یبرا

   یبلندش یخوایعروس خانم نم - نی نازن

از جام بلند   ردموڪ  ما یبه خواهر ن  یلحظه متنفر شد . نگاه نیبند وجودم از اسم عروس تو ا بند
 شدم.

من به  دنی تا مانع رس  نمڪبگمو خودمو خالص   مایبه ن  ویامشب همه چ نیتا هم ردمڪ جزم    عزممو
  یرو ی.بالفاصله نشست لبخند محو میاز سالن رفت یاگهید یگهینشه . به گوشه د میتنها عشق زندگ
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اتاق دختر.   رنی م ندهیحرف زدن درمورد تفاهمات و آ یبرا  ایخاستگار یلباش اومد و گفت: معموال تو
 د ینڪ منو به اتاقتون دعوت  نیشما قابل ندونست هڪنیمثل ا

  نیمعموال هم ندهیتفاهمات و حرف زدن از آ یقاطع گفتم: بله برا یل یدادمو مصمم و خ ونڪت یسر 
   میندار یاما ما باهم تفاهم ننیڪم اروڪ

راحت   دی. ادامه دادم: بذار  ردڪی م  ییابروهاش حودنما نیب یز ی نگاهشو به من دوخت اخم ر گنگ
 میندار ی انده ی. منو شما باهم آ میداشته باش هڪ خوامی من نم یعنیتر بگم 

  فهممی حرفها نم  نیمن منظورتونو از ا -ماین

 ه ی..... منف یخاستگار  نیواضح حرفمو زدم . جواب من به ا یل یمن خ -

انقدر   توننده یآ یدرمورد ازدواج و زندگ دیهاله خانم بنطرم شما نبا ه؟ڪیزدوگفت: مگه ال  یپوزخند
 دیباش  تفاوتی ب

برام    یلیچون خ هیقض  سڪع ستمی ن تفاوتی ب  ایثان شهی م یچ مندهیبه خودم مربوطه آ هڪاوال  -
 گرفتم مویتصم نیمهمه ا

 دارم؟  یرادیگفت: مگه من ا ضیتر شدو با غ ظی غل اخمش

 ؟یدار  یرادیو ا  بیمن گفتم شما ع -

 بهم نفهموند.... نویاز ا ریحرفتون غ  -ماین

آروم   یل یبعد خ ردڪی م  رڪمطمئنا داشت ف  هڪ  ردڪ  ثڪ م  یمڪ ردمڪ بهش نگاه   یمعن با
 وسطه یا گه ید سڪ ی.... پادمی شا  اینامطمئن گفت: 

 شروع شده  یباز  هی نمڪ  رڪف  ری تفاس نیادامه داد: پس حدسم درست بود . با ا هڪنگفتم  یز یچ

 ! ؟ی: باز  دمیپرس  متعجب

  نم؟ڪ خواهش ازتون  هی شهیدادو گفت: آره. م ونڪت یسر 

 د ییبفرما -



 بگذار مجنونت باشم 

254 
 

از اون   یحت هڪن یا ای نمڪشمارو خوشبخت   تونمیمنم م نمڪثابت  هڪ دیفرصت بد  هیبهم   -ماین
 شماهستم  یبرا  یمناسب تر  نهیگز

 نبودن اسیاصال قابل ق  یهم گذاشتم ول نارڪلحظه دوتاشونو تو ذهنم  هی

 نه -

 د یمن بش ی زندگ یڪ. باالخره قرار بود شما شر هڪیحق دارم بدونم اون آدم  نمڪی م رڪ من ف -ماین

 هڪالاقل من  میباهم نذاشته بود یقرار  نیهمچ  چوقتی ما ه ؟یدم: چه حقبه جانب جواب دا  حق
 دیبگرد تونیواسه زندگ گهیدختره د هیبهتره دنبال   مای. آقا ن ادینم  ادمی یز یچ

 هی انصاف یب نیاما ا -ماین

 ه؟ یانصاف یب جاش ڪ  -

  یشناخت  هڪن یشما بدون ا هڪ ن یگفت: هم نهڪ نترلڪ  تشویعصبان ردڪ یم  یسع هیڪدر حال ماین
   نی نیڪردم م نیدار  نی از من داشته باش

از اول هم خواسته و نخواد  هڪباشه  یس ڪبه  بندیآدم پا هڪن ی. ا ذارمینم یانصاف یب نویمن اسم ا -
  هیاسمش وفادار نهڪ  رڪ ف یاز اون حت ری غ یسڪبه 

  دیباش  گهیدختره د هیهنوز نشسته بود گفتم بهتره دنبال  هڪ ییمایجام بلند شدمو رو به ن از

 خونه گذاشتم  نیا یپا تو دیگفت : اما من امشب با هزار ام دویش ڪموهاش  یتو یدست الفهڪ

 نی از ا شتری. بهتره ب دیبودیم  دواریانقدر ام دینبا ی مطمئنم ول میمتاسفم چون از تصم گمینم -
 دی خانوادتونو منتظر نذار

  یاز وقت هڪ  مای. مادر ن میوستیحرف دوشادوش هم به سمت جمع بزرگترامون پ  یجاش بلند شدو ب  از
   جه؟ی: خب؟ نت   دیبا ذوق پرس عی سر دنمونیهم چشمش به ما بود ، با رس  میومدیم میداشت هڪ

شون بگم . انگار اون اعتماد به د یبا یچجور  دونستمیاز طرف ما بودن. نم  لمهڪ  هیانگار منتظر  همه
چند  هیوجود نداشت .   گهیبود ، د ردهڪ  لیآدم بلبل زبون تبد هیبه  ماین یمنو جلو  هڪ ی به نفس

 نیعالمت رضاست به دنبال ا  وتڪ س هڪ ردنڪ  رڪ ف  نیانگار اونا به ا هڪ بودم  تڪ لحظه سا
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بود برام   نڪمم  زدمی نم یآن به خودم اومدم اگه حرف هیبه دست زدن  ردنڪشروع   رشونڪف ت
 تا بتونم حرف بزنم  ردم ڪتوانمو جمع   ی. همهرنیهم بگ یعروس 

 ن ینڪصبر   -

 شده دخترم؟ یز ی : چدیپرس  مایپدر ن  هڪشدن  ت ڪاز تعجب سا  همه

 جواب دادم: راستش...   دیلرزیم هڪ  ییو با صدا ری به ز سر

 هیدوختم و گفتم: جواب من منف  مایچشمامو تو چشم پدر ن دمویش ڪ قینفس عم  هی

 . ردمڪ  ڪ" جمع رو تردی" ببخش لمهڪبا گفتن  و

  یبه جا دمی رس هڪباالخره تموم شد . به طبقه اتاقها   رتڪش  ای . خدا دمیشڪ  یاز سر آسودگ ینفس
سقفش رو به آسمون باز بودو   هڪ به گلخونه وسط طبقه  هڪ یا شهیبه اتاق خودم برم در ش هڪنیا

  یبابا عل هڪ  ڪی را  یصندل یوارد شدم رو ردموڪ دورش قرار داشتند رو باز   یا  رهیاتاقها به صورت دا
  دمیشنی نم ییصدا چیاونجا گذاشته بود نشستم . چشمامو بستم. ه یراحت  یبه چند تا صندل  یڪنزد

داخلش   شی چند لحظه پ هڪ ییایگفت از دن  شهیم بای. تقر  تڪ سا  یلیآرومه آروم بود . خ یهمه چ
 هڪ دلچرخوندم تا بتونم عا یمڪدر باز شد سرمو   هڪگذشته بود  یساعت میبودم رها شدم . حدود ن

   ؟یینجایدر بود هنوز: ا رهیدستش رو دستگ دیباری از صورتش م ی. خوشحال نمی سمت راستم بود رو بب

هاله   ی؟ وا یهست ڪی گهی مه داد: بابا دختر تو ددر فاصله گرفتو به سمتم قدم برداشت و ادا  از
 شدم  یچه حال زدنی همه دست م ویبود تڪ سا هڪاون لحظه  یدونی نم

 تموم شد  یهمه چ رڪ خداروش هڪزدمو گفتم: حاال   رشی نظ مڪ یبرادرانه ها  نیبه ا یلبخند

 هست    یلڪمش  هی یتموم شد ول  رڪدادو جواب داد: آره خدارو ش  ونڪحرفم ت   دییبه تا یسر 

گفتم: چه  ردموڪابروهام نشست . گنگ نگاهش  نیب یهنگامی ب  زیاخم ر لڪ مش لمهڪ از
 ؟ یلڪمش

   ارهی گفت: قراره پدرمون رو در ب ردوڪبه در اتاق عابد  یا اشاره

   ؟یهنوز بهش نگفت-
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برم سمت اتاقش    ردمڪگفت : راستش هنوز جرات ن  یابامزه افهی باال انداختو با ق یبه نشانه نف  یسر 
 بشن  شیڪ عمرا اگ بتونن نزد هڪهم  هیعال وی. عل

 گه؟ یگفتم : منظورت همون پدر مادرته د ردموڪنگاهش   ڪیچپ

 م؟ ین ڪ اریڪچ دیدوباره عابد،با عجزگفتم: حاال با یاداور یبا   هڪزد  یاخنده ڪت

 می زنی آرومتر شد باهاش حرف م  هڪامشبه رو به حال خودش بذارش فردا  هیفعال  -عادل

  یسڪ. گفتم  نڪ استراحت  میڪاز جاش بلند شدو گفت: توم برو تو اتاقت  هڪدادم   ونڪت یسر 
 گلم  یمزاحمت نشه . بلندشو ابج

قرار   هڪبه فردا   دیشڪپر  رمڪمبل نشستمو بازم ف یبه اتاقم رفتم . رو  یر ڪدنبال حرفش با تش  به
دور   رڪاز ف دنیبا خواب  دیتا شا دم یش ڪهمون مبل به پهلو دراز  یرو بشم. سرجام روبود با عابد روبه 

  شیخوب پ تمداش بایبردارمو بخونم . تقر تابڪ هیگرفتم  مینداشتم . تتصم یانگار خواب  یبشم ول
به ارتعاش در اومدن  یصدا هڪ ردم ڪی م  یخال تابڪ  یبه جز محتوا زیو ذهنمو از همه چ رفتمیم

پشت پنجره رفتم   ردموڪ رها  زیم ی نصفه رو تابوڪ او ڪنج ڪ.   ختیدر هم ر  ارموڪ اف تازیگ یتارها
. 

  یلینبود خ ادیبود چون فاصله ز ردهڪ دستاش جمع  یتو تارشویپله ها نشسته بودو گ یرو  عابد
  یدادو آهنگ ب تڪتارها حر  ی. آروم دستاشو رو  دمیشن ی و البته بلندشو م رایجذاب گ  یواضح صدا

 رو خوند:   یرستم  نیتو از ام

 اسم تو بمونه.... یاسمم رو بذار

 دستمو بخونه..... ییجدا نیا نذار

 خوبمون تموم شه.... یروزا نیا نذار

 تو حروم شه... یب  میزندگ هڪ  خوامینم

 ....خوادی تو نم ر یغ سوڪچیمن ه دل

 ....ادی به جز تو راه نم  ڪیچ یدل ه با
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 دارم...  وڪیجز تو    یتو عشقم اخه

 هاش بذارم...شونه  یشبا سر رو هڪ

 ...  امی تو تموم دن یب

 ... امیتو حروم رو یب

 ...رهیم یتو م یدل ب نیا

دوباره ادامه داد تا اخر اهنگش فقط   ردو ڪ  ثڪ. چند لحظه م دیلرز یمڪصداش    ردمڪ  حس
... اهنگش تموم شد اما هنوز نشسته بود خواستم دمشیدی ت مفقط از پش هڪ زومش بودم هرچند  

صداشو به   هڪبود   یلهراسب  یدونفره عل یسهاڪاهنگ ع نباریباز صداش بلند شدو ا هڪبرم عقب 
 گوشم رسوند:  

 ... رهید یل یخ هرچند

 ... رهی خ یول  چشمام

 ....یاااایب  هڪ رهی رو دستگ قفله

 تنگه...  هڪدل  واسه

 ....یایب  هڪقشنگه  شمیشوخ

به سمت صورتش برد. حضور   هڪ دمیگذاشتو دستاشو د نارشڪ  تارشویتموم شد گ هڪ.....اهنگش 
خودمو به آغوشش سپردم.   ردموڪ.معطل ن دمیخانمو د  هی. برگشتمو عال ردمڪ حس    نارمڪ  ویسڪ

  ردیڪ م  هیگر نیا یبرا دیشا ایافتاد.   هیهم به گر یمن اون طفل هی. از گر ردمڪ  هیبلند گر یبا صدا
به دست آوردن دوباره    یبرا یچه راه سخت میردڪ از عابد  هڪ  یار ڪپنهان   ن یبا ا دونستی م هڪ

 دلش گرفته یلی: امشب خردوگفتڪدلش دارم. آروم موهامو نوازش  

 منه  ریش تقص همه نایو ا دونمی گفتم: م دموی شڪباال  یمڪ  موی نیب

 اونم هست  یجازود و نابه  یهاقضاوت  ریتقص زم، ینه عز -خانم هیعال
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خانم گفت: برو   هیعال  هڪ  ردمڪهنوز در همون حالت بود  هڪبه عابد  یخانم جداشدمو نگاه  هیعال از
 .برو باهاش حرف بزن زمیعز

 آخه... -

 زم یلبخند گفت: برو عز دوڪیبا تا  دوباره

  یانیبتونم حرفامو بزنم تا پا نڪ مڪ م ڪ.   نڪ مڪم ڪ  ایرفتم . خدا رونی از اتاق ب یدودل دویترد با
سر راه    یبزرگتر   لڪمش هڪن یغافل از ا ردمڪ یدعا هارو م نی. در دلم ا  ییجدا نیا یباشه برا

پشت   رومرفتم و آ  اطیبود. به ح چی ه بای اتفاق در برابرش تقر نیا هڪ گرفتیبه هم قرار م  دنمونیرس
 ... قشنگ بود  یلیافتاده بود گفتم: خ  ریبه ز هڪ  یبا سر  ستادمیسرش با اختالف چندتا پله ا

 گفتم: عابد من....  ینسبتا طوالن ثڪ م هیبعد از   هڪنگفت  یز یچ

نگاهم  هڪنیبرداشتو بدون ا تارشویبه اجبار و ناخودآگاه حرفم قطع شد. گ هڪاز جاش بلند شد   هوی
  یڪگذشته بودو نزد نارمڪاز  هڪ  یبرگشتمو به عابد عیساختمون رفت. سر  یبه طرف در ورود نهڪ

  نمڪی خواهش م  نڪبه در بود گفتم : صبر  

 هڪ   ی. از هرطرفستادمیجلوش ا  دموی. دو رفتی اون بتفاوتبه حرفم راه خودشو داشت م اما
 نار ڪ بود گفت: برو  ردهڪ نگاه بهم ن مین هیهنوزم  هیڪو در حال  الفهڪبره مانعش شدم.   خواستیم

 ی بر  ذارمینم یگفتم: تا به حرفام گوش ند ه یگر ونیشد. م  ریسراز ام ڪ اش  دوڪیتر  بغضم

   نارڪزن مردم . از سر راهم برو   یباهات ندارم چون قراره بش  یار ڪ  گهید -عابد

 ی نڪی اشتباه م یبخدا دار  ین ڪیعجز گفتم: اشتباه م  با

 نم؟ ڪیگفت: هه جالبه. اشتباه م  دویشڪلبش   گوشه یزدو دست  یپورخند

 به حرفم گوش بده   ستین  ینیڪم  رڪتو ف هڪ ینجور یاصال ا -

 گفت:  ادیشدو با فر یعصب دفعهی

تو  هڪ  یبگ یخوای م ؟یبگ  هڪ یدار  یاصال چ ؟ی بگ یخوای م یبه حرفات گوش بدم؟ چ  -عابد
من هرشب   هڪ یاندهیآ ن؟ید یشڪ ییچه نقشه ها  تونندهیواسه آ ن؟یگفت یخلوتتون به هم چ



 بگذار مجنونت باشم 

259 
 

تو  دادموی ت جون ماونجا مثل سگ داشتم واسه یدی،نفهم یدیتو آشغال نغهم بافتم؟ی م ای براش رو
 یدادیگوش م اشونیڪدست و تبر یدابا ذوق به ص

بهت بگم دوست    ینطور یا  یروز  هی ردمڪی نم رشوڪ ف  چوقتی تر شد،گفت: هآروم  هڪ میڪ
. شبو روزم همش تو تو   دادمی ت معاشقت بودم.جونمو واسه هاوونه ید نیدارم،عاشقتم. آره منه خر ع 

زدو با چشاش سرتاپامو نگاه   ی)پوزخندیخانم خونم قرار بود تو بش هڪنیتو . چقدر شاد بودم از ا
 عاشق باشه  هڪد نداره وجو یعابد  گهیتموم شد. د گهید ه؟یچ یدونی م ی(هاله خانم. هه ول رد ڪ

 لرزون لب زدم: عابد من... یابه زحمت با چونه  ردڪیدرد م هیاز بغض و گر گلوم

  هڪ یت ی. باعصبان نهڪیداره اشتباه م هڪحرف بزنمو بهش بگم   هڪبازم نذاشت، نذاشت  یول
 یصعود یادیگرفته بود و بافر شیرو پ   هیرو نیامشب فقط هم یول  نمیازش بب ومدیم  شیپمڪ

 ؟یدیبا گوشات شن  ستنموڪش  یصدا  هڪ یخوشحال   ؟یردڪلهم   هڪ یخوشحال  ؟ی گفت: توچ
 ؟یردڪ پرپرم  هڪ   یخوشحال ؟یردڪنابودم   هڪ  یخوشحال

 بقران بهش...  -

 مو ناتموم گذاشت بازم جمله  اما

 ی پست  یلی. خ خورهی خفه شو هاله. حالم ازت بهم م  -عابد

دادم .بخدا راست   یداد گفتم : بهش جواب منف  یمڪرد شد و پشت سرش با   نارمڪ زدو از  پسم
 گمیم

  زننویدست م  یواسه جواب منف دایزدو گفت: جد ی پوزخند هی ردوڪ بهم   ینگاه  ستادویا دوباره
 باشه   تڪتموم شد. مبار  گهیهاله د نڪ . بس یبگ یبلد هڪدروغم   نیآفر گن؟ی م یڪتبر

به   ردڪنشستم.دوباره بارون شروع   اری اخت یب  نیزم  یبزنم رفت. رو یاجازه بده حرف  هڪنیا بدون
  دویدور سرم چرخ اطیح  ردمڪاحساس   هڪبارون   ری ز ردمڪ  هی. انقدر گرهی گر ریبلند زدم ز دنیبار
 دم ینغهم یز یچ گهیشد و د نی سنگ  امڪپل  مڪ مڪ

 

                 💞💞💞💞💞💞 
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بازم به زور بازشون   یبود ول  نیچشمام سنگ دمیشن هڪبود  یاجمله   نی" اولردڪ چشماشو باز   نیای"ب
   ؟یو گفت : حالت خوبه دخترم؟ هاله جان مادر خوب  دیش ڪسرم  ی. دستشو رو ردمڪ

 هیرمق بود. ته گلوم   ی. لبام ب تختم یڪخانم بابا و عابد و عادل هم اومدن نزد  هیعال یهاجمله نیا با
بدون   ی گفتم آب بود.باباعل هڪ  یز ی چ نیباعث شد اول  می. تشنگردمڪ یو گس حس م  یمزه تلخ

  رڪف  هڪاما انقدر صدام آروم بود  ردمڪ  یر ڪآب بهم داد . تش وانیل هی  عیسر یمعطل یالحظه 
 هارو خوردم  آب  وانی. تا نصفه لدمی فقط خودمو شن نمڪ

 ؟ یبهتر  -ی باباعل

 خوبم  ییزحمت لب زدم: آره بابا به

 گرفته و ناراحت عادل و عابد افتاد . نگاهش شرمنده بود  یهابه چهره  نگاهم

 ی زد یحال ی خودتو به ب  ڪیها الخوابت بوده  گمیهاله م -عادل

 اد یفقط از تو بر م اراڪن ی: ادم یزور خند به

 نداره   سڪ هر هڪ  هییباالخره توانا- عادل

 ن ڪاستراحت   میڪتوم  میگفت: بهتره ما بر ردو ڪ بود  رهی به من خ  هڪبه عابد   ینگاه هی

 تا نمازمون قضا نشده می. خانم بر میآره بر -ی باباعل

 اتاق موند. یپشتشون روون شد. فقط عابد تو  ثڪ م  یمڪرفتن عادل هم با   هڪدوتا  اون

  لنجارڪبا خودش   ی میڪ نمڪ ش لوس  خودمو واسه میڪازش برگردوندم . حاال نوبت منه  رومو
 رفت تا باالخره تونست حرفشو بزنه 

اشتراحت   د ی. فقط باشهیزود حالت خوب م  یلیو خ وفتادهین  یبد ادیاتفاق ز گفت ی م ترتڪد  -عابد
 ارم؟ یت ب واسه یخور ی م ی. چ ینخورد یز ی ....... دو روزه چینڪ

 تنها باشم خوامی ، م ستمیگرسنه ن -

 نره   نه ڪگفتم . خدا ڪیال
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 خب ، راستش...  -عابد

 رم یم یخوای م ینطور ی: باشه اگه تو اردوگفت ڪ  وتڪس یاچند لحظه هی

سرش    دیش ڪ یق یبره. نفس عم  یراست راست نهڪگفتم ن  شی دم در رفت دوباره برگشت . آخ تا
 بود   نییپا

 هیچ هیدا خبر نداشتم قضاونشب بهت زدم متاسفم. بخ هڪ ییمن... بابت حرفا  -عابد

 ی قسم بخور  ستین یاج ی گفتم : احتروم چشم دوخته بودمبه روبه  ه ڪهمونطور  یسرد با

 یبهم حق بد دی گفت: تو با یسرتق با

 د؟ یابرومو باال دادمو با تمسخر گفتم: با هی

 خبر نداشتم  یز ی چون از چ  دیاز قبل جواب داد: آره با ترمقاوم 

 ی به حرفهام گوش بد  یتونستیم  یول -

 بودم  یبد بود عصبان   یلیگفت: حالم خ یمونیپش با

گفت : من   ری فقط آروم و سر به ز هڪ  ردمڪتو چشمهامو بهش نگاه   ختمیعالمو ر یهاسرزنش  تمام
 متاسفم 

  ویبهش بگ ی هرچ یتونی م هڪ یآدم هیها؟  ام؟ڪی من  یردڪ  رڪ داره ؟ تو ف دهیتاسفت چه فا -
   یدیفهمی م نوی فقط هم اشڪچون دوست داره دم نزنه؟ مگه من چقدر تحمل دارم؟ بابا منم آدمم.

 مین ڪاز صفر شروع   ویچهمه  میتونینشده م یطور  هڪمهربون شده بود: حاال   لحنش

دلم   یبتونم بدجور  گهید نمڪ ن  رڪ. ازش رو گرفتمو گفتم: ف ردنهڪ داره دقت ناز  دارینازم خر هڪ حاال
 فته. تنهام بذار ازت گر

.....  یازم دلخور باش یو آروم گفت: حق دار  نیی. سرشو انداخت پا ردڪنگاهم   رهیخ یاچند لحظه هی
 ی تو بخوا یبه زور نگهت دارم هر چ تونمی نم
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منتظر   هڪانگار   داشتی آروم به طرف در قدم برم   یلی!!! خرده؟ڪ واقعا بغض   ی عنی. دیلرزی م صداش
   ردمڪ . گلومو صاف گهی. باتوم. نرو جون مادرت دسای وا وونهید یه نم؟ڪار یڪ قرآن چ ایبود . 

 عابد  -

 اون من گردنم درد گرفت  یبرگشت به جا عیسر

 جان عابد؟ - عابد

 ؟ ین ڪن تمیاذ ویباش شمیپ شهی.... هم یدیقول م -

 نم ڪیم  یسع ییچون تو یول دمی زدو گفت: قول نم   یلبخند طنتی ش با

 رون ی به سمتش براق شدم: برو ب ردموڪ هش ب  ینگاه بااخم

.   میمال هم باش شهیتا هم دمی. قول م ردمڪ  یخب بابا شوخ  لهیبا تمام وجود زدو گفت: خ  یاخنده
 نمڪن  تتیاذ چوقتمیه

گفت: قربونت   هڪزدم  یبودن حرفشو چشمهاش بهم فهموند. لبخند یواقع ردمڪ چشمهاش نگاه  به
 برم من خانمم

 نه ڪخدان  -

 صد البته هڪاون   ؟یخانمم بش هڪ نهڪخدان   -عابد

....  گهید ن ڪبابا اخماتو باز   یجنبه .... ا یبابا ب   ردمڪ  یگفت: شوخ  هڪحرص اسمشو صدا زدم  با
 ....؟یخوای م یلفظ ریز  هی..... با شمام.... چ؟ی هاله خانم؟ .....خانم

 ..... برم؟...رمای قدم به طرف در رفتو گفت: م هی

 رما یمی . م گهید نڪبه جون هاله . قهر ن  ردمڪ  یبابا شوخ  یمنصرف شد: ا دمیمحلش نم  دید

 نهڪلب زدم: خدان  آروم

 ی نڪ زبون باز    رمیبم  هڪن یهمون، مگه ا -عابد
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 نگو   نویانقدر ا -

 ؟ ی شیزد: باشه ، ناراحت م  یطونی ش  لبخند

 ر یبگ   لیخودتو تحو مڪ -

 . میبه در خورد . دوتامون به سمت در برگشت یااز ته دل. تقه دیخند

داشتمو   یر ی گیپ یجانم چه دوستها یسبدا و الهه اومدن داخل. ا هی و هد سنایو  ای مان هوی
 . لمیڪرسما افتاده بودن رو ه  سنایو  ایبودنو مان  ردهڪ م . دورهدونستمی نم

 ؟ یآبج  یچطور  -سنای

 نیاومد هڪخوبم ممنون  -

 تو اخه؟ یشده بود یچ  رمی بم  یچشمشو گرفتو گفت: اله ڪاش  ایمان

 فدات شم ستین می.طور نهڪخدان یوا یا -

 ..؟نه ڪ اریڪرو چ شی خدابگم باعث و بان -سبدا

 ستادما یا نجایبابا سبدا خانم من ا یرو به سبدا گفت: ا دو یاز جا پر دفعهی عابد

ما   یآبج   نیبه ا اریڪچ تانیاپڪ ؟یرفت و گفت: شما بود یاسه یاز خجالت سرخ شد. الهه ر سبدا
 ؟ یداشت

 ی گفت: نه پس شما بود ردوڪنگاهش   ڪیچپ  عابد

 بوده؟ یچ هیحاال قض  -الهه

 بچه ها گفت: من بگم ؟ من بگم؟  نی.عنمڪ داخل. مثال قرار بود استراحت  دیعادل پر دفعهی

  ردنشڪ  فیمنو عابد رو درآوردن..... تعر یادا ردڪه افتادن . اونم شروع به خند اتشڪاز حر  همه
بود  دنیدرحال خند هڪ هیبه هد یها تموم نشده بود . عادل نگاهتموم شده بود اما هنوز خنده بچه

 هارو جانم خنده یگفت: ا ردوڪ
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عادل   هڪانداخت  ریو سر به ز ردڪ شو قطع پر از شرم بهش انداختو بالفاصله خنده  ینگاه مین هیهد
 ما یبردیو لذت م   ایتو رو میرفتی م میبابا تازه داشت یمعترض گفت : ا

              💞💞💞💞💞💞 

 هفته بعد(  یڪ)

   نمڪی احساس گناه م یبعدش تو داشت هڪ  یهنوزم بخاطر اونشب و حال بد - عابد

ام  گهید سڪ هر  دی.... شاینڪی شدمو گفتم: اشتباه م رهی رو خنشستمو به روبه تڪم ی ن یور  آروم
   ردڪی م روڪف  نیتو بود هم  یجا

 نن ڪی نه همه مثل من انقدر زود قضاوت نم   - عابد

 ست یمهم ن  نهڪ اراڪ  یلیخ  نهڪمم  تی حرفارو نزن آدم تو عصبان  نیبابا ا یا-

آروم و با   یل یخ هڪ  ردمڪ. رومو برگردوندمو بهش نگاه  ردمڪی صورتم حس م  یممتدشو رو نگاه
 احساس گفت: هاله 

 بله؟  -

 بشنوم  دی دارم از تو فقط جانم با ادیبله گفتن ز یابروهاش نشست و گفت: آدم برا نیب  یز یر اخم

 مغزش.   یا یفانتز نیبه ا دمیخند

 خب حاال جانم بگو  -

 ردم ڪ  تتیاذ یلیخواستم بگم منو ببخش خ   - عابد

به دل  ذرهی  یحت  اراتوڪ. منم  ین ڪ بخاطرش احساس گناه   هڪ یردڪن  یار ڪ حرفارو نزن تو   نیا -
 .  خورمینگرفتم قسم م

 بود گفت: دوستدارم رهی به چشمهام خ هیڪو در حال رد ڪی م باتریشو زچهره مردونه هڪ یبالبخند

هم نداشتم .  ردنڪ لب باز  یحت ایخوردن  ونڪبودم قدرت ت  رهیلحظه فقط به چشمهاش خ  اون
شدم   قیبه چشمهاش دق  شتریمن چم شده؟ ب ایحالت نگه داشته . خدا نیمنو تو هم ییروی ن هیانگار 
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  یلیخ  هڪ ییایعاشقانه . رو یایرو  یڪ تینها یعنی نیصورتش نبود و ا یتو یشوخ   چیه یجا دیشا
چسبوند  میشونیبه پ شویشون یبود پ رهی بودم. با همون لبخند هنوز بهم خ  دنشید منتظروقته 

  نطوری هم یچند لحظه ا خوامینگو،م یچ ی! هسیگفت: ه نمڪچشمهامو بستم تا اومدم لب باز 
 باشم. 

با آرامش لب   یهمون حالت قبل  یآروم تو  یطوالن  بایتقر  وتڪس هی. بعد از  ردمڪ   وتڪاجبار س  به
 تو بودن نارڪداره  یآرامش: چه  ردڪ از لب باز 

 عا..... -

حرفمو   اش ڪ.... مهی زندگ یهالحظه  نیاز بهتر یڪیلذتو از دست بدم   نیا  خوامی ! نمسیه  - عابد
 یردیڪ م ڪ.....قلبمو دریدیفهمیواقعا م

گفت:   دادی م ونڪسرشو آروم به چپ و راست ت  هڪن یدادو همزمان باا رونیبه شدت ب  نفسشو
 هاله...هاله...

 نهیڪ ....وجودت آرومم منهیڪم موونهیجا آروم گرفتو ادامه داد: عطرت د هی دوباره

 نه یڪم تمیوسط حرفشو گفتم: دستت اذ دمیپر طنتی ش با

شده باشه. لبخندش پررنگ   لیبه جلو ما  یمڪباعث شده بود سرم   هڪدستش پشت گردنم بود  اخه
ش همه یهمه یدیاز دست نم  چوقت یه هڪ  یتدارم . جسارتتخس بودنتو دوس  نیتر شدوگفت: ا

 دل ساخته... زی عز هیازت 

 هاله وونتمیبلند گفت: هوووووف د  میڪو   یقرار  یب  با

 زده بود به سرش واقعا:/  انگار

 یاوونهیآره واقعا د -

. محاله ، محاله هاله ازت  یتو باز هم مال خودم وفتهیب هڪهم  ی. هر اتفاق یرد ڪ موونه یتو د  -عابد
و باهات بودم ، اگه اون  یداشت هڪ  یاون سفر آخر  یاگه تو نمیڪم  رڪبگذرم. همش با خودم ف

 حد عاشقت بشم؟  نیبود تا ا نڪبازم مم  ،یدادیقدر با شجاعت و جسارت جوابمو نم 
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 ینسبت به من ازلحظه احساست نیاول   نمیبب نڪ: صبر  دمی. متعجب پرس  دمیشڪعقب   سرمو
   گم؟یدرست م ؟یدیمنو د هڪبود   یاول

جواب   هڪنیشد و بدون ا رهی داد و به آسمون خ هڪیت  تڪم یازم فاصله گرفتو سرشو به ن  میڪ
دنبال   ویدادیگوش م یاگه اون روز به حرف منصور  ایحرف خودشو از سر گرفت:  یسوالمو بده ادامه

( چون آدرس  رد ڪبهم   یدار  ی)نگاه معن نمڪ داتیپ تونستمینم  چوقتیه گهید یرفت یم گهید ارڪ هی
تو   ومدیاون روز نم  یاگه باباعل ا ی( دمیی) به حالت قبلش برگشت لبمو جویاشتباه بهم داد تونمخون
به   دی؟ شا م یچقدر قرار بود از هم دور بش افتادی واسه مادرت اون اتفاق نم زدویاون حرفارو نم  توڪشر

 باهات حرف بزنم  تونستمینم زنمی االن باهات حرف م هڪ  یراحت

 سبزشو بست.  ی. چشمها ردڪجمع   شیاستبر و عضله نهیس یدستهاشو رو دویشڪ یآه هی

 رد یڪ فرق م زیچقدر همه چ-عابد

 ا یرفت تو رو نمڪ  رڪف گهید الڪ

  شب و روز دمشید هڪ یااز لحظه  هڪ گشتمیم  یشهرو دنبال دختر  ل ڪ  دیاونوقت با -عابد
شده بود . قلبم اگه  میهمه زندگ م ڪ مڪاز روزهام و خواب رو از شبهام گرفته بود و   روڪنداشتم.  ف

 مهینار ڪاتاق   نیحاال شبا هم   یول نهڪ اون چشمها فرار  ادیاز  تونستیهزار پاهم داشت بازم نم
  گهیباشم. د  نارشڪ باشه ،   نارمڪ . باهاش وقت بگذرونم .  نمشی بب تونمیدلم بخواد م رموقعه

جذابو خوشگل بگردم تا با وجودش قلبم آروم    طونویدختر ش  هیشهرو دنبال   لڪ  ستی ن یاج یاحت
   رهیبگ

. وگرنه چقدر دردسر   ایهست هڪ... خوبه گمیزدو گفت: م یاخنده  ڪ. ت  ردڪجدا   تڪ م یاز ن  سرشو
 بخاطر تو  دمیشیڪم

 م انداخت دستشو دور شونه  دوی بلند خند هڪانداختم   نییسرمو پا یبالبخند

  یسقف ریز  هیزودتر تموم بشه تا به  یهرچ  یمنتظر  هڪ  ییدوسدارم . روزا یل یروزا رو خ  نیا - عابد
 دارمت  هڪ هیحال خوب  یل ی. خ میبرس  ییدوتا

 تونمیم هڪ ی ز یتنها چ  ایحد بتونه با احساس حرف بزنه. خدا  نیعابد تا ا ردم یڪم رشوڪاگه ف  عمرا
 داشته باشم. یسخنران  هی هڪنوبت منه   نمڪ  رڪنونم . فازت مم نهیبگم ا
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  هڪ ییهاها از تو بودم . حرف حرف   نیا دنیمنتظر شن یل یراستش خ   یدونی. مهیقشنگ ی_ آره روزها
بسازم و اون  ای باهاش رو تونمی بازهم م  ینداشته باشه ول  تیصدم درصد هم واقع  یڪ یاگه حت
 بسازم یموندن  ادیخاطره به  هیرو واسه خودم ازش   یزدیهارو بهم محرف  نیا هڪ یالحظه 

  ه؟یاسممو ضدا زد. با تعجب جواب دادم: وا چ الفهڪ

 اخه؟  ڪیپس    ؟ڪی  -عابد

   ؟ڪی یچ -

   م؟یسقف بر  هی ری قراره ز ڪی  -عابد

  ؟یشد  ینجور یا دفعهیچرا  -

داد:   حیهم توض نیهم یرو بفهمم برا  یالفگڪ نیا لیمن هم دل ردیڪ م یتر از قبل بود و سع الفهڪ
  یبود برا ی اف ڪچند مدت واقعا   نیا نمڪی م  رڪ. ف نمڪتحمل  تونمی واقعا نم گهیهاله من د نی بب

از   شتریب خوامی . نم  مینڪصبر   نیاز ا شتریل نمیبی هم نم یلیدل خوامی . من تورو م  گهیشناخت همد
 بدم  ششڪرو  هیقض نیا ن،یا

  یبود جشن دهیشن  هڪ یاز خبر خوش هڪرو دلم داشت  تری حس قو یاز تعجب گرد ول هامچشم
 ردم ڪدرونش به پا شده بود. باتعجب اسمش رو زمزمه 

 گمیخب؟ بخدا دارم راست م  هیچ  - عابد

 افتاده؟  یاتفاق نهڪ: ن دم یپرس ڪوڪمش

.... واقعا  نه؟ڪ مجبور  ارڪ نیمن رو به ا تونهیشده باشم م وونتیواقعا د هڪن یجز ا  یچه اتفاق -عابد
رو   می. حاضرم همه زندگیار ڪهر  نمڪی م یار ڪ. بخاطر به دست آوردنت هریم یزندگ یهاله همه

  گهی. دیخوایمن رو م  هڪجمله، بهم بگو  هی لمه،ڪ هیداشته باشمت. فقط   شتریب هیثان هی یبدم ول 
 تموم  

  نیبپره . ا رون ی هام بلب  نیاز ب لمهڪ  هیبود تا  ردهڪ  زی هاشو تبود و گوش  رهی هام خ به چشم منتظر
  جاڪاز  دونمی نم هڪ  ییای شرم و ح هیبا  نوییمن. سرمو انداختم پا یقلب  یآرزو هڪ دونهی نم وونهید

 خوامیاومد، گفتم: من ... تو رو با تمام وجودم م
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سرشو بهم   املڪبود با آرامش  رهی بهم خ هڪ  نطوری امروز ندارم. هم هڪ  ییچه صحنه ها ایخدا
 ..... ردڪ  یڪنزد

 انداختم  ریهام رنگ گرفته. سرمو به زگونه هڪنداشتم   ڪش میهم جدا شد از

 ؟ یناراحت شد -عابد

 گفتم   یجون  ی" نه" بومدیبخاطر خجالت انگار از ته چاه در م هڪ ییصدا با

 گه یم یاگهید  زیچ  افتی اما قو گفت:  ردڪ نگاهم  مرموزانه

   زنه؟ی هم حرف م افهیتن صدامو باالتر آوردم و گفتم: مگه ق میڪ

 ؟ یتوهم  نقدریپس چرا ا یاز زبونت. اگه ناراحت نشد شتریاز تو آره. ب -عابد

 یدی شڪو گفت: پس خجالت   رخندهی بلند زد ز دفعهی هڪنگفتم  یز یچ

 یگفت : ا شدیاز جاش بلند م هڪ. همونطور  ردمڪ نثارش  یبا حرص " زهرمار"  هڪ دیخند  دوباره
 دمیفهمی زودتر م شدیم  یخدا چ یپس. ا یهم هست یجونم خجالت

 ؟یدیفهم یاگه م  شدیم یمثال چ -

 به قدم زدن ردڪ  شروع

 بچه  نڪن  یبزرگترت فضول ارڪ تو   -عابد

 رد ڪ توجهشو جلب   رفتی م یڪیداشت رو به تار هڪ یی. هواردمڪ حرص نگاهش  با

 م ی. بهتره بر شهیم یڪهوا داره تار  گهید -عابد

   میردڪعوض   ڪپار   یحرفش راهمونو به سمت خروج نیا با

 ؟یخور ینم  یز یچ  -عابد

 ندارم  لیم -

 ؟ یندار  لیگفت: اوهوع م طنتی باش
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 نڪ گفتم: مسخره ن ردموڪنگاهش   ڪیچپ

 ردم ڪمزاح  -عابد

 ی حاال هرچ  -

 ی اچ ڪ  -عابد

االن داد. خخخخخ .   هڪ نویا ی. ول  یبود . بده ماچ  لشیباب م هڪ یذهنم وول خورد جواب تو
فقط   خوامی ازت نم  یز یمن چ ایو گفت : خدا ردڪ لبم اومد . دستاشو بلند  یجوابم رو  نیاز ا یلبخند

 شفا بده   نویا

  یروبه رو  قای. رفت طرف در سمت راننده، دقدمیدو نیزدمو دنبالش تا دم ماش   غیحرص اسمشو ج  با
 تا نشونت بدم  سایوا  یمن با حرص گفتم: منو شفا بده؟ حرات دار 

   ردم ڪن  یار ڪ  هڪمن   -عابد

 نڪهم   یار ڪ هی ای توروخداب -

 ی خندی م ین ڪیم رڪ با خودت ف   ڪیخودت ال  هڪنگفتم  ی ز یبابا من چ یا -عابد

 خب...خب...  -

دادم ففط   حی ترج نمی هم یبرا هڪچرخ خورد   رمڪ ف یبگم چ تونستمی شدم از جواب دادن. نم عاجز
 حرص بخورم 

  یداشت رو هڪ یاز خنده ا یبلند یخودشو گرفت . با صدا یجلو  یول شدیخنده داشت منفجر م از
 داشتم  لیگفتم: خب حتما دل   شدیم انیصورتش نما

   لش؟یو دل  -عابد

 وندم  خودشو به خودش برگرد جواب

  ه؟یبق  ارڪتو   یفضول -

 وونهید میو گفت: از دست تو . سوارشو بر دیخند
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 ی خودت  وونهید -

 شوارشو شالفه   -عابد

. مثال قهر بودم به  ردڪی م  تڪحر   یسوار شدم . به طرف خونه به آروم ردموڪ   ڪناز یچشم پشت
 مثال؟   یگفت: قهر  یااصال باهاش حرف نزدم.  بالبخند مظلومانه لمیدل نیهم

 آره؟ یگفت: باشه پس قهر  هڪبرگردوندم   رومو

 موندم   ت ڪسا

 .یخب خودت خواست  لهیبا حرص جواب داد: خ عابد

 هان یماش  نیاز ب ویاز طرز رانندگ  مڪ  مڪاما  دمیترس یپدال گاز فشار داد. اولش نم  یتا آخر رو پاشو
 گفتم: توروخدا آروم. عابد  غی. باج دم یلرزی داشتم از ترس به خودم م  رد شدنش

 آره؟  ی: قهر دیپرس یباتخس 

  واشی. ستمیجواب دادم: نه بخدا ن  نم،ڪآرومش    ردمیڪ م یوجودمو گرفته بود سع لڪ  ترس

   ردمڪ بگو غلط   -عابد

 . مواظب باش ردمڪباشه باشه غلط   -

 داد  یو گفت: چه حال  ردڪ  مترڪسرعتشو  عیسر هڪ ردیڪ م شیجمله آروم هی نیهم انگار

 ی لیعابد خ  یاوونهید یل یگفتم: خ ضی غ با

 ی توم خانم وونهیگفت : من د یبا حالت حرص درآر  دیخند

  ردمڪبلند شروع  ردموڪ جمع  امنهیس یرومو برگردوندم. دستامو تو دیباریاز سرو صورتم م حرص
 شق  لهڪ وونتم،ید گهی بده هنوزم م شتنمڪبه   خوادیم یروان  یباخودم حرف زدن: پسره

 ا یگفت  یچ دم یشن  -عابد

 ؟ یچ هڪ یباال رفت : خب بشنو  ی مڪناخودآگاه   صدام
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. دست   هامهڪ اش تخته هیپسره  نیواقعا ا ردمڪ یزد رو ترمز و من در بهت فقط نگاهش م دفعهی
خوش فرمش   یهامو یاون دستش رو تو الفهڪفرمون گذاشت و  ییقسمت باال یچپش رو رو

هم فشرد و لباشو داخل دهانش برد و همزمان هم لباش به حالت اول  ی چشماشو رو دویشڪ
و موهاش نگهداشته بود. اخماشو تو هم  قهی  نیب ییجا  هیبرگشت هم چشمهاش باز شد. دستشو 

... لڪ   لڪشمرده گفت: بامن... یل ی. آروم و خردڪ اونطرفتر از صورتمو نگاه  میڪو  ردڪ فرو 
 ی زن یسر...نذار...بار آخرت هم باشه سر من داد م... سربه نڪن

 گفتم؟   یچ  یدیگفت: فهم ردوڪنگاهشو روم زوم   آروم

  یر ڪداد زد: مگه  دفعهی. ردمیڪ نگاهش م ؟یبگم چ هی نی بودم فقط ع هڪ شو  یحساب هڪ منم
 ؟ یدیفهم دمیپرس

گرد شده از تعجب و ترس آروم به   ییازم سلب شدبا چشمها لمڪ واقعا قدرت ت  ادشیفر نیبا ا گهید
دادم. سرجاش به حالت معمول نشست و  با گفتن "خوبه"  ونڪحرفهاش سرمو ت   دیتائ ینشونه

هم  یتیآدم دو شخص گنیم هڪبودم   دهیبودم. شن دهیند گهیرو د  شیمدل نی ا ای. خداردڪ   تڪحر 
حالت بده و دوباره برگرده به حالت قبل.   ریی سرعت تغ  نیبه ا هڪ ینجور یا گهینه د یول  هوجود دار

؟ بعدم   ارشمیڪ ... خب...خب مگه من چ نه؟یڪرفتار م ینطور یا هڪگفتم بهش   یاصال مگه من چ
  هڪمثل عابد.... به خودم  یسڪجنس مخالف سرش داد بزنه. اونم  هیباالخره مرد و دوست نداره 

  دمیدی. باالخره به خونه رسزدمیغلت م راتمڪارش. تو تف ناراحت شدم از رفت یل یبگم خ  دروغ تونمینم
 ؟ یش  ادهیپ یخوایو گفت: نم  ردڪبهم   یو نگاه ردڪدرو باز   هڪگاه سرم بود  هڪیدستم ت

  سڪ چیشدم. به داخل ساختمون رفتم. چون ه ادهیپ نی از ماش  یحرف چیخودم اومدم و بدون ه به
سر در   شوی رفتم داخل و حرص چندلحظه پ   ردمڪهارو باال رفتم و در اتاق رو باز  پله  عیخونه نبود سر

  یداد عابد بلند شد: چته؟ در رو آروم هم ببند یصدا ه ڪ  دمشیوبڪبه هم   مڪ. مح  ردمڪ   یخال
 شهیم ستهب

 نداره یببندمش. اتاق خودمه به تو ربط ینجور یجواب دادم: دوستدارم ا یزبون دراز  با

قرار از دستش  هڪ دونستمی. خوب مدمشیوبڪبه هم  مڪدوباره مح  ردموڪ در رو باز  گهیبار د هی
در رو   نیا  یبخورم. چون هم سرش داد زدم هم واقعا صدا ڪتڪهستم  هڪ  یا ارهڪ به عنوان هر

تا قبل از   دمو ی. ترسشهیم یڪبحالت دو داره به اتاق نزد هڪ دم یشنی پاهاشو م یاعصابش بود. صدا
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 یدیشد یهاتگون رهی. تا دستمو برداشتم دستگردمڪدر رو قفل   عیدستش به در بخوره سر هڪنیا
درو   ی.... جرات دار یلگد به در زد و گفت: لعنت هیشده از دستم.  یفر ڪ   یلیخ  هڪخورد. معلوم بود 

. من  نمیڪم تی باال آره؟ حال یبر ی. صداتو واسه من منمیڪ م  ارتیڪچ نیبب   نڪ. درو بازنڪباز  
ونشون  نشده واسه من خط یچی . پسره پرو هنوز هنمیڪ نازتو بخرم آدمت م  هڪ ستمی ن تی عل  اباب
  اریڪ چ یخوایم  ردمڪدروباز   ؟یچ هڪو گفتم:   ردمڪ. به خودم جرات دادم و در رو باز  شهیڪم

 ی . هنوز منو نشناخت نمیڪم اریڪچ نیدست به من بزن بب یحرات دار   ؟ینڪ

رو   تشیادامش بدم تا سرحد عصبان خواستیچرا دلم م دونمینم هڪاومده بود  شیپ  ڪیال یدعوا 
 بدونم. 

 ن ڪن  یبهت گفتم با اعصاب من باز   -عابد

 آبم روش   هیرو خوردم  ایشدم ح  پرو

 ؟ ین یڪم یچه غلط نمڪ  یمثال اگه باز  -

فقط چشمامو از   هڪعادل از پشت سرش اومد من   یصدا هڪطرفم اومد تا دستشو آورد باال  به
 ترس بستم

ادامــه داد:  ـهڪ مــیبـــه طـرفـ صـدا بـــرگـشتــ ـثــڪمــ  یـمــڪعـابـــد!بـــا  -عـادل
ـ یڪـارمــیڪچ   ادیبـــا فـر  بـــای و تــقــر دیـشڪ مــوهاش   یتــو یدســــتــ  ی؟عـصـبـــیـن

  ـفـتــنـحـــرفـش رو نـزد و بـــه جـاش بـــا گ هیـ...بـــقــســــرتــقـ ی گـفـتــ: دخـــتــره
آرامــش از دســــتــ رفـتــش   ـردڪ یجـمــله ال اال اله اهلل  چشمــاشو بـــســــتــ. ســــعـ

بـــا تــعـجـبـــ بـــه هردومــونـ نـگـاه  ـانـڪ ـمــا ڪ. عـادل ارهیرو بـــه دســــتــ بـــ
چه   نـجـایا نـیگـیو گـفـتــ: مــ ـردڪلبـــ بـــاز   یـالفـگـڪبـــاالخـــره بـــا   ـردیڪمــ

دخـــتــره   --زدعـابـــدیو قــدمــ مــ  دیغـریمــ رلبـــی ز نـطـورینـه؟ عـابـــد همــ ایخـــبـــره 
. ی. هنـوز مــنـو نـشنـاخـــتـــنـمــیڪ. آدمــتــ مــزنـهید مــاحـــمــقــ ســــر مــنـ دا

ـ یمــثــل ا --عـادل گـل   شیشوخـــ نـبـــازیحـــرفـ بـــزنـ نـیخـــوایشمــا دوتــا نـمــ ـهڪن
. عـابـــد بـــا  مــیـردڪبـــه ســــمــتــش نـگـاه  ییـدوتــاڪچ ویدیگـفـتــ: اقــا و  ـردوڪ

ـ  بـــود بـــا حـــرصـ   دهیخـــنـده مــنـو د ـهڪمــنـ بـــا خـــنـده. عـابـــد  تــیعـصـبـــان
ـ  ه؟یگـفـتــ: چ   یبـــه تــو ربـــطـ--زبـــونـ درازمــ فـعـال شد  شد؟بـــازهمــبـــاز  شتــین
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ـ  ای یبـــنـدی همــ فـشرد و گـفـتــ : هاله دهنـتــو مــ ینـدارهدنـدونـاشو رو دلتــ   یلینـه؟ خــ
ـ ینـمــ یغـلطـ چیه --ارمــ؟یســــرتــ بـــ ییبـــال هی امــروز  خـــوادیمــ   تــایـنـڪ یتــون

ـ  تــمــگـفـ نـویا آنـ   هیشد و صـورتــش ســــرخـــ ســــرخـــ.  یچشمــهاش عـصـبــ
! ـردمــ؟ڪقــفـل  عـی تــو اتــاقــ و در رو ســــر دمــیپــر ـهڪشد یچ ـدمـینـفـهمــ
گـوشهامــ  ی.مــنـ همــ فـقــطـ دســــتــامــو رودیـوبـــیڪبـــه در مــ  ـمــڪمــحـــ

 ای.  دمــیبـــســــتــه بـــودمــ. واقــعـا تــرســــ چشمــهامــوگـذاشتــه بـــودمــو 
همــونـ روز   ـهڪ مــی بـــر شی پــ مــیبـــخـــواه ینـجـور یا ه؟یـڪ گـهید نـیا نـیحـــســــ

 ویتــنـد  نـیعـاشقــ ا یبـــدوزمــ.... ول  ـفـنـڪخـــودمــ  یبـــرا شمــی اول مــجـبـــور مــ
مــنـ  ـنـه؟ڪداره رو مــنـ دســــتــ بـــلنـد  ی..... اصـال اونـ چه حـــقــشمــیقــبـــداخـــال

  ـهڪ دیچرخـــیمــســــخـــرهمــ تــو ســــرمــ مــ یـرهاڪ... فـســــتــمــیزنـش نـ ـهڪ
. حـــاال ـنـمــیڪمــ یتــالفـ  ی: امــروز رو درســــتــدیصـداش بـــه گـوشمــ رســــ

 یصـدا گـهیعـابـــد بـــســــه د   --گـفـتــمــ بـــهتــعـادل یـ ڪ نـی بـــبـــ
ـ  ـدومــشونـڪچ یه بـــاعـثــ   ـهڪنـرفـتــمــ   رونـی. تــا وقــتــ شامــ از اتــاقــ بـــ ومــدین

  یچرخـــونـ جـلو یصـنـدل یهمــ شده بـــود. رو یخـــانـمــ و بـــابـــا عـل  هیتــعـجـبـــ عـال
بـــودمــ  ـردهڪمــشغـول  ی ـ ڪنـشســــتــه بـــودمــو خـــودمــو ال  وتــرمــیـامــپــ ڪ
و   دیبـــه گـوشمــ رســــ دادیداشتــ صـدا مــ یـســــ ڪتــوســــطـ  ـهڪدر  یصـدا ـهڪ

ـ  یای. نـمــ یآبـــجـ -- ییآشنـا یپــشتــ بـــنـدش صـدا نـ یا ؟نـهیواســــه شامــ؟ خـــوابــ
 ـردمــڪ. دروبـــاز دمــیبـــه طـرفـ در دو عـیرادانـ. ســــر یــود ..... واعـادل نـبـ یصـدا

ســــالمــ خـــانـمــ خـــانـمــا. مــعـلومــه  --.رادانــردمــڪ یبـــالبـــخـــنـد ســــالمــ
نـشدمــ؟  تــوجـهمــنـ مــ  ـهڪ  نـیاومــد یـڪ. شمــا گـهیتــو اتــاقــمــ د --؟ییـجـاڪ

خـــانـمــ تــو خـــوابـــ نـاز   ـهڪ یگـفـتــ : همــونـ مــوقــعـه ا ـردوڪ  زیچشمــهاشو ر
چشمــ تــو بـــرو مــنـمــ االنـ  --مــ یشامــ بـــخـــور  مــیداشتــنـ. بـــدو بـــر فـیتــشر

  --ه؟رادانـیچ --ـردڪ گـاهمــعـصـبـــ رفـتــ و نـ یقــدمــ ـیڪتــعـجـبـــ   امــبـــایمــ
بـــه ســــرتــا پــامــ انـداخـــتــمــ  ی؟نـگـاهیبـــود  دهیلبـــاســــها خـــوابـــ نـیبـــاا

ـ ی هنـوز مــانـتــو و شلوار بـــ زدمــو  یتــنـمــ بـــود. لبـــخـــنـد مــســــخـــرها یرون
  یخـــوابـــمــ بـــردآهانـ ینـطـور یــهم دمــخـــســــتــه بـــو یل یگـفـتــمــ: آره خـــ

رفـتــ در رو    نـییپــا ـهڪ. از پــلهها نـییزودتــر بـــرمــ پــا ـهڪگـفـتــ و خـــواســــتــ 
. از ـردمــڪ یبـــه خـــودمــ نـگـاه ســــتــادمــویا یقــد نـهیآ یبـــســــتــمــو جـلو
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چه   نـیآخـــه دخـــتــر ا --خـــنـده  ریگـرفـتــ. زدمــ ز ـخـــودمــ خـــنـدهامـ افـهیقــ
 دیحـــرفـمــ خـــنـدهامــ تــشد نـیبـــاا ؟یـردڪواســــه خـــودتــ درســــتــ  هیاافـهیقــ

ــ دســــت هی ـمــدمــڪشد. از   ـیڪاز قــبـــل خـــنـده از لبـــهامــ شل  شتــریشد و بـــ
ـ  همــ  دیشال ســــفـ هی. ـردمــڪآوردمــو تــنـ  رونـی بـــ  یروزهای فـ یلبـــاســــ آبــ

حـــاال   نـی گـفـتــمــ: آفـر نـهیخـــودمــ رو بـــه آ ـردنـڪ. بـــا مــرتــبـــ ـردمــڪســــرمــ 
 ـ قــبـــل از ر اومــدمـ رونـی در اتــاقــ بـــ از ی بـــاش دیبـــا ـهڪ یهمــونـ هالها یشد

اعصابش تا   تی بخاطر تقو ذاشتیم میملت یڪموز  هیبود  هڪاتاقش نبود؛ چون هروقت   داخل
از اون  یخب االن خبر  یول  ردیڪم جابیا ینجور یخونسرد و آروم باش البته شغلش ا شهیهم
نه   نه؟ڪ یار ڪ  هیبق یجلو دفعهینشه  وونهیحاال د ؟ین یبی معروفش نبود. شانس رو م  میمال یڪموز

. به خودم  دمیبدجور ازش ترس  مایخودمون  ی. ول نمایڪ م ییراڪمنم ف نه؟ڪ  تونهیم  اریڪ آخه چ
  هڪ ردمڪ آروم سالم   یل یها روون شدم. خدادمو از پله ونڪبه چپ و راست ت  یام گرفت سر خنده

  هیپس بنا به حدسم به آشپزخونه به دنبال عال دمیجمع ند یخانم رو تو هی. عالدمیجواب شن یبه گرم
.از پشت  ارمیاز خودم در م ییهاله حس ششم.چه لقبا  گنیدرست بود. به من م مخانم رفتم. حدس

 ردم ڪ بغلش 

 ؟ ی مامان یچطور  -

 ی مهربونش نشست و گفت: قربون دختر خوابالودم برم من اله یهالب  یرو  یلبخند

  نه،ڪجواب دادم: خدان  ریامو تو هم گره زدمو سر به زها دستبچه  نیازش جداشدمو ع شرمزده
  نیشما تنها بود دم یموقع خواب نیتا ا هڪ د یببخش

 رم ی ساله دست تنها به استقبال مهمونام م ۳۰من  زمینه عز -خانم هیعال

 نم؟ ڪ اریڪام چخب االن آماده -

 ز یم دنیاس فقط مونده چآماده یهمه چ زدلمی عز  ستین یاگهید زی چ -خانم  هیعال

 د یشما بر دمیمن انجام م  گهید نویخب ا -

 م یندار ی گفتم: نه و آخه و ول عیسر هڪ  نهڪاومد مخالفت  تا
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 بردمش  رونیآروم بالبخند از آشپزخونه ب  ی لیگرفتم خ بازوهاشو

 امان از دست تو دختر  -خانم  هیعال

 د ییبفرما گه؟ید مینڪ  اریڪ گفتم: چ ردموڪ باز  شموین

و چند   زیم  دنیبه چ ردمڪ دقت شروع  یباحوصله و از رو یل یخ مییعاشق سفره آرا  یچرا ول دونمینم
 لحظه بعد.... 

 محشر شده دخترم  یوا -خانم  هیعال

رفته انقدر  ڪیبه  گمیمن م ی: ه ردڪ رو باز    یعادل باز در شوخ  یخودم یآبج  هڪالحق  - رادان
 زشت شده نگو به تو رفته

به جز   شی صندل ینشست رو ردوڪ  یفی تعر هی شڪ هر هڪ. خالصه دیچ یخونه پ یخنده تو یصدا
عابد هم  یعن ینفر  نیآروم گرفتن. منتظر بودم آخر هاشونی صندل  یرو ردنڪبا غرغر   هڪ  مایرها و ر

 به من نشست.  یحرف و توجه  چ یخونسرد و بدون ه ی ل یبگه اما خ یز یچ هی

 ؟یرفت  السڪعاطفه:   خاله

 زه یریهنر م  هیبا غرور جواب داد: نه ماشااهلل دخترم از هر انگشتش   ردوڪ  یشدستیخانم پ هیعال

سال   یڪبه زور به   تونییو آشنا   نیاز اولش باهاش نبود هڪزدو گفت: خاله جون شما  یپوزخند رها
 نرفته باشه؟! هڪ نیدونی م  جاڪ از  رسهیم

  زایچ نیهاله ا ریبودم. نخ  هڪمن   یجان از اول باهاش نبوده ول هیعال دیجواب داد: شا عیسر یباباعل
 خودشه  یذوق هنر  دینیبی م هڪ ناهمیدوست داره. ا  یلیرو خ 

  ستین های مثل بعض نهیڪم  ارڪبه من رفته مخش خوب   میآخر رو رد و گفت: ابج ریهم ت عادل
 بلد نباشه  یز یبره بازم چ  السڪ نهمهیا هڪ

خونسرد با   یل یاما خ گفتی م  یز یعابد هن چ خواستیبودن. دلم م مایمنظورش رها و ر  فایدق
در   ذاشتیدهنش م یرو با چنگال تو ییاهوڪ هیڪساالدش مشغول بود. نگاهم به عابد افتاد ت
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 مونهی م نیهاش بود. عادل ادامه داد: اهان مثل الب  یهنوز اون پوزخند مسخره رو هیڪحال
 دارن استعداد ندارن اناتڪام

زدو  یاو خاله عاطفه. آقا رسول شوهر خاله عاطفه خنده ما یهمه و حرص رها، ر  ڪیر یز  ریز یهاخنده
 دخترم  نهڪ گفت: دستت درد ن 

 . ستین فیتعر همه نی . الزم به انمڪی همه تعارف جواب دادم: خواهش م نیاز ا شرمزده

خب بسه   لهیدر رفت و گفت: خ  ورهڪعادل در حال حرص خوردن بود، از   یهاهنوز از حرف  هڪ رها
 بابا شام از دهن افتاد. یا ن؟ینڪپاره ن  هیڪتعارف ت نقدریا شهیم گهید

 . دیشڪ  یهمه رو تو یهاشدن اما اخم  تڪحرفش اگرچه همه سا نیا با

خاله عاطفه رو به دخترهاش گفت: حاال   هڪبلند شدن   زیاز سر م  یڪی یڪیتموم شد؛  هڪ  شام
 نوبت شماست 

 م؟ ینڪ  اریڪچ  هڪ: د یگنگ پرس مایر

 ها با شما شستن ظرف  -عاطفه خاله

مهمون و   یجا دای. جدمیمهمون نجایهمه ما ا ؟یلفتڪ میگستاخانه جواب داد: مگه ما اومد یلیخ
 عوض شده؟  زبانیم

چرا چندتا  یبزرگ نیخونه به ا نیا یخاله جون برا دونمیاصال من نم هم با غر ادامه داد:  رها
 ره؟ یگینم  ارڪخدمت

صدو هشتاد    هڪ یا افهیگفتنو با ق   یچشم هی عیسر هڪدر گوششون گفت  یخاله عاطفه چ دونمی نم
 نن ڪ ها رو جمع ظرف  هڪبود بلند شدن  ردهڪ  ریی درجه تغ

 د یشڪشما زحمت ن  رمی خودم م  خوادینه نم -

تا فردا  ترسمیبهتره. م یشڪبشقابو از دستم گرفت و گفت: نه هاله خانم شما زحمت ن   ضیبا غ  رها
 نن ڪ  فیدوباره از ظرف شستنت هم تعر
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ببر تو    هارووهیتو م  زمی خانم گفت: هاله جان عز هیعال هڪ خودمو گرفتم  یجلو  یگرفته بود ول  امخنده
 رفتن اونجا  نایبابا ا اطیح

پسرها دور هم نشسته  رفتم اطیبود رو برداشتم و به ح  ردهڪاماده  هڪ وهی گفتم. ظرف م یشمچ
حرف   زایچ  نجوریو ا ارخونهڪهم در مورد  یبه راه بود و آقا رسول و بابا عل ونشونیبودندو بساط قل

جمع   همه مڪ مڪ  انیب  ردمڪهم اشاره  نایگذاشتم و به رادان ا نایا یبابا عل  نارڪ. ظرف رو  زدنیم
تو خودش   ی بودن از ظرف شستن باالخره فارغ شده بودن. عابد حساب ماینفر رها و ر نی شدن آخر

 و حرف زد عمو رسول بود.   ردڪلب باز   هڪ یسڪ تنها  یبود. همه متوجه حالش بودن ول 

 ؟ یعموجان چته؟ توهم -رسول  آقا

  ؟ی: چ دیپرس یج ی و با گ ردڪاه بود با حرف عمو رسول بهش نگ گهیسمت د هیتا االن روش   هڪ  عابد
 ن؟ یبا من بود

 شده؟  یزدو گفت: بله با شما بودم. طور  یرسول لبخند عمو

گفت:    نهڪ دیاعتماد به نفسش رو تشد ردیڪم یسع  هڪ یق یبا نفس عم  ردوڪ  ثڪ م میڪ
با ساناز به   ه ڪ ستیوقت ن  یلیخ دونمیرو بگم... راستش م یموضوع هی دیهست نجایتا همه ا دیبذار

سو  یهمه  هڪفرصت باشه  نیامشب بهتر ردمڪ  رڪ. ف نمڪازدواج  خوامیهم زدم اما...... م
 دوتا خانواده بود برطرف شه نیا نی ب هڪ ییهاتفاهم 

بخواد واقعا از   یسر لجباز  هڪ ن یبا تصور ا هوی.... دمی رها به وضوح د یهاچشم یرو تو یشاد  برق
گفت: آره پسرم   ی.خاله عاطفه با خوشحالردمڪ برق گرفته ها نگاهش  نی ع  نهڪ یرها خاستگار 

شما چه   ستازی پنهون ن هڪ. واال از خدا یایب  رونیاون دختره هم ب یاز حال و هوا هڪفرصته  ن یبهتر
 .میندار یحرف هڪبود. ما   یشب نیهمچ هیبخاطر  مینگفت یز یپنهون ما خم اگه تا االن چ

نشدم واضح   یفهم  جڪباعث  نیاز ا  شتریب هڪن یزدو گفت: بهتره تا منظورمو تا قبل از ا  یلبخند عابد
 بگم

عشق و  چیشما ه یمن و عادل با دخترها نیبه آقا رسول و ادامه داد: عموجان... ب  ردڪبعد رو   
 وجود نداره  یاعالقه
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بازو پر از تعجب   یهام ستاره بارون شد. رها با دهنهارو...چشم افهیجونم ق یتو خال. ا  یزد هڪ آخ
 داد زد: عابد؟!  بایتقر

پشت سر   لیفام یتو نی از ا شتریب  خوامی به حرف رها، رو به آقا رسول ادامه داد: نم توجهی ب
. بهتره  نهڪن  اروڪ نیبذاره بخاطر ما ا شی هم بخواد پاپ یسڪاگه  هڪدختراتون حرف درست بشه 

 شهڪب  یڪبار یجاهابه  هڪن یجا تموم شه تا ا  نیهم هیقض نیا هڪ

  یبود گفت: اصال شوخ ردهڪ برداشت  مزهی ب  یشوخ هیمعلوم بود حرف عابد رو فقط  هڪ رها
 نبود عابد  یقشنگ

  خوامیکه هست و م  یادامه حرفشو از سر گرفت: اما مسئله مهمتر  ردوڪ ن  یعابد بازهم توجه  اما
 ....  رمی بخاطرش از پدرو مادرم اجازه بگ  یعنیازش...

 ؟ ینڪازدواج   یخوای م ڪیپس با   نمیبب  نڪ وسط حرفشو گفت: صبر دی پر یعاطفه عصب خاله

 ...نهڪخدا خفت ن  یسمت من. ا دیهمه سرها چرخ هڪبهم انداخت    ینگاه هی عابد

ناخودآگاه بلند شده بود  هڪ ییبود با صدا ردهڪبود تعجب هم  یعصب  هڪعاطفه همونقدر   خاله
 . هاله؟دمینفهم ؟یگفت: چ

 دادو گفت: بله. هاله ونڪ مثبت ت یبه نشونه  یسر  عابد

جز    سڪچ ی . هنیایبه هم م یل یخ  هڪ. واقعا دونستمی زودتر از همه به حرف اومد و گفت: م رادان
 ه ڪبود. مبار  ینداشت داداش. واقعا عال اقتشویتو ل

 تو؟  یگی م یدار  یچ ه؟ڪمبار   ویچ یعاطفه: چ  خاله

 م یشستی دو ساعته ظرف م ڪی. بفرما مامان خانم ال ڪی: هه زردڪ اروم زمزمه  مایر

!  ن؟ڪی گهید نایا ایخدا شستن؟ی دوتا ظرف م  نی! بخاطر ام؟یشست یعالم دو ساعته ظرف م  ڪخا
   ؟ین یبیخواهر م هڪو گفت: هه واقعا  ردڪبهم   یخاله عاطفه با حرص نگاه

 و؟ یچ -خانم هیعال

 ی پروروند نتیمار تو آست -عاطفه  خاله
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  یاشتباه هیبار   هی. ما نڪخاله سر رفته بود گفت: عاطفه بس   یهاحوصلش از حرف  هڪخانم  هیعال
  ایبوده احترام  هڪ ی بچه هم حاال بخاطر هرچ نی. امیگرفت میتصم شیعابد و زندگ یبرا  مویردڪ

  یو ب  ڪیال  میسر تصم شویچند سال جوون هڪ نهیمهم ا نهڪی فرق نم خواستهی خودش م هڪنیا
  شی خو تڪ صالح ممل   نهڪ یزندگ  دیبا  یچطور  دونهی خودش بهتر م  یسڪهدر داد هر   ما رڪف

نه   ردهڪانتخابش   هڪ دهیبوده رو تو هاله د  مڪ شیزندگ  یتو هڪ یز یخسروان دانند حتما اون چ
 نیحاال انقدر تو ا گهیعابد و عادل هم د میهامون بشبچه  یمانع خوشبخت  میخوای نم  یمن نه عل

 یبرا ردنڪدعا   ادی از دست ما برم هڪ یار ڪطبع آدما رو بشناسن. تنها    هڪاجتماع چرخ زدن 
 ن یهم ندشونهیبا همسر دلخواه آ شونیبه خوشبخت  ردنڪ  ڪم ڪو   یر یعاقبت بخ

 ردن ڪمخ توروهم سوراخ  هڪنی مثل ا ری رو برگردوندو گفت: نخ  ضیبا غ  خاله

ما   یجا نجایرسول. ا میو حرص رو به کرد به آقا رسول و گفت: پاشو بر ت یبا حالت عصبان  بعد
 هابچه  نی. بلندش ستین

هم پشت سرش.   مایاز جاش بلندشدو رها و ر هیشد و زودتر از بق  شقدمیبه دنبال حرفش پ خودش
رادان قصد رفتن نداره . عمو رسول با    ادیبوش م هڪ  نطورینفر بلندشد چون ا نی آخر بایعمو رسول تقر

شبتون خراب شد. از  هڪبازم شرمنده   خوامیمن از طرف اونا معذرت م د یگفت: واقعا ببخش یشرمندگ
 بود.  شیتو زندگ یآقاعابد امشب شب مهم  شترمیهمه ب

پشت    هڪ  ثیحرف و حد نهمهیباوجود ا هڪ می. مقصر ماهستهیچه حرف  نینه عموجون ا -عابد
 نرسه نجایبه ا هڪ میزدی نم یسرمون بود حرف

 آقا با اجازه  یام عمو. علشرمنده  -رسول  آقا

رسول؟ دو ساعته  ی نیڪم اریڪ: چ دیبه گوش رس  نی ماش  نارڪخاله عاطفه از    یعصب ادیفر یصدا
 . زودباش نهیڪ پچ پچ م یستادیا

 اومدم خانم، اومدم -رسول  آقا

گذروند   اطیگفتو رفت. رادان هنوز نشسته بود.عادل نگاهشو از در ح  یابه ما خداحافظ عجله رو
شدو گفت: وا   انیصورتش نما یتو   یتعجب ساختگ یاچشمش به رادان افتاد. با حالت بامزه  دفعهی
 ه؟ ڪی نیا
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 زدو جواب داد: منم منم رادانتون صفا آوردم خونتون  یاخنده رادان

 نه بابا؟  -عادل

نشسته بود زدو گفت:   نارشڪ هڪعابد   مرڪبه  مڪو بعد مح  ردڪ   رڪف  یاچند لحظه  هی ادلع
 . بلندشو هاتهیمثال امشب شب خاستگار

 ؟ یصورتش نشسته بود با تعجب گفت: چ  یرو   یز یاخم ر هڪ  عابد

 زم ی پسر عز گهید یخاستگار  میگفت: بر ردوڪ   ڪصداشو ناز عادل

 بچه  نیبش  -عابد

 جواب عابدو داد: نشستم قدم بلنده. رادان پاشو   ،یبا حاضر جواب شهیمثل هم عادل

 ردنڪ  یگرم یڪسالم عل هیبه زور عابد رو بردن داخل و بعد از چند لحظه دوباره برگشتن و   ییدوتا
 نی. حاال اشونیقبل یآروم اومدن نشستن سرجا یلی. خ یواقعا انگار پدرو مادرشنو اومدن خاستگار 

در   دومادر عاب یداشتم ادا هڪ  یطبق انتظار  هڪ. عادل دونهی آورده بودن خدا م  جاڪ وسط گل از 
عادل و   یهاحرف  های از ته دلشون بخاطر شوخ  یهافقط تمام خنده هڪ یخانم و بابا عل هیاورد. عال 

 .ردیڪ رادان، فضا رو پر م

 پسر  شدتڪخدان  -خانم  هیعال

 سر اصل مطلب   می بر میبحثا بگذر نیجون بهتره از ا هیعال -عادل

 قرمز شده بود از خنده جواب داد: اصل مطلب؟!  هڪ  یعل  بابا

  ینگاه دخترتون چنان چنگ هڪ نهی. اصل مطلب ایدیسع یآقا گهیجواب داد: بله د یجد  یلیخ رادان
 . زنهی شب و روز حرف دخترتون رو م هڪبه دل پاره پاره و شرحه شرحه پسرمون زده  

گذاشتو  مشڪش یدستشو رو هی فشار اومده بود،  مشڪش  یهاچهیبه ماه ادی نده زاز خ هڪ  عابد
بود.  ردهڪرو حفظ   شڪناز  ی صدا هڪ. عادل همونطور  دیمثال خانواده خند نیا یبازم به اداها

انداخته دل پسرم درد   مڪچنگشو مح یلی خ نمڪ ر ڪف  یگفت: ول ردوڪبه دست عابد  یااشاره 
  گهید دین ڪیمگرفته. مشاهده 
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گفت:   ایبا حجب و ح افهیق هیبا  نبار یخنده جمع شادمون بلند شد. عادل ا یحرفش بازهم صدا نیباا
باز   ششمینشسته پرو پرو تو جمع ما، ن  اری ب  ییبلندشو دختر چندتا چا میقد یواه واه عروسم عروسا 

  رنهو گ  یقلب و روح پسرمو گرفت یچنگ انداخت  ای وحش نی ش عبه دل  هڪ فی... حفی. حیه نهیڪم
 نه یڪباز نشسته برو بر منو نگاه م  اری ب تویی. بلندشو چاردمیڪ قبل ازدواج سه طالقتون م

  شی. از جام بلند شدمو راه آشپزخونه رو در پارمیب یبرم چا هڪبهم زد  یاخانم با خنده اشاره هیعال
به آدمها نرفته  میچ یه  نیرفتم. توروخدا بب اطی رو برداشتم و به ح  ینیو س ختمیر یی گرفتم چندتا چا

من به   ینیبی م  یاندلم برات تنگ شده. مام ی... مامانستیاصال مهم ن ی..... ولمیاز خاستگار نمیا
و   ی. مامان قول بده واسه خوشبختردڪ  یمشب ازم خاستگار عابدم ا نی . مامان ببدمیآرزوهام رس 

 ....ینڪ آرامشمون دعا 

  هی یچ یعنی. هاشهی م  شیزیچ هی نمیبا اخم برداشت. وا ا  هڪعابد گرفتم  یرو جلو  ینفر چا  نیآخر
باهام قهره   ه ڪاون  ردڪ . پس غلط گهیامروز بود د یخب خره معلومه بخاطر دعوا شه؟یم  شیزیچ
 شمیامشب پدرو مادر خودم پ اشڪشده واقعا.  یچه خاستگار  ؟ی. هه خاستگار یخاستگار  ادیم

جسمش    یوقت  یحت هڪ یقبر و مادر  هی دموید سڪع  هیازش فقط  هڪ ییمطمئنم بابا یبودن ول
 هیو عال  ی و اوناهم خوشحالن. باباعل  ننی بیامشب دارن منو م ردڪ  یناتوان شد با روحش برام مادر 

جز خانواده عابد باشن    یبه شوخ  یحت هڪن یا یامشب به جا هڪ ردنڪ  یدر حقم خوب یلیخانم خ 
  هڪدر گوش عادل گفت  یز یچ هی دفعهیو آروم نشسته بود.  یجد  یلی. عابد خنمن موند نارڪ

 بگم یز یچ هی خواستمیبه حرف زدن: حاج آقا راستش م ردڪ عادل هم شروع  

 د ییبفرما  -ی باباعل

 با دخترتون حرف بزنه   خوادیبگم؟... راستش م یچطور  دونمی واال نم -عادل

تو ذهنم  هڪ یف یبخاطر اراج   دمیچه طرز حرف زدنه؟ لب گز نیفداش بشم من..... اع هاله؟ ا یا
 بود   یرسم یواقعا انگار مراسم خاستگار  گهی. بابا دشدیم فیرد

 هاله جان دخترم بلند شو  -ی باباعل

اما   میرفت اطی و از جام بلند شدم. عابدم پشت سرم بلند شد و به آخر ح  ردمڪبه جمع منتطر   ینگاه
 . دیرسیمحاباشون به گوشم م یب یهاخنده یباز هم صدا میاز جمع دور بود هڪ نیبا ا
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ان و عادل بود. دستاشو راد یعنی  ڪدو عنصر متحر یهای ها بخاطر مزه پرون خنده  نیا بندمی م شرط
داشت   گهیبود.... واقعا د تڪ شد و سا رهی نا معلوم خ ینقطه  هیشلوارشو به  بیج  یتو ردڪ

 ؟ یباهام حرف بزن  یخواستیم هڪ نیگفتم: مثل ا ردموڪ لب باز   نمی. بخاطر هم رفتیام سر محوصله 

 ندارم  ی خونسرد و حق به جانب گفت: نه من حرف ی لیهمون حالت. خ  در

 .... نیپس چرا گفت -

  دیگفتم شا هڪن یهمم بخاطر ا می رسمو به جا آورده باش   هڪن یتفاوت جواب داد: هم بخاطر ا یب  عابد
 ی بزن یبخوا هڪ  یداشته باش یتو حرف 

.  نماڪ  نفشڪ برم بگم نه و جلو همه  گهیم طونهی گرفته ش لیخودشو تحو گهید یلیپرو خ  بچه
 .میبر ستین  یحرف ری دندونامو به هم فشار دادم و با حرص جواب دادم: نخ

 باشه   ادتی ویز ی چ هیگفت: فقط  هڪ  وفتمیخواستم راه ب تا

   دمشیدی سرمو چرخوندم اما نم ذرهیو  ستادمیبهش بود. ا پشتم

 شنوم ی م -

و  نمڪ ی م ی. گفتم امشب ازت جلو همه خاستگار مونمی هام مبدجور سر حرف   هڪ یدید - عابد
 نم یڪ.... پس حتما م نمڪیم  یامروزت رو تالف  ارڪ گمی. االنم بهت م ردمڪ

تموم   یگفتم: آخ زیآم  ریلبخند تحق  هیو با  ردمڪ برگشتمو نگاهش  رد؟ڪ دیاالن منو تهد نی! اجاان؟
 ؟ ین ڪ دمیبا حرف تهد نه؟یهم  تتیخالق

. منتظر اونم باش. اون  دمینشونت م شمیپوزخند زدو گفت: عمل  هیو از من پروتر  اوردین مڪ اونم
 جالبتره 

از حرص   هیڪرد شد و رفت. در حال  نارمڪتنه بهم زد و از   هیبود  بشیدستاش تو ج  هڪهمونطور   و
با من   نیدادمو گفتم: ا رونیب ده یبر دهیمونده بودم. با حرص نفسمو بر هیخنده و گر  نیو تعجب ب

 خدا ی( وا ردڪ رو لمس  میشونیپ ی ود؟! ..... ) دستم روب
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 هڪ ردمڪ  تڪ اش حرو شونه به شونه دمیدو ه،یبق ینشم جلو عیصا نیاز ا شتریب هڪن یا بخاطر
اش مسخره  یپوزخندها نیبه ا گه ید باینگفت. تقر یز ی زدو چ  اشیشگیپوزخند از همون هم هیاونم 

لبخند زد و گفت:   هیباز  ییعابد با رو هڪهمه منتظر جواب بودن  میدیرس هی بق نارڪ.  ردمڪعادت  
 ه؟حل

و  یخانم و رادان بلند بشه بعدهم دست و شاد هیعال دنیشڪ  لڪ یما باعث شد صدا وت ڪس
نه من  یاز االن به بعد..... وا یعنی. شهیباورم نم  ای. خدایراحت  نی. به هممی خاستگار نمیهلهله... ا

 ای ه؟یاغهی ص  هیچ گهیندارم د ینذار. آمادگ  السڪهم   ڪیندارم.... شعر نگو هاله ال  شویهنوز آمادگ 
و   یاستمرار  یماض میگفتیم هیاغه یجواب چه ص شهیبا دوستام افتادم. هم هامل ڪ  لڪ  رستانیدب
  یادآور یاز  ی. لبخندرسهی به زبونمون نم  سڪچ یه هڪ میردیڪ افتخار م مونیزبون دراز   نیبه ا یلڪ

 لبم نشست..... یندارم رو یازشون خبر  گهید هڪ  ییاون روزها و دوستا

عقد و  شهی هم خواستیاما من دلم م ردنڪ  میشنبه تنظ روز پنج  گهیدو هفته د یعقدمون رو برا قرار
 من رو به زبون آورد   یخواسته قایرادان هم دق هڪ میری باهم بگ مونوی عروس

 بدم؟ شنهادیپ هی تونمیمن م  یعمو عل  -رادان

 جواب داد: بگو پسرم   ییبا گشاده رو  بابا

  ری دوتاشون ز رڪبه عقد ندارن خداروش   یاز ین گهیدوتا د نیخب ا  یول  دینڪقبول ن  دیتونیم -رادان
  هڪ ستی ن مڪ یاونقدر  گهیسناشونم د دوننیهم خوب م گهیدست خودتون بودن اخالق همد

شب هم  هی تو  دیری رو باهم بگ یها. بنظرم عقد و عروس حرف  نیاز ا ننوڪ سبڪ تجربه  میڪ نیبذار
 هم....  شنی راحت م  تادو نیا

 شهیو با ذوق گفت: هم زودتر نوبت من م  دی وسط حرفش پر عادل

  گهیخب توهم حرف دلتو بزن د  - عابد

زدن و   به حرف ردڪشروع   عیبود سر  یسڪجمله حاال از زبون هر   هی نیانگار منتظر هم هڪهم  عادل
از    یوقت هڪانداخته. جالب بود برام   ارڪوقته به قول خودش هوششو از   یلیخ  هڪ  یگفتن از دختر 

  یحرفشو زد ول  یبا شوخ شهیمثل هم هڪهرچند   دیباریعشق م  لماتشڪاز تمام  زدیحرف م  هیهد
 شو گفت خواسته  یخجالت چیه  یب هڪبود  قی رف  یبا بابا عل یقدر ان
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                💞💞💞💞💞💞 

 واقعا؟  -سنای

 عادل قبال بهش گفته  هڪهرچند  میموضوع رو هم بگ نیامشبه قراره ا هیهد  یآره. البته خاستگار  -

از   یشب باشه ول هیتو  میبا جار میعروس  خواستیدلم م شهیخوش به حالتون من هم  یآخ -سنای
 محاله  ییآرزو  نیمنه بدبخت برادرشوهر ندارم همچ هڪ ییاونجا

 ؟ی مگه اصال شوهر دار  -

 ره یمنو نخواد بگ نهیڪ غلط م ه؟یچ یتمام گفت: پس مان  تی با جد سنای

اش گذاشتم و گفتم: انشااهلل  گونه  یبوس رو هیام گرفت خنده  هڪبامزه زد  نقدریحرفشو ا نیا
 زم یعز شهیم  نیخوایشماها م هڪ  ینیهم یچهمه

 ؟یردڪ   رڪف ی آره پس چ -سنای

 .میریما قربون عروس گلمونم م گهیبود گفت: بله د تڪ تا االن سا هڪ  ایمان

. انگار روحم زودتر از جسمم میشد  ادهیپ  نیهر سه از ماش  ردنوڪ موافقت  هڪ می به بچه ها گفتم بر رو
  نیقبرگذاشتم. با اول یهارو رو. نشستمو گلدنیبه لرز ردڪ بود. پاهام شروع  ده یبه سر قبر مامان رس

 ..... ختیر امڪ زدم اش  هڪ ڪیپل

 آروم باش  زمیعز گهی: بسه دسناگفت ی

 شده.... ذرهیمامانم  یدلم برا  سنای تونمینم -

 نیا دنیبه طرف مزار شهدا رفتم. با د  ی.... آروم از جام بلند شدم. و به همون آرومهیدوباره گر و
ولو شدم با ناله  نیزم  ینخوردم. رو ونڪ ت گهیجام د سنگ قبر جلوم از  ی"روی دیسع دینوشته " وح

  هڪ ودب مڪ  یخودت رفت  ن؟ینڪدلت اومد منو تنها رها  یرفته بود؟ چطور   جاڪ گفتم: آخه انصافت  
مهر پدر به   گنیم یدیشن  یول  نمیڪنم مبودڪهست احساس   یهست. وقت  یبابا عل  ؟یمامانمم برد

  یتونستی . م یباش یتونستیشما م  ینبودم ول شیدختر واقع هڪ. مناسگهید  زیچ هی شهیدختر هم
 ی ن ڪ یبرام پدر  وی. باش یباش میخاستگار  یشب، تواون
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شد. ادامه   دیتشد امه یو گر ردم ڪ بخاطرش واقعا احساس گناه  هڪافتاد  ادمی یز یچ هی دفعهی
ببخش   ییو حرف نزدم. بابا دمی تورو با خودم د بیعمر شباهت عج هی هڪمنو ببخش  ییدادم:بابا

  یول  ردمڪ  یاحمقانه زندگ دونمی.... مدونمی م ییخبر بودم. بابا  یعمر از خانوادت و خودت ب هی هڪ
 باش تا آرامش داشته باشم   یباش. راض یتو ببخش. از دخترت، تنها فرزندت راض

تا اون موقع عقب   هڪ ای و مان سنا ی. انداختمیو با هق هق به سنگ قبر جلوم چنگ م گفتمیم نارویا
وقت باهاشون حرف   یل یبازوهامو گرفتن. خ  ریبودند تا من معذب نباشم، جلو اومدن و ز ستادهیا

 جلو نشستن.    سنایبست و با  نویدر ماش ایشدم.... مان  ڪسب  ینزده بودم حساب 

.  نڪبا خودت ن  اراروڪ نیفداتشم؟ تورو خدا ا یردڪ  اریڪ خوشگلت چ  یهابا چشم نڪنگاه   -سنای
 . یر یم نی از ب یضجه بزن ینجور یا گهیبخدا دو دفعه د

هاش بود گفت:  چشم  یتو ڪاش هڪ  ای. مان ردهڪ هی. مشخص بود اونم گرردمڪاش به چهره  ینگاه
 . زمنیعز گردنیاونا برنم  هڪ ردناڪ  هیگر نیبا ا ه؟یچ اراڪ نیآخه ا

حق با اونا بود و حرف حساب حساب جواب  هڪنیبخاطر ا   دیشا گفتمیم  دیبا یچ دونستمی نم
بدجور بهم فشار اورده بود با    یینبود. تنها  یمڪ  زیبازم پدرو مادرمو از دست داده بودم چ ینداشت ول

  هڪ ی. از وقت رنی بگ مویخانواده واقع یجا تونستنینم  چوقتیبودن اما ه ی خانواده باباعل هڪنیا
 هی دنیگلومو گرفته بود. بوس خی بودم ب  ردهڪ  هڪ ییاراڪعذاب وحدان   دمیبودم دختر شه  دهیفهم

نامحرمم  ی جلو  ردمڪ ن  یحجاب ی ب  ای یبدحجاب  چوقتی حال ه نیبا ا یو ... ول ییمرد مسافرت تنها
به  مڪ م ڪ. دی. ببخشنمڪ رو ن اراڪ نیا گهیآدم باشم د دمیقول م ای. خدادمیالبته جز خانواده جد

 یتو  نویماش  سنای. نهیبب افهی ق نیبا ا  ینجور یخانم منو ا هیعال  خوادیاصال دلم نم میدیخومه رس
 خوادیم هڪ بود  نینشونه ا اتشڪحر دیامو بوسرو سمتم گرفت و گونه چییگذاشتو سو  نگڪیپار 

 تو  میبر جا؟ڪ:  دمیگرفته پرس یبا اون صدا نمیهم یبره، برا

 منتظره  یبرم مان دی با گهید زمیدر گوشم گفت: نه عز ردو ڪ بغلم

 زم ی آها. خوش بگذره عز -

 ا؟ی مان  میممنون. بر -سنای

 زم ی عز میبر  -ایمان
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از   نیپاورچ  ن یگذاشتم. پاورچ زیم ی رو  چوییرفتنو منم به داخل ساختمون رفتم. سو  یاز خداحافظ بعد
 خانم مجبور شدم متوقف شم. هیعال یبا صدا هڪ رفتمیها داشتم باال مپله  یرو

 ؟یبرگشت ڪی  -خانم  هیعال

 االن نیگفتم: سالم هم نمڪبرگردم و نگاهش  هڪنیا بدون

  نمڪنگرانش   خواستمی نم یخب ول نهیڪم ڪش  ارمڪ  نیاونم معلومه با ا تر؟ع یآدم از من ضا آخه
  نمی بب  نڪگفت: منو نگاه  هڪگفتم  ییام بود. صدام زد "جانم" رساتنها راه چاره نیو ا

 خدمتتون   امی م نمڪجواب دادم: چشم لباس عوض   عیسر

  نیی. سرمو پا ستادیها به حالت دو باال اومد و جلوم اپشت سرم از پله هڪ به راه افتادم   دوباره
با   یردڪ  اریڪ به سرت اومده؟ چ ی: چ دیران پرس با سر انگشتاش سرمو باال آورد و نگ هڪانداختم 

 هاچشم نیا

 مامان  ستی ن میزیچ -

ام و چون  ردمڪبا بغض نگاهش   هڪ. باز صدام زد  ردماڪ بغض  یچ نیجون خودت حاال ع  آره
 ی : ماماند یپر رونیاز لبهام ب  لمهڪ هیفقط  دویلرز

 دختر قشنگم؟ یرفته بود  جاڪ گفت: جان مامان؟  ردو ڪ. آروم نوازشم  ردمڪ بغلش  دفعهی

 قبرستون  -

 و دلخور گفت: وا هاله؟ ستادیا تڪ از حر  دستش

 سر قبر مامان بابام بودم.  هڪبود  نیمنظورم ا دیجواب دادم: ببخش ردهڪ هول

 نم ینازن   نڪن هیقربونت برم دخترم. گر یدادو گفت: اله  تڪدستشو پشتم حر  دوباره

 دلم براشون.... تنگ شده -

 حواسشون به دختر نازشون هست.   شهیاونا هم -خانم  هیعال
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  یتنهام گذاشتن از ب هڪ نیاز ا ردمڪبرام از همون روز اول مادرانه بود گله  ب یعج  هڪبغلش   یتو
و   ردڪ. منو از بغلش جدا ردیڪهاش گرم مدلمو با حرف  شهیانصاف بودنشون و اون هم مثل هم

 می آماده ش  مڪ مڪتا   ری دوش بگ هی گفت: برو

برو   نڪن  هیگر گهید زمی هام گذاشت و گفت: قربونت برم عزچشم یرو یابوسه هڪگفتم  ی"چشم"
 . گردمیدارم زود برم یڪوچڪ دیچند تا خر  هی رمیمنم م

  شیبحث بابارو پ   ڪیبزنم ال یحرف   شدیاما روم نم جاستڪبفهمم عابد   هڪ  ردمیڪدل م دل
   دمیشڪ

 جاست؟ ڪ  یباباعل  -

 به خودشون بدن.  ییصفا هیبه قول خودشون  شگاهیبا عادل رفتن آرا -خانم  هیعال

 : عابدهم باهاشونه؟ دم یخجالت پرس با

 رنی م جاڪ هڪ. نگفتنم رونیبا رادان رفتن ب زمی لبش نشوندو گفت: نه عز یرو  یلبخند

 آها   -

 برم.   گهیخب من د لهیخ  -خانم  هیعال

 دیباش  مواظب خودتون -

 . خداحافظنطوری توم هم زمیحتما عز -خانم  هیعال

ها پله  یمنم از رو رفتیم رونیمامان از ساختمون ب هڪ. همونطور  ردمڪزمزمه  یلبخند خداحافظ  با
نشستم.  نارشڪ مبل گذاشتمو خودم هم  یرو رو فمڪی حال   یاومدم. ب  نییراه رفته رو برگشتم و پا 

  اریڪبابا چ  نڪ.... ول زنهیحرف م یس ڪخانم داره با  هیعال هڪ ادی اومد بنظر م رونیاز ب  ییصدا
:  ردم ڪتنها شدم. بازم لب درد و دل باز   نمڪ  رڪخب. فضولم مگه؟صدا قطع شد. انگار رفتن ف نمڪ

 شم یڪدارم زجر م یلیخ  ؟یمنم ببر  شهی خودت م شی پ یخداجونم مامان بابامو برد

 من باشم؟ یوقت  یگلوم موند: حت یاومد حرف تو هڪ  ییباصدا دفعهی
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  نییشدنم نشونه ترسم بود. سرمو پا  هڪشو نیالبته ا ردمڪ و فقط با بهت بهش نگاه  برگشتم
 عابد گفت: چت شده؟ هڪانداختم 

 سالم  -

 ؟ یجواب منو بد یخوای سالم. نم  یڪعل  -عابد

 ست ی ن یز یچ -

 مامان بابات؟  ڪسر خا  یرفت  -عابد

 وقت بود نرفته بودم یل یگفتم: خ ریدوباره سر به ز یول  ردمڪ لحظه سرمو باال گرفتمو نگاهش  هی

نگاه به  هی خونه.  یحال برگرد نی با ا  یر یم هڪهروقت هم  ستیوقت باشه، قرار ن یل ی: خب خعابد 
 م؟یباهم بر یبر  یاصال مگه من نگفتم هرموقع خواست ؟یخودت انداخت 

 آخه تو....  -

اونجا گه  ذارمیمن نم  ؟ها؟یگفت: آخه من چ یب یتقر یتیبگم با عصبان  یچ  خوامی م دیفهم قشنگ
  هڪ میریگذشته. آره مادرت بوده گ ۷_۶ گهید نڪ بس  ؟یاآخه مگه تو بچه  ؟ی زار بزن  یاونجور  یرفت
در مورد  هڪ ن یبخاطر ا  دیشا شیدیعمرت ند یو تو یباشه. پدرت بوده عاشقش بود تی زندگ لڪ

و   اراڪن یبدون با ا نویا یول ی ن ڪاحساس گناه   یدی در مورد پدرت نفهم یدینفهم  تی واقع  یزندگ
االنت باش. به   رڪ . فشهیات درست منه گذشته گردهیبه عقب برم یها نه زندگافسوس خوردن

   ندهیآ  رڪف

  هڪ ییبودن و من حاال ندارمشون تو روزا سمڪبود اونا همه  رحمی . چه ب ردیڪداشت خفم م بغض
  یول  نهڪبش خواستمی. بغضم، نمزد یعابد تو گوشم زنگ م ی. صداننی بب مویتا خوشبخت بودنی م دیبا
دهنم   ی. دستمو جلو ردمیڪ رو حس م نشیسنگ یها. آروم به سمتم قدم برداشت. نگاه ستڪش

 ....اد یگرفتم تا صدام باال ن 

بازوهاش   ن یب  ردمڪچند لحظه بعد حس   هیرسوند.  ثرڪ اش به حداه شمرد یهارو با قدم   فاصلمون
چند وجب در چند وجب اما   یخونه هیامه. خونه  نمڪی حس م  هڪ  ییقرار گرفتم. همون همون جا

 امن...
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لحن   ن یتر. با مهربون دیپوستم دو ری حس آرامش ز  هیسرم  یهاش روآروم انگشت  تڪ حر با
" خوشحال باش   گهیهوم؟ م  گه؟یم یچ شهیبابا هم هڪ ادتهی. زمی گفت: آروم باش عز نڪمم

 اوناست"   یتو آرزو  یخوشحال

  یرو  هڪ رفتیلبخند م هی. آروم آروم ردڪهام به چشم  یقی دوطرف صورتم گذاشت نگاه عم دستاشو
 به حرف اومد: هاله....  هڪبشه  دار یهاش پدلب

  چی. هنڪن  هیگر گهیزد: د ردنمڪ حرفش رو با دوباره بغل  یامههام دووند و ادچشم  نیب نگاهشو
 سوزونهی تو منو نم  یهاڪاش یهم به اندازه  شیخود آت  یحت  زیچ

:  ردنڪبه زمزمه   ردڪ ها. شروع . حالش خرابه ینیحس دفعهی یحسن دفعهیچش شده؟   نیا ایخدا
من.... اح... سا.....  نارڪ در  یهست هڪاس.... لحظه نیمن... ا یهاقهیدق ن ی... تریاح... سا... س

.... سم  تر.... ی.... منمتیب یتورو م شمی.... میعشقم..... اح... سا.... سات شهی سم... به تو عوض نم 
 نمت ی .... بازم تورو نب

 یهست هڪلبخند زدم و گفتم: خوشحالم   هیهاش زل زدم من ازش جدا شدم و به چشم  ندفعهیا

 : دوستدارم عشق من. دوستدارمعابد 

دست بردم و برداشتمش. و به    دمید فمو ڪیو   ردمڪ  یتر شد. به پشت سرم نگاهپررنگ  لبخندم
 نی زم  یو سر خوردم رو ردمڪرفتم داخل اتاقم پشتمو به در   عیها باال رفتم. سرحالت دو از پله 

 ای. خدایآرامش رو بهم داد نیا هڪازت ممنونم. ممنونم   ا یمش داره. خدانشستم. چقدر آغوشش آرا
به سرم زد چندبار  سرمو به چپ و راست   هڪ  یچرت رڪف نینه. از ا یوا  ؟یر یازم بگ نمیا نهڪن
به سقف  دمو یشڪتخت دراز  ی. رو ردمڪاز جام بلند شدم. لباس هامو عوض   عیدادم و سر ونڪت

اومدم ساعت ساعت پنج بعدازظهر بود. اگه تا   هڪغرق شدم. به خودم  ایعالم رو یشدم و به تو  رهیخ
. از رو تخت  مهیشاد ی. حاال نوبت دوره ونمڪتر یبه بعد م نیو بطالت گذروندم، از ا هیرو به گر ناال

گرفتم  می . گشتمو گشتم تا باالخره تصمنمڪ دایلباس مناسب پ هیتا  ردمڪرو  رویز  مدوڪبلند شدم. 
پاشنه بلند قرمزمو گذاشتم تا موقع رفتن بپوشم.   یفشاڪو    ڪیمش  نیو ج یقرمزمو با روسر  یمانتو

عادل   هڪ  ردمیڪ م ڪ. داشتم موهامو خشرونی گرفتم و اومدم ب یدوش اختصاص  هیو رفتم حموم  
 ؟ی: تو باز بدون در زدن اومدردم ڪ. لب به اعتراض باز  ردڪ در رو باز  

 ؟ یآماده بش  یخوای. تو نم: دلم خواستعادل
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 ی ز یچ ییایح  یشرم هی. میقد ی. دامادم دامادهاامیگفتم: چرا شازده. االن م  طونی زدمو ش یلبخند

هنوز شب  گه؟یم ڪیبه  ڪی بعدشم  خونه؟یخروس م  تڪب ڪ  هیتندتند جواب داد: چ عادل
  هاادمه ی تویخاستگار

داداشتم   هڪ و داد زد: بابا من   دیپر  رونی ب هڪ  ردمڪ تخت برداشتم به طرفش پرت  یو از رو  بالشت
 یار یدر م  یخواهرشوهرباز  هڪ ومدهی هنوز زنم ن

به خودم  نهیآ یتو ینگاه هی. ردم ڪ  شیهم آرا وچولوڪ هی. ردمڪ هامو عوض رو بستم. لباس  در
اومدم.  رونی رو برداشتم. از اتاق ب  فمڪی بوس واسه خودم فرستادم. نه بابا خوشگل شدم.  هیانداختم. 

 روعادل  یصدا دفعهی میشد  رهی اومد. با تعجب به هم خ رونیهمزمان با من عابدهم از اتاقش ب 
 رونیزمان از اتاقاشون ب هی. تو ننیڪهاشونم ست ممردم لباس  یهاگفت: نه بابا زوج  هڪ  دمیشن
 انیم

جذب   شرتی ت هیبا  ڪیمش  نیج هیعابد هم مثل من بود.  یهالباس  یبند بڪی تر  گفتی م راست
. میباحال شده بود  یلیبود. خ دهیجذاب هم روش پوش  یلیخ  ڪیاسپرت مش تڪ هی هڪقرمز  

 هڪ میو لبخند زد میردڪبه هم  یتو چشم بود. دوباره نگاه بیعج شڪی قرمز و مش  یهای تونڪ
. سنگ قبر جفتتونو  ننڪی همزمان باز م  شاشونمیبابا ن  دینڪ گفت: جمعش  ض عادل به حالت اعترا

 هماهنگ بشورم.  

:  میباهم گفت ندفعهیا اتمون،ڪبود نه حر   دنمونیلباس پوش نین ب  یهماهنگ چیواقعا ه هڪن یا با
 عادل!

 االی. نم یبب  نییپا  نیایدرد مرگ زهرمار چتونه شماها؟ ب  یجواب داد: ا باحرص

ما   وستنیمنتظرمون بودن بعد از پ  ن ییخانم پا هیو عال ی. باباعل میرفت  نییو باهم از پله ها پا میدیخند
 .میشد ادهی پ نیاز ماش هیهد یخونه یجلو هڪ دیشڪ ن  ی. طول میرفت رونی به اونا، باهم از خونه ب 

  هڪ  نطوری. اگفتی خودش ن هڪ بود   شگاهیپشت آسا یمنظورم همون خونه  گمیم هڪ اشخونه
زلزله از دست داده.  یهاشو توشوهر و بچه هڪ  نهیڪم  یساله زندگ  ۵۰_  ۴۰  بایزن تقر هیبا   دمیشن

 ه؟ڪی:  دیچ یگوشم پ یتو هیهد ی. صداستادمی عقب ا یم ڪبه هرحال زنگ رو فشار دادم و 

 انگار خوب بلد بود.  امونمی. شعر بچگدارهیبر نم   هاشی االنم دست از شوخ نیهم  یحت عادل
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. همون شاهزاده سوار بر  گهیهستم د ڪی: منم منم مادرتون غذا آوردم براتون. خب معلومه عادل
   نڪدختر. درو باز  گهید دتمیاسب سف

خانم   هیداد بعد از عال ونڪت یو سر  ردڪ به عادل  ینگاه ی. باباعل ردڪ گفت و در رو باز   یدییبفرما
 .  میوارد خونه شد

با سالن   هڪ . سمت راست آشپزخونه بود میدیرس  ییرایتا به سالن پذ  میردڪ ی رو ط وتاهڪراهرو  هی
  یڪی نمڪ  رڪ ف هڪهم داخلش بود.   یدوتا در رو به رو هڪ گیراهرو د هیاپن بود. سمت چپ هم 
  فخونه برداشتم و به تعار   زیباشه. دست از آنال   یبهداشت  سیهم سرو یڪیاز اونا اتاق خواب و اون 

حرف    یسڪ  بای بودن و تقر تڪ . همه سامینشست نیزم  یهم خونش بود رو هڪ  یو اون خانم  هیهد
. خوش  دی ن ڪ  ییرایتوروخدا از خودتون پذ دیی: بفرما ردڪ لب باز  هیهد یتا باالخره هم خونه زدی نم

 نیاومد

 تر است زهره خانمشخن دوست خوش  میباال انداخت و گفت: از هرچه بگذر ییابرو عادل

  ری باعث شد عادل سزبه ز هڪگفت  یال اله اال اهلل ا هی لب  ری به عادل رفت و ز یاچشم غره  یباباعل
 خوبه؟ یدختر گلم؟ همه چ ی : خوب ردڪ خانم، مهربون شروع به حرف زدن  هی. عالنهڪ وت ڪس

منظورش همون عروس گلم بود و گرنه خودشون  ریو گفت: به دل نگ  ردڪعادل زبون باز   دوباره
 دنییدختر نزا  دوننیم

 ر یزبون به دهن بگ قهیگفت: بچه دو دق ردوڪ خنده مردونشو جمع  یبه خنده افتادن. باباعل  همه

 خوبم. به لطف شما  رخداڪگفت: ش زدو  یلبخند هیهد

جان شما   هی . هدرڪ: خب خداروش د یقبل تو صورتش بود پرس یهمون مهربون ه یڪخانم در حال هیعال
 ؟ یچقدر درس خوند

 ادامه ندادم  یدارم ول وتریامپ ڪ پلمیانداخته جواب داد: من فوق د ریسر به ز هیهد

 گفت.   یآهان  ،ی خانم راض هیعال

 ی ار یرو ب یچا یبهتره بر  زمیجان عز هیخانم: هد زهره
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سخته  نمڪ ی م ڪو به طرف آشپزخونه رفت. حالشو در ردڪچادرشو مرتب   ر ی آروم و سر به ز هیهد
عجب   مای خودمون  ی. واقعا درد داره. ولننڪ تتیحما هڪنباشن   یپدرو مادر   تی شب خاستگار هڪ

رو گرفتن. عجب  میتی. جفتشون دوتا دختره یدی سع یعل  یآقا یپسرها نیدارن ا یسرنوشت
. هنوز به  ردڪی به ما تعارف م هاروی چا یڪی یڪیبرگشت.  یچا ینیبعد با س ید. چنهیاه یزندگ

ما پسرها   ن ڪ. توروخدا چادرتو قشنگ جمع و جور  ییعادل گفت: اوه اوه چا   هڪبود  دهیعادل نرس
 .مونییجا  هی یز یری رو م یچا م یندار های خاستگار  نی ا یتو یشانس درست

به طرف عادل رفت و   املڪ یای با شرم . ح هیحرفش بازهم باعث خنده جنع شده بود. هد نیباا
نفس بلند از سر   هینشست عادل  هڪ هیرو برداشت. هد یچا یجلوش خم شد عادل با ترس مصنوع

رو از   یالفگڪهاش بود اما و دوباره خنده... نگاهم به عابد افتاد لبخند رو لب  دیشڪخاطر   یآسودگ
باال   یسر   شده؟یچ دمیسرم ازش پرس  تڪحدس بزنم. چش شده بود. با حر   تونستمیم اتشڪحر 

 هست.   یلڪمش هیمطمئن بودم  ی. ولیچی ه یعنی هڪانداخت  

 نیهم یاما تو  شناسمی رو م هی هد هڪ ستین یادیمدت ز دیشا یدیسع یخانم: راستش آقا  زهره
 هڪ  دیدونیخب م  مونهیمثل دختر نداشتم م ییجورا هی. میروز هم از هم جدا نبود یڪ یدوسال حت
 یچدختر همه هیجان واقعا  هیهد  یول  نمڪ  خودارشی ب فیبخوام تعر هڪ می باهم ندار  یرابطه خون

نداره. فقط تنها   مڪ  یز یواقعا چ  یو خونه دار  افهی . هم از نظر احساس و عاطفه و هم از نظر قمهتمو
 خانوادشه  ش،یزندگ   مبودڪ

  یول  ستین  ڪیش  چیه ماالتنڪخانم صاحب  هیهد هڪ  نیو گفت: در ا ردڪ یاسرفه ڪت  یعل  بابا
 هی. از رابطه عادل با هدمیو همراهش باش مین ڪ یقات یماهم بوده به عنوان خانواده عادل تحق فهیوظ 

قبال   ادوت نیا هڪن یاما بنا به رسم و دور ار ا میخبر دار ختهیجسته گر  ییزایچ  هیخانم هم دورادور 
هم  یردوبدل بشه تا اتمام حجت  نشونیخلوت ب یتو  لمهڪچند تا   هی دیحرفاشون رو باهم زدن، با

عادل مسببشون بوده و گذاشتن   نیا هڪ ییقرار و مدارا نهمهیگفت: با ا طنتی باشن. عابد باش ردهڪ
 مونده باشه یحرف  گهید نمڪ ن  رڪف

 لبو شده بود. هڪهم  هیهد دیخانم لب گز هیاش گرفت و عالخنده   بابا

 میحرف بزن  دیبا م؟یقرار گذاشت جاڪگفت: نه بابا ما   دویاز جا پر عادل
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 چند  دیپدرتون گفتن به رسم ادب با هڪ  نیدیشن نڪخب هول ن لهیگفت: خ دویخانم خند زهره
  ینود در مورد زندگ قهیو دق یتا شب خاستگار  یهر دختر  هڪن یبه عالوه ا دیباهم حرف بزن  یالمه ڪ
 گفتن داره.  یبرا ییهاحرف  هیهم  هیپس حتما هد ننڪی م  رڪبا طرفشون ف  ردنڪ

 ن ڪ  ییادامه داد: بلند شو دخترم. آقا عادل رو راهنما هیبه هد رو

بود جلوتر از عادل به طرف اتاق رفت. عادل هم  ردهڪ از ابتدا حفظش  هڪ  یآروم با همون شرم هیهد
دور   یبا زهره خانم، از بحث اصل  یخانم و باباعل  هیبا ذوق پشت سرش وارد شد. با رفتن اونا بحث عال

 گفتم: عابدجان  دمویشڪبود   رڪ تو ف   بیعج هڪشد. خودمو به سمت عابد 

 : جانمعابد 

 دلم آب شد یقند تو شهیمثل هم بازهم

 افتاده یاتفاق ؟یاحتنار یز یاز چ -

 خوبه.   یبشم. همه چ  تیاون دل نگران یگفت: نه فدا ردوڪ بهم  یلبخند نگاه  با

خودمون  یبه خاستگار  هڪهرچند   یبهش امشب حساب  گذرهیگفت: خوش م  چوندوی و پ بحث
   رسهینم

 ی قهر بود امالڪ  ادمهیگفتم: بله  ردموڪناز   یچشم پشت

شد.   تی حواسش جمع موقع هڪ  ردمڪصاف   یصدامو مصلحت هڪاورد سمت صورتم  دستشو
. میشد هیمنتظر عادل و هد میردیڪ م تڪ شر  نایبحث مامان ا یتو هڪو همونطور   میشد ت ڪسا
با ترس   ردوڪ عادل در رو باز  دفعهی هڪرفته بودن. تو اتاق  هڪشده بود  یاقه یدق شتیب  بایتقر

   شد؟ی: چ دیخانم پرس هی. عال میردیڪ . همه متعجب نگاهش ماومد  رونی از اتاق ب یساختگ

انداخت و آب دهنش رو صدا دار قورت داد و   هیبه هد ی. عادل نگاه ستادیا نارشڪهم اومد و  هیهد
 گفت: جواب بله رو داد 

  خوادیم یچطور  وونهید نیصبر وافر بده با ا هی. خدا به هدمیدیشڪنفس راحت   هیجمله همه  نیا با
از   یخانم نگاه هیبه سرجاش برگشت. عال  ری لبشو به دندون گرفت و سربه ز هیآخه؟ هد نهڪ  یزندگ

 باشه. هاله بابا    ڪگفت: پس مبار یانداخت و بابا عل   هیبه هد نیتحس  یرو
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همه گرفتم و دوباره بعد از  یرو جلو  ینیری از جام بلند شدم. ظرف ش ردڪ  ین یری به ظرف ش یااشاره 
 هڪبله رو هم  نیردڪ  اراتونوڪهمه  هڪخانم گفت: به قول عابدم شما   هینشستم. عال  ییرایپذ

 ... هڪ هیمهر مونهی پس فقط م  میگرفت

 هاش هاله تخم چشم  یرو  دیشما بگ یاونم هرچ هڪهاش باز شد: عادل غنچه لب  دوباره

 . بامزه شتیبا اون ن  -

  من یڪ: خواهش م عادل

 دوتا عروس خانم برابر باشه.  هیگفت: بنظرم بهتره مهر ردوڪخانم لبخند پهنشو جمع   زهره

 . خوانیپس حتما موافقت منو م  ردمیڪ خودم حس م یرو  نگاهاشونو

 . منم با نظرشون موافقم ستیجان ن هیمنو هد نیب  یفرق  چیبنظر منم حق با زهره خانم ه -

هاله به خواست   هی. مهرهیخوب رڪ خانم ادامه حرفمو دست گرفت و گفت: بله بنظر منم ف هیعال
 یاس. البته اگه دوست ندار تا گل رز و سه دنگ از خونه ۱۲۴۰۰۰سفر حج و  هی هڪس ۱۴خودش 

 یبد گهی د شنهادیپ هی یتونیم

 من موافقم ستین  یلڪ: نه مشردوگفت ڪ به زهره خانم  ینگاه هیهد

 نم؟ڪ هم من اضافه  گهید  زیچ هی شهی: مردوگفت ڪ یاسرفه ڪت عادل

 ؟ ی: چدیپرس  ڪخانم با ش  زهره

 یی تمام جواب داد: بوسه، هزار تا بوسه طال ییبا پررو عادل

 خنده.   ریهم بلند زدن ز هیآب شد از خجالت. بق  هیهد یطفل  هڪگفت   نویبا احساس ا انقدر

 هڪ شدی همزمان با مراسم ما م هڪپنج شنبه   یعنی گهیسه روز د خیبا مشخص شدن تار مڪ مڪ
 یصدا ه ڪ رفتمی. داشتم به اتاقم ممیبه خونه برگشت  ردن،ڪقبول   هڪبود  م یواقعا باعث خوشحال

 . میباهم حرف بزن اطیتو ح   ایب یردڪ عابد از پشت سرم اومد: هاله لباس عوض  

 ؟یگفتم: درمورد چ دمویچرخ
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  یمهم بود. اما جواب درست یل یجواب گرفتن برام خ  نیا دمید ختهیبه هم ر میڪحالش رو  چون
 میزن یحرف م  نییپا   ایندادو فقط گفت: ب

 بشنوم!  یقراره چ هڪگفتم. اما خبر نداشتم  یا باشه

  اطیو به ح  ردمڪعوض   یدست لباس راحت هیهامو با رفتو منم به اتاقم رفتم. لباس   نییها پاپله از
  تڪداخلش نشسته بود حر  هڪرو  یا سر پاهاش تاب خودش گم بود و ب  یایدن  یرفتم. عابد تو

  نیرو با ا نمونیب  وتڪباالخره مجبور شدم س میبود  تڪ نشستم. هردو سا نارشڪ. رفتم دادیم
 از رفتارش معلومه  امالڪخوشحاله.  یلی: عادل خ نمڪبش جمله 

پهنش،    نهیس یهاش روبود و دست  رهیبه رو به روش خ  هڪبود همونطور   ر ڪ هنوز تو ف  هڪ  عابد
عادالنه از   هیهد هیبه قول عادل"  ای. هیاالعادهدختر فوق  هیبود جواب داد: آره خب، هد ردهڪ جمع 

 عادله" یطرف خدا برا

 لبم نشست. ادامه داد: البته.... یرو هاشلمهڪ   یباز   نیاز ا یلبخند

 اسگهید زی چ هیگفت: خانم من  ذاشت یتاب م یدستاشو لبه  هڪبه ظرفم چرخوندو همونظور  سرشو

شدم   اتیشرمو ح  نیزدو گفت: عاشق هم  یانداختم. خنده آروم ری به دندون گرفتم و سر به ز لبمو
 گه ید

: امروز چند  ردم ڪعوض    ینطور ی. پس بحث رو ا شمیذوب م مڪ مڪ گهیاگه ادامه بده د نمڪ  رڪف
 شنبه بود؟  

 : دوشنبه عابد 

تاب   یخسته شد. از رو یالمڪیهمه ب نیاز ا گهینبود. خودشم د لمیاصال به م هڪ  یوت ڪباز س  و
شلوارشو پشت به من   بیج یتو ردڪ بلند شد. همچنان نگاه پرسشگرمو بهش دوخته بودم. دستاشو 

بزنم  یحرف  هی خواستی. دلم مترسمیم شی الفگڪو  یختگیبه هم ر نهمهیداشتم از ا مڪ مڪ. ستادیا
 بشه.   شی هام مانع گفتن حرف اصلحرف  دیشا ردمڪ  رڪ با خودم ف اام

 هاله -عابد

 جانم؟  -
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 ردم ڪ  دایاشو پادامه داد: خانواده دویش ڪ قینفس عم  هی

 ؟ یردڪ  دایپ وڪیاز جام بلند شدم و گفتم: خانواده  متعجب

 رو  هیهد -عابد

 هام نشست و با ذوق گفتم: واقعا لب  یرو یجون دار   لبخند

 هیعال هڪ  نیگفتم: ا دمویوب ڪبه هم  مڪاد. دستامو محد ونڪت یسر 

   ادیآروم گفت: نه ز یل یخ ردوڪچند لحظه صبر   هی

  یخانواده   هڪخوبه   اد؟ینه ز یچ  یعن یمحو شد. با تعجب به عابد زل زدمو گفتم:  مڪ مڪ لبخندم
 داشته باشه شیشب عروس  تونهیرو م شیواقع

  نیهمچ  اقتیل هڪ یاخانواده   یخانواده دار شده ول  هڪو نگران جواب داد: آره خوبه    نیغمگ عابد
 رو ندارم  یدختر 

 ها آخه؟حرف  نیا ی چ یعنی. شدی م شتری و ب شتریعابد هرلحظه ب  یهااز حرف  تعجبم

 ه؟ یمنظورت چ -

 .مینڪ دعوت   یعروس یساناز رو هم برا می... مجبور باش نمڪ رڪ ف  -عابد

 به ساناز داره؟  یربطش گفتم: چه ربط  یحرف ب  نیاز ا گنگ

 مین ڪ  یرو بهش معرف  هیهد یخانواده یحرف خودشو ادامه داد: البته اگه تا شب عروس  عابد

حرف بزن منم  یجور  هیتوروخدا  ؟یگیم یدار  ی. چشمی هات نم گفتم: من متوجه حرف  سردرگم
 بفهمم

دوتا خواهر اصال به هم  نیبود گفت: ا رهی خجلوش   یڪیتار ینقطه نا معلوم تو هیبه  هڪ همونطور
 و سانازه  هیندارن. منظورم هد  یشباهت چیه

 و ساناز... خواهرن؟ هیه... هد ؟یگیم یدار  ی: تو چ دم یچهارتا شد. با تته پته پرس هامچشم
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 نبودن اشڪ  یدادو گفت: ا رونی پر حرصش رو ب  نفس

 نبود  یقشنگ یگفتم: عابد اصال شوخ ردموڪ قفسه  جمع  ی. رومو برگردوندمو دستامو روردمڪ اخم

 بود.   یجد امالڪ انگار  یول

  هڪ یبودم. جور  هیهد یهاار ڪبودم و دنبال  ردهڪ ڪ ش هیقض نیبه ا هڪوقت بود   یل یخ  -عابد
هم  ون طرف گرفتم. از ا DNA شی از دوستام آزما یڪی ڪم ڪنشن از هر دو طرف به  تمیمتوجه ن

به   دی. شاردن ڪپنج سالش بوده، گمش   یوقت هڪداره  تریڪوچڪخواهر  هی ساناز  هڪ دونستمیم
بودم   دهیشن  هڪ  ڪی. خاطرات مشتر ردنڪ ن  داشیپ یول  ردنشڪ  دایپ یگشتن برا اروظاهر همه ج
رو  هیهد  یبچگ  س ڪعصر عادل ع  روزید هڪن یانداخت تا ا ارڪرو به  مڪقوه ش  هیاز دو سر قض

اون خانواده   یبه عنوان دختره گم شده  نایساناز ا یخونه یتو هڪبود  یسڪ همون ع نشونم داد
 .  ردڪبرام ثابت   بای تقر ویحرف عادل همه چ هڪنباشه  هڪ ردمڪی . فقط دعا مدمید

و  هیهد نی ب ڪنقطه مشتر  نهمهیا نی ب هڪ یمنتظرمو بهش دوخته بودم. ادامه داد: تنها تضاد نگاه
  هڪ یدختر  نیاون دختره گمشده خانواده ساناز بود، اسم اون بود. خواهر ساناز اسمش سحر بود و ا

قبال سحر بوده.   هیبود " اسم هد نیعادل بهم زد هم هم  قایدق هڪ ی. حرف هیهد شناختمیمن م
 اش دور بشه"  تا از گذشته ردهڪ اسمش رو عوض  دهیرس یبه سن قانون هڪعدش  ب

 .شهی گفتم: باورم نم  دیرسی خفه به گوش م هڪ  ییدهنم گذاشتم و با صدا یدستمو جلو دوتا

  دیگفتم: حاال با هڪن یشد تا ا فرمامڪحا   نمونیآور امشب، بعذاب  وتڪباز هم س یاچند لحظه هی
 م؟ ینڪ  اریڪچ

 دونم یجواب داد؛ نم سردرگم

 دونه؟ یم  نارویعادل.... ا ؟ی: عادل چدمیپرس دیترد با

 هڪتر شد  گفتم: سخت  هڪداد  ونڪت  یبه عالمت منف  یسر 

 خورهیبه هم م هیعادل و هد یمسلما عروس  میاش بگو خانواده هیاگه به هد  -عابد

 ؟ یواسه چ -
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 عادل  ردنڪ رد  یبرا هی م ڪمح  لیمن و ساناز افتاده، بنظر من دل  نی ب  هڪ  یبا اتفاق  -عابد

 پسر...  هیزن  خواد یاز اون خانواده م گهیدختر د هینداره.  هیقض نیبه ا  یاون ربط -

 خانواده بشه نیوسط حرفم و ادامه حرفم رو خودش گفت: باز هم از هم  دیپر

  نیخانواده دارم، محاله اجازه بدن همچ نیمن از ا هڪ  یداد و ادامه داد: نه. با شناخت ونڪت یسر 
   وفتهیب  یاتفاق

 بهشون میبده. خب... خب نگ  یلیخ  هڪنیا -

  سڪچ یه  یعن یخانواده نداشت   هڪ شی . شب خاستگارمیرو ازش گرفت هیحق هد  ینطور یا -عابد
  یرو نداده بود ول  یمهم نبود چون جواب قطع ادهمیهستن ز جاڪداره و اگه داره  هڪ  دونستی نم

 هڪ میر ی حق رو ازش بگ نیا شهی خانواده بده. نم لڪیتش  خوادیم هڪنیمهمتر ا میدونی حاال ما م
 نه ڪخانواده سر   یب  شیشب عروس

   م؟ین ڪ اریڪچ یگیخب تو م  -

آروم   یل یخ  خوردنینم  ونڪهاش ت  لب اصال هیڪو بهم زل زد. طور  دیشڪ موهاش   یتو یدست
 شو ره یفقط بهم خ  ینطور ی. همادی. عادل داره منڪپشت سرتو اصال نگاه ن  نیگفت: بب

 !؟یچ -

 س ی ه -عابد

  دیانحام ندادم. عادل بهمون رس یتڪحر چیه گهیشدم و د رهیفرموده آقا همونطور بهش خ  طبق
نگاه به  هی رد، یڪ نگاه به من م هی  ی. حاال اون همیبود رهی ما همچنان به هم خ  یول ستادیا نارمونڪ

خنده. عابد هم ژست برنده هارو به خودش   ری زدم ز دفعه یام گرفت و عادل خنده یهاعابد. از نگاه 
 با عابد در افتاد ور افتاد   ڪیهر  ؟یباخت یدیگرفت و گفت: د

  یز یهامون چتا عادل از حرف  مین ڪی م یباز  میدار هڪ  نهڪوانمود  خواستهی م  ڪیال  دمیفهم  تازه
..... ای. عادل دستاش رو به حالت دعا برد باال و گفت: خداردڪ یم دیخودمو تشد  ینفهم نینفهمه ا

 ی شیتوم خسته م شهیداره. عمر ماهم تموم م ادیز ارڪ نایا یشفا  نڪولش    یچیه
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 ادب  یب -

 ؟ یباش شیتو دوم  هڪ خندهیم ینجور یبه باختش ا ڪیآخه دختر خوب   -عادل

 گهیبود د  یباز  -

 ی ن یڪعبادت م یدار  ردمڪ  رڪاع ؟ من ف  -عادل

   ستیاز عبادت ن  مترڪخان داداش ما   یرو دنیبه عابد زدو ادامه داد: هرچند د  ڪیچشم

 لوس  -

 عابد جوابشو بده - عادل

 بوس هیجون بده  یزدو گفت: ا یابامزه  لبخنده

 شماها؟  نی ندار ایشرم و ح  ذرهیگفتم: پررو ها  ردنڪ یقند آب م لوڪی  لوڪیدلم   یتو هڪ یدرحال 

  سبڪتجربه  خوامی م ؟ین ڪشروع  یخوای به عابدو گفت: داداش نم ردڪ به من رو   تفاوتی ب عادل
 .نمڪ

 ...  نمڪی م رهی ذخ مویدارم انرژ گهی_ نه دعابد

 با ناخناش شمرد بعد

 . ذارم یمونده فقط. االن فعال آزادش م گهیرشنبه، پنج شنبه، سه شب د_ سه شنبه، چهاعابد

  هڪبهشونو تا اومدم برم   ردمڪخجالتم خوبه واال. پشتمو  میڪدارن.  فیدوتا پررو تشر نیا چقدر
 .  ردڪعابد  بغلم  

 جا؟ ڪ خانم خوشگلم   -عابد

 زشته  نڪ ن -

  نیدر خفا انجام بد نیخواستیم  نهڪن  هی. چدمیها رو دصحنه   نیا لڪبابا؟ من   ی_ چه زشتعادل
   اراتونو؟ڪ
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 . نڪو با حرص گفتم: عابد ولم    دمیخنده. لبم رو جو  ریزد ز عابد

عادل  نم؟ڪ . چه ردهڪداغونتر از جاذبه منو بهت وصل    ،یحس داغون  هی. اصال یخانم شهی نم -عابد
 باشه نه.... ردهڪ حس وصلت   نیفقط ا نهڪبه طعنه گفت: حاال خدا

بخدا. بزور از چنگ    ووننیدوتا د نیا هڪعابد مانع ادامه حرفش شد واقعا   یخنده یصدا ندفعهیا
به سمت تختم رفتم  میو به اتاقم رفتم. مستق  دم یاومدمو به طرف ساختمون دو رونیعابد ب 
 خواب راحت.....  هی. دمیوخواب

  هڪ یتخت نشستم از حالت منگ یو گنگ رو جیچند لحظه گ. دمیاز خواب پر میآالرم گوش یصدا با
در اتاقم صداش بلند   هڪرفتم. بعد از برگشتن مشغول بستن موهام شدم  سایدر اومدم به طرف سرو 

 شد

 د ییبفرما -

 ؟ی خوب زمیگفتم: سالم عز ردموڪاومد داخل بغلش   هیبعد هد یو چند دیدر چرخ رهیدستگ

 ؟یگلم تو چطور  یسالم مرس -هیهد

 خوبم ممنون -

 . واسه خودمم بذار.شهیتموم م  نڪاومد داخل و گفت: بسه انقدر خانمم رو بغل ن  هوی عادل

 : وا آقا عادل؟!رد ڪبا شرم لب به اعتراض باز   هیهد

 قهیدق  هی نڪ.... اصال صبر هڪ بابا عادل، عادل. آقا نداره   یشتڪمنو  هڪبابا تو   ینوچ ا - عادل

باور   یس ڪ  وونستید نیا گمیرفت. چند لحظه بعد با شناسنامش برگشت. من م  رونیاتاق ب  از
 . نهڪی نم

 نوشته عادل نه آقا عادل   نیبب ای ب -عادل

 اینگ گهیجونم. د یعادل گفت: ا هڪ  ردڪ یاخنده هیهد

 چشم  - هیهد
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   نیآفر -عادل

 . ردڪ بود، توجه هممون رو جلب  ستادهیدر اتاق ا یجلو  هڪگرفته عابد   یصدا

 .می باهم حرف بزن دیبا نیی پا  نیایها ببچه   -عابد

از  میبشه؟ داشت یقراره چ یعنی ای. خداهیچ هیقض دونستمی من م یول  ردنڪبه هم نگاه   پرسشوار
 ی. واهیجد  هڪن یمثل ا ری ساناز و خانوادش سست شد. نخ دنیپاهام با د هڪ میرفتی م  نییها پاپله

خوام  یم  هڪ یز یچ  نیساناز. مهمتر یروروبه  قایعابد و دق نارڪمبل نشستم  ی..... آروم روایخدا
  هیمهم ز یچه چ یبگ شهی گفت: خب آقا عابد م قراریساناز ب  یساناز. بابا العملس ڪع  نه،یبدونم ا

 ؟ یشوندڪبخاطرش   نجایمارو تا ا هڪ

 . نینڪ چند لحظه صبر دیبا  -عابد

 چرا؟  -ساناز  یبابا

 بهتون  گمیم  - عابد

  یبا سردرگم های بود. بعض دنی شڪانتظار   م،یردڪ یشخت م یهاقهیدق نی ا یتو هڪ یار ڪ  تنها
  یبا پاش رو هڪ  یفقط چشمش به ساعت دوخته بود. باضرب هڪهم با اضطراب عابدم   های بعض

  یحرف زدما... با صدا یچه ادب ن؟ی برد. جمله رو داشت یپ  شدیگرفته بود، به استرس درونش م  نیزم
از نظر گذروند و   هاروافه یق  ڪت ڪبه دور و اطرافش انداخت ت   ینگاه هی. عابد دنیزنگ همه از جا پر

بود پشت در؟ با رفتن عابد باز    ڪی"  امیرفت" االن م  رونی جمله از خونهب نی به طرف در رفت و با ا
 االناز  نمیا ششیگرفتن چند روز پ اون از خون ه؟یواسه چ  اراڪ  نیساناز در اومد: ا یبابا یصدا

 : از شماهم خون گرفتن؟ دیبهش انداختو پرس  ی با تعجب نگاه هیهد

 آره چطور مگه؟  -ساناز  یبابا

.  گهیمرد د هیبرگه دستش اومد. البته به همراه  هیعابد با  ه،یبشنوه از هد یجواب  هڪن یقبل از ا وتا
 بود. ستادهیخودش همچنان ا یول  نهی بش هڪ ردڪ تعارفش  ه؟ڪی گهید نیا

 نه؟  ای شدهیچ یبگ یخوا ی باالخره م -ی باباعل
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 د ییبفرما  ،یاحمد یو گفت: آقا ردڪبه اون مرد  ینگاه  عابد

داده بودن  شیآزما هڪ  یدونفر  شیدست من هست جواب آزما هڪ یابرگه  نیطبق ا -یاحمد
 مثبته

 ؟یچ  شیآزما -خانم  هیعال

 DNA -یاحمد

 داده؟  شیآزما ڪیحرفا؟ عابد مادر   نیا ؟ یچ یعن ی -خانم هیعال

باالخره   گمی م یڪو گفت: بهتون تبر هیبه هد ردڪ خانم بندازه رو  هیبه عال  ینگاه هڪنیبدون ا عابد
 ی ردڪ دایاتو پخانواده 

 ؟ یگیم یدار  یبود گفت: چ  تڪ تا اون لحظه سا هڪ عادل

 خانوادت؟  گه؟یم یچ نیا هیادامه داد: هد هیبه هد رو

 بزنه  یحرف هی یڪی ه؟ڪی مشخص بود: خانوادش  امالڪ ررش ڪم یهابا سوال  ش یناباور

فروزش   یساناز و گفت: آقا  یبه بابا ردڪ رو  وتاه،ڪ ثڪ م  هیو بعد از  نییسرشو انداخت پا  عابد
 همون دختره گمشدتونه. سحر  نیا

خانم( از   هی. مادر ساناز) سم ردڪ یهم متعجب فقط عابد و نگاه م  هیهد ه،یزل زدن به هد یخانوادگ 
 دایسال پ نی حاال بعد از چند  هڪ ینگاهشو به مادر  هیرفت. هد هیجاش بلند شد و به طرف هد

دستاش گرفت.   یرو تو هیهد یاز اون ازجاش بلند شد. بازوها تی بود دوخت و به طبع ردهڪ
. ردڪی فقط متعجب به اون نگاه م هیهد یول  خوردی هاش سر مگونه  یاز رو صدای و ب  آروم اشڪاش
  ریبلند زدن ز یو باصدا ردنڪرو بغل   گهیهمد دفعهی. هڪاالن قشنگ معلومه تو شو یاله  رمی بم
 دنیطاقت د گهیشدن. د  ریآروم از چشمام سراز ڪاش یهامامان منم زنده بود. قطره اشڪ. هیگر

بنده   نی. اخوادی دلم مامانمو م حسود باشم نه فقط... فقط منم هڪنیرو ندارم نه ا هاصحنه  نیا
دلش گرفت سرشو بذاره   یوقت هیهد هڪ  یس ڪهست  هیبازم مامان هد یخداهم هرچقدر بد ول 

  نهڪنگرانشه. تب  نهڪ ریاشه، ددلسوزه بچه هڪمادر  هی پاهاشو باهاش حرف بزنه تا آروم بشه.  یرو
 ....  زنهیاون زار م ادیاز چشماش ب ڪ . اشاسشو رهیمیم
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مادر خود آدم باشه.   یجا تونهی نم سڪچ ی بدبود. ه یل یرفتم. حالم خ   اطیگفتمو به ح یدیببخش هی
  ڪی یهات برم من. مامانم مامان خوشگلم. ماماندلم تنگ شده واست. قربون خنده ییجاڪ  یمامان

 .نمتی باز بب شهیم

   فهممیم اراتوڪ  نیا لیخوب دل -

بود. خرامان خرامان اومد و  ستادهیپوزخند مسخره ا ه ی. ساناز با ردمڪپشت سرمو نگاه   دمویچرخ
 ارا؟ ڪ  دومڪ ه؟ی. گفتم: منظورت چردڪ. سرتاپامو برانداز  ستادیجلوم ا

 زدنتو رونی ب  ییهوی... هاتوه ی... گر نیهم -ساناز

 ؟ یچ  هڪخب  -

 ؟ یتو چشم باش هڪ  ین یڪم یار ڪ  هیچرا همش  -ساناز

 خود پندارد. شڪی همه را به  افرڪگفتن  می. از قدستمیمن مثل تو ن  -

 هیهد یاز عابد. چطور قبل از عروس نمڪی چرخوند و گفت: تعجب م  لمیڪه ی باز چشماشو رو  ساناز
 گفت  نارویا

 گفت؟ یم دیچرا نبا -

 ....ایوارد بشه،  گهیراه د هیاز  خوادیم هڪ شده   رڪشجاع و متف  یلی خ ای حاال   -ساناز

 ؟ی چ ای: دم یدل پرس دو

 زده به اون درش  ڪخل و خنگ شده پا هڪنیا ایسرخوش جواب داد:  ساناز

 .  نڪ: درست صحبت  دمیغر ردموڪ توهم  اخمامو

 ردم ڪ  نیبهش برخورد به آقاشون توه  یدیمن خانم سع یاوه اوه خدا -ساناز

 شو  تڪ سا -

 . ذارمیرابطه رو به دل توم م نیپس داغ ا  دمیبه عابد جونتون نرس هڪمن ه؟یچ  یدونی م  یول  -ساناز
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 ره ی گینم نهیڪپارس م هڪ یسگ گنیم -

نه؟ حاال   ی گ ی. ماستیاون دن یهاها پنجره ستاره  گفتنی م  هڪ ییهمونا اسی م یحرف قد  نیا -ساناز
قرن رو براتون   یتراژد نیبهتر یلذت ببر  هڪاتون بسازم تئاتر عاشقانه  نیاز ا یافقط صحنه نڪنگاه 

 . نڪو تماشا   نیبش  . فقطزمی نوشتم عز

 دیمنو تهد گهید نمیا دهیرس ییبه جا ارمڪ پوزخند زدو به طرف ساختمون رفت. بفرما  هی بعدم
. اریبه دلت بد ن  نڪن  نیهاله به خودت تلق  ؟یچ نهڪ..... وافعا اگه بخواد منو از عابد جدا نهڪیم

  اخلبرم د خواست ی دلم نم یبه طرف ساختمون رفتم ول  یلیمی . با بیخوایتو م هڪهمونه  یهمه چ
 به داخل  رفتم.  عیبلند عادل سر یبا صدا دفعهی هڪبودم  ستادهیا یدر ورود یهمونطور جلو

 حرفا؟   نیا یج  یعنی: عادل

 نیدار یچ  نیشیساناز زل زده بود دوباره گفت: شما متوجه م یجاش بلند شده بود و به بابا از
 اون نامزد منه ن؟یگیم

  نهیاومده منظورم ا شیپ هڪ ی اتفاق  نیگفتم باا هڪهمونطور  یبله  نامزدت بوده ول  - فروزش  یآقا
 .  میری بگ میتصم اشندهیآ یبرا دیمن و خانوادم با شهی دختر ما محسوب م گهیحاال د هڪ

من  میرو دوستدار گهیهمد هیمن و هد یبودم ازش جواب داد: ول دهیتا حاال ند هڪ یبا عاجز  عادل
. یستادیمن ا یتا آخرش پا  هڪبگو بهش  بگو  یز یچ هی. تو هیهد ن،یریاونو ازم بگ  دمیاجازه نم 

 بهشون بگو 

چون  ین ڪن  یلجباز  نیاز ا شتری اس تو هم بهتره ب خانواده نیدختر ا گهیاون االن د - فروزش  یآقا
 دم ینم  گهیبدم د  تیرضا هڪ درصد احتمال داشت   هی یاگر حت یاونطور 

 و گفت: من عادل رو دستدارم ستادیعادل ا نارڪاز جاش بلند شد و  هیهد

  اتو یگستاخ نیگفت: ا هیدرهم رو به هد ییهافروزش با اخم ی. آقادیشڪنفس راحت   هی عادل
جمع   هی  یتو  ییچه حدو حدودا یو بفهم  نهڪ ادبت  هڪ ینداشت یاخانواده   هڪن یا یبه پا ذارمیم

 سر. ره ی دختر خ نمڪی به بعد آدمت م نیاز ا یدار 
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به   ردڪگلوش داره سرشو باال آورده و شروع  یتو ڪبغض وحشتنا هی عسیضا هڪهمونطور   هیهد
 . گستاخم.سرپرستمی دختر ب هی: آره من رفتی صداش باالتر م گفتیم هڪ یا لمه ڪحرف زدن با هر  

  یهرچ  ڪیشما رو پس دادم. هر  یر ڪفی و ب یتیمسئولی سالها تاوان ب  نی ا یهمه ی. توادبمی ب
داشته باشم  خوامی به بعدم نم   نیاز ا ه؟یچ  یدونیم ینداشتم ول یانزدم. آره من خانواده   مگفت د

 قانعم میزندگ نیمن به هم

 خانم  هیفروزش، سم یآورد و گفت: آقا  ترن ییصداشو پا میڪ

    یااز خانواده یو جزئ یخواهر بزرگتر من  ینڪی ادعا م هڪ ییو گفت: و شما  ردڪ به ساناز  یااشاره 
  هی. هدهی. هدشناسنیاسم م هیمنو به  نایا یوجود نداره. همه یسالهاست ازش محرومم، سحر  هڪ

خانه   نخونه ته همو  هیقانعم بهش و  هڪ مڪحقوق  هیخانه سالمندان با   یپرستار تو هی. یرئوف
پامو اونجا گذاشتم از  هڪ  یچند سال نیاز منه تو ا شتریب  یلیدارم سنش خ میهم اتاق هیسالمندان 

 یدشوار   یزندگ نهمهیبا وجود ا  هڪ  یسڪآقاهم نامزدمه  نی. اردهڪ مادر نداشتم بهتر ازم مراقبت 
 چیچون.... ه دونمیخودم م یاشو مثل خونوادهبه ازدواج با من شده. خونواده یمن داشتم راض هڪ

با وجود   یاومدم ول  خانوادهی ب  چارهی آدم بدبخت ب هیاز نظر شما   هڪن یباا دمیازش ند یاحترامی ب
.  میمنه. من ازش راض یزندگ  نی. ا یسادگ نیبه هم نین یببی . منمڪی م  یاحساس خوشبخت نایهمه ا

 هم به شما ندارم.  یاج یاحت چیه

  هڪحاال  ؟ی نڪ ازم جداش  هڪ ؟ی خواستی م نویبه شوهرش و گفت: هم  ردڪرو  ڪ خانم با اش هیسم
 شمون؟یسال برگشته پ نهمهیبعد از ا

دخترم. خواهش  خوامیرفت و با التماس جلوش نشست و گفت: من معذرت م هیطرف هد به
  یعن یاز دخترت از پاره تنت  یسال دور  ۲۰ یندویتو چه م انصافی . آخه بایازت باهامون ب نمڪیم
  هڪ یی. تو رو به اون خدایاومدنش واسش داشت   ایبا به دن ییهمه جوره آرزو هڪ  یدختر  ؟یچ
 ن ڪدله مته مادرو نش زتیبه جون عز روتو  یپرستیم

  دمیشا  ای استیس دیلحظه شا نی. اما تو ادیشنینم  ییانگار از سنگ شده بود و صدا هیهد اما
  هیارڪچه  نی خانم نشست و گفت: خانم فروزش ا هیسم  نارڪافتاده بود. آروم    ارڪاحساسات عادل ب 

 ه ی... هدن؟ینڪی شما م  هڪ
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باعث   نیا هڪ  ردڪمادرش نشستو آروم نوازشش   نارڪ راهڪهم با ا هی. هدنهیبش  هڪ ردڪ  اشاره
  هیجون گر  هیرفتو گفت: سم ششیخانم پ  هیبشه و صداش بلندتر. عال  شتریخانم ب هیسم هیگر شدیم
حرفارو زد و   نیسالها ا نیجونم بخاطر فشار ا هی. من مطمئنم هدیدی. باالخره دخترتو دگهید نڪن
 از شما به دل نداره یز یچ چیه رنهگ

 : مگه نه عروس گلم؟دیانداخت و پرس  هینگاه مهربون به هد هی بعدم

 ...یول -هیهد

  هڪ ستی ن یز ی چ نمیخب؟ و ا یچه نخوا یخانم مادرته چه بخوا نینداره ا یول گهید -خانم هیعال
 ی پسش بزن یبه راحت  یبخوا

جو آروم شد و    مڪ مڪمبل نشست.  یخانم رو هیو عال هیهد ڪم ڪبه  نیخانم آروم و غمگ هیسم
به  هیتا اسم و رسم هدبرن  هیدنبال شناسنامه هد ڪیپزش ڪفردا با ارائه دادن مدار هڪقرار شد  

فروزش با چندتا از دفاتر ثبت احوال مسلما تا زمان عقد   یآقا ییحالت اولش برگرده. باوجود آشنا
  ری به خ یو همه چ نهڪ  اروڪنیا تونهی فرداهم م نیهم گهیفروزش م ی. البته آقاشهیآماده م یچهمه

  ییاز جدا یحرف   یسڪو رفتنشون   ی. تا لحظه خداحافظگهیتموم شه و همه راحت شن د یو خوش 
  دیدموضوع ج هینداره و هرروز با  یمن تموم هیزندگ بی عج  یهانزد. اما انگار داستان هیعادل و هد

 .نمڪ  یلڪو مش  یهمه نوع سخت یقلبمو آماده  دارشمو یاز خواب ب دیبا

 هاله، دخترم  -خانم  هیعال

تخت   یلبخند رو هیخانم انداختم و با  هیقورت مهربون عالبه   یو نگاه ردمڪ آروم باز  چشمامو
 ر ی نشستم و گفتم: سالم صبح بخ

 ؟یدیدختر قشنگم. خوب خواب  ریصبح تو هم بخ  -خانم  هیعال

 آره ممنون خوب بود. فقط ساعت چنده؟  -

 میبر دینشده بلند شو آماده شو با ریزدو گفت: نترس دخترم د یلبخند

 جا؟ ڪ م؟ی: بردمیپرس  متعجب

 رده ڪ فروزش همه رو خونشون دعوت  یآقا یول  ؟یچ یبرا دونمی نم  -خانم  هیعال
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 و عادله؟ هیفروزش؟ مربوط به هد یآقا -

 به دلم انداخته یادلشوره بیعج  یول  زمیعز دونمی جواب داد: نم  یب ی خانم با حال غر هیعال

بخاطر   یبدتر هم شدم دل  خانم  هیحرف عال  نیحالو دارم و حاال باا نیهم شبیخودمم از د راستش
و   ستی ن یحبر  هڪبدم گفتم: انشااهلل   یبهش دلگرم   یمیڪ بدبختو هم عذاب ندم و  نیا هڪنیا

 ه یعال یچهمه

 ی آماده ش دیبا مڪ مڪدخترم بلندشو  گهیخب د  نهڪخدا  -خانم  هیعال

 به ساعت افتاد دهنم از تعجب باز موند.  هڪ نگاهم

 تنبل شدم  یل یروزا خ  نی؟ا۱۰؟یچ -

 شدم   داریهست ب یساعت مینداره راستش خودمم ن الڪخانم مهربون جواب داد: اش هیعال

آب به دست و صورتم زدمد موهامو شونه زدم   هیو از رو تخت بلند شدم رفتم   ردمڪ   ییصدایب خنده
به سمت   الیخ ینبود. ب  هیهم از بق  یو خبر   رفتی م اطیخانم داشت به ح  هیلرفتم. عا نییو به طبقه پا 

 خوشمزه روبه رو شدم.   یایپر از خوردن زیم هیبا   هڪآشپزخونه رفتم  

نشستم و تا چشمم  ونیزیتلو یکرد، رفتم جلو  یباز  یکه با لب دهنم حساب یااز خوردن صبحونه  بعد
حل و   کمی تا  نمی ها بببه برنامه کودک خورد، کودک درونم فعال شد و مشتاق شدم که بعد از مدت 

کنه. یو داره نگام م ستادهیکنارم ا یهوام عوض بشه. کال غرق برنامه شده بودم که حس کردم کس
. کنهیبا تعجب به من نگاه مو داره  ستادهی. بله آقامون ادمیبه طرف راستم کردمو د ینگاه  دمویچرخ

 منم بچه آوردم بزرگ کنم.   رنیگیحالتش عوض شد و با تاسف گفت: نوچ نوچ نوچ مردم زن م دفعهی

 .نی توم بب نیبش  ایباحاله عابد. ب یل یگفتم: خ باذوق

  شیپ  ینیبش یخوایم گهیدو روز د ؟ین یبی کارتون م یبلندشو دختر خجالت بکش. نشست  -عابد
 حتما؟  ین یبچمون با اون کارتون بب

 وقتا کودک درونش زنده بشه؟ یاع لوس. مگه بده آدم بعض -

 هم خوبه یلینه اصال خ  -عابد
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 پس حرف نزن  -

 فروزش   یخونه آقا میبر دی خانمم. پاشو آماده شو با ستیاالن وقتش ن یگفت: ول  یمهربون  با

Part156 

 . شمی. زود آماده مامیاالن مرفته بود.   ادمی ی. به کلیگیاوا راست م  -

در اتاقم   دمی بره تو اتاقش، اما تا رس دادمی نگفتم آخه احتمال م یچیبلند شدم اونم دنبالم اومد. ه تا
 تا برم داخل برگشتمو نگاهش کردم.   ستادهیمنتظر ا دمید

 ؟ یداشت یکار  -

 برو تو   -عابد

 لباس عوض کنم خوامی م -

 خانمم نظر بدم.  یرو لباسا  خوامیشد و گفت: حب منم م  طونیش

 نطور یآها که ا -

 حاال برو تو گهیبله د  -عابد

شد چونشو  کیداخل اتاق اونم پشت سرم اومد. رفتم طرف کمد و درش رو باز کردم  بهم نزد رفتم
بودم.   ستادهیفقط سر جام ا ع یهام پرداخت. منم آروم و مط لباس  یشونم گذاشت و به بررس  یرو
  یبود. حق به جانب دستاشو رو یاو شلوار و شال سرمه   یآسمون یمانتو آب هیآقا  یهای بررس  جهینت

 ؟یو حال کرد  بیبازوهاش جمع کرد و گفت: ترک 

 رون؟ی برم ب  دیبا یعن یزدم با ابرو به در اشاره کردم که گفت: آها  یلبخند

 فقط نگاه کنم دمیتکون دادم که گفت: بذار بمونم قول م دییبه نشونه تا یسر 

اسپرت   یکفشا دمویاش لباسامو پوش. طبق گفتهرونیب دی بالشت رو از رو تخت برداشتم از اتاق پر تا
  دایدنبالش گشتم تا باالخره آقا رو تو سالن طبقه باال پ ی اومدم. کل رونی . از اتاق بدمیرو هم پوش  یآب

 کردم. 
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 ؟یکنی م  کاریچ  نجایا -

 . نهیلحظه منو نب هیاگه  شهیاو او خانمم دلتنگم م - عابد

وقته  یل یمامان خ میبلندشو بر گه؟یچه طرزشه د ن یمبل پخش شد که گفتم: ا یرو یهمونطور 
 منتظره ها 

لباسامو   ینی مثال قشنگ پخش کردم خودمو که بب  یاحساس یچقدر ب توجه به حرفم گفت: تو  یب  عابد
 با تو ست کردم.

بود و   یاسرمه راهنیپ  هیکه روش  یشرت آب  یت هی یا شلوار سرمه  هیبه سرتا پاش انداختم  ینگاه
 ی اوونه یزدمو گفتم: تو بخدا د یاتا زده بود. خنده ناشمیآست

 عروسکم  گهی توم د وونهی: من ددوگفتیدستمو کش هوی

از جام بلند شدم که گفت: آ قربون اون شرم   عیخودم که اومدم قشنگ روش افتاده بودم سر به
 . اتیح

 می بلندشو بر گهیبسه د -

تا حاال ده بار زنگ زدن .  ن؟ییها باال اومد و گفت: معلومه شما ها کجاخانم همون لحظه از پله هیعال
 شد  ۱۲ساعت  

  م؟یبا خانممون خلوت کن میتونی هم نم قهیاعتراض گفت: مادر من دو دق تکون دادو به یسر  عابد
 ها شده یعجب روزگار 

 رفتن.  یبرا می نه االن که عجله دار یخانم با متانت جواب داد: چرا پسرم ول  هیعال

که ول کن  ه یحتما خبر کنهی خودش فکر م  شی خانم پ هیعال  ینطور ینگم ا یز یچ  عسیضا  یلیخ دمید
 گه ی د عسیضا  یول ادی. خب خوشم که مادیو خودمم خوشم م ستمین

 ادهی. وقت زمیعابد. بلندشو بر گهیمامان راست م -
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استفاده رو نبردم. باالخره از خونه    تینها کیمثال کوچ یهافرصت  نیبود که از هم  نیاشتباهم هم اما
هم  ی. چشمامو روکردی م وونمیداشتم که واقعا داشت د  یدیدلهره شد هی نیماش  ی. تومیرفت رونیب

 کنه. شوفکر  یبخواد حت یبود که کس یبدتر از اون  یل یاما حالم خ دمیکش قی نفس عم هیگذاشتمو 

 فروزش   یعابدم آقا -

به   یبود ول بای . زیمدرن امروز  یبزرگ با نما  ییالیخونه و هی. میداخل رفت ییعابد سه تا یجمله  نیباا
  دهیو عادلم قبل از ما رس ی. حاج عل میمونده بود که برسه. به داخل خونه رفت یل یخ یدیسع  یخونه عل

 یاون روز برا کهفروزش برخالف عابد  یبود. آقا دشی جمع خانواده جد یهم حاال تو هیبودن و هد
و   پروای و ب  حی صر یل یخ زد،ی حرف م نیکرد و آروم و مت  ینیمقدمه چ یکل  قتی حرف زدن و گفتن حق 

. تک هاهیدرنگ و تعلل حرفشو زد. نذاشت عرقمون خشک بشه عجب آدم  یاه بدون لحظ یحت
 سر اصل مطلب  می ری م یحرف چیبدون ه  یدیسع یخب آقا لهیکرد و گفت: خ  یاسرفه

 د ییبفرما  رهی انشااهلل که خ  -ی باباعل

 من و خانوادم.  یالبته فقط برا رهیاتفاقا خ  - فروزش  یآقا

زودتر از همه به حرف اومد و گفت:   ی. باباعل کردنیدر هم رفت و پرسشوار به هم نگاه م هاافهیق همه
 ه؟ یمنظورتون چ

 بهتره بگم سحر  ای هیهد نی که خبر دار نطوریخدمتتون هم کنمی منظورمو االن عرض م - فروزش  یآقا

  سهیو با اخم گفت: اسم من همون هد دیبا نفرت تمام وسط حرفش پر هیهد

اس و خونواده نیدختره ا هی. هدکردمی بهش کرد و ادامه داد: بله عرض م ینگاه  میوزش ن فر یآقا
کنم اما از االن به  یفرصت رو ازم گرفته بود که واسش پدر  نیمنم. تا االن که خدا ا ارشیصاحب اخت

 جبران کنم. خوامی بعد م

 فروزش  یآقا شمی من متوجه منظورتون نم  -ی باباعل

 خودش رو بدبخت کنه.   ی دست یدخترم دست خوامی بهتون برنخوره اما من نم  - فروزش  یآقا

 ن؟ یواضح حرفتوتو بزن  شهی عادل از کوره در رفت و گفت: م ندفعهیا
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 ادیهم ب هیکه برادرت سر ساناز آورد حاال سر هد یی بال خوامی من نم  - فروزش  یآقا

 حرفا؟   نیا ی چ یعن یگفت:  دویاخماشو تو هم کش عابد

 ره ی وصلت سر بگ نیاحازه بدم ا تونمی من نم  - فروزش  یآقا

 اما.... -هیهد

. واسه ختمی برنامه ر یعقدمونه . من... من کل گهیدو روز د میقرارامونم گذاشت میما حرف زد -عادل
 ؟یچ ی عنیحرفا   نی. امیزندگ

 که گفتم نیهم - فروزش  یآقا

 یآقا دین یخودش وارد بشه : بب یشگیهم وهیهمون ش یعن ی یکرد از در خونسرد یسع  یعل  بابا
. من واسه احساسات پسرم  یفردا بهترشو بخر  ویکه امروز بشکن ستی فروزش دل دو تا جوون ظرف ن

  حوصلت به صال  نیبگم ا دی. در مورد عابد و ساناز خانمم بانمیبب  دنشویزجر کش تونمی ارزش قائلم. نم 
عابد من اشتباه کرده  گمی راه عابد و عادل از هم جداست. البته من نم  یاونا نبود. در ثان از چکدومیه

 کردن داره یزندگ یبرا یاوه یش هی. اما هرکس ستین نطورینه اصال ا

شما بزرگ شدن. باالخره از   یها سر سفره آقازاده نیا ی. اما هردوتانیشما مت  شی فرما - فروزش  یآقا
که کنار   ندیدوست دار یشما که پدرشون  یبه باباش. وقت   یحسن رهیگفتن. هه تره به تخمش م  میقد

 گهیشما بودن د یهم باشه باالخره پسراتونم تو دست و پا  گهیجفت د هیجفتت 

  یحت هی دوثانعابد تنها تو  دنی فنر از جا پر نیو متورم شدن رگ گردنشو ع ت ی شدن از عصبان قرمز
  هیباش. احترامتونو تا  نیبود گفت: بزرگتر ادیبه فر هیشب  بای که تقر  ییکمتر اتفاق افتاد. با صدا دمیشا
اجازه   چکسی . به همننام خط قرمز . بهتون قبال هم گفته بودم بعد از خدا خانوادهدارمی نگه م ییجا
 بهشون کنه  ینیتوه  دمینم

حرفارو پشت خانواده  نیا نمیبب  ایبشنوم   گهیباال آوردوگفت: دفعه د دیاشارشو به نشونه تهد انگشت
کلمه حرف بزنه گردن اون آدم رو   هی کلمه فقط  هی یحت یاگهیچه شما چه هرکس د نیکرد فیمن رد

که  هیجهنم  یفقط هشدار برا  ستین  دیتهد چوقتیمن ه  یحرفا  نیدونی. خودتونم م شکونمیم
 سازه یم ونوندتیآ
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 آروم کنه: عابد بابا... بسه پسرم  کمیکرد عابد رو  یسع  یباباعل

که همسر   دی فروزش شماهم بهتره بدون  یساناز گفت: آقا  یاز بابا رو به بابا یخانم به جانب دار  هیعال
خدا ببامرز رو   دینامه آقا وح   تی بخاطر دلش... وص  اینبوده   یپنهان  چوقتی کرده ه یمن اگه کار 

  یشوهرم کار اشتباه کنمی اش دونسته بود. فکرم نمرو مسئول خانواده یهمه خوندن اون عل یجلو
 کرده باشه 

. بهتره  مونمیهم نم هیثان هیبشه  نیکه به خانوادم توه  یااز جاش بلند شد و گفت: تو خونه  عادل
 خونه ارزش موندن نداره نیا میبر

لحظه برگشت و   هی میدیکه رس یدر ورود یجلو میال عادل به راه افتادنگفت و دنب یز یچ یکس گهید
دخترته و   یگیکه م  یفروزش بود. گفت: بحث اون یمخاطبش آقا یول هیهد سی خ  یزل زد به چشما

 مونمیم  ن،یدونی که شما قدرشو نم ینفس اون نیخونواده جداست. تا آخر  نیمنه از ا هیهمه زندگ
 کشمی که گرفتم پا پس نم یمیلحظه هم از تصم هی یحت

 دمی من به تو دختر نم  - فروزش  یآقا

 اراده کنم. هی که فقط کاف کنمی . بهتون ثابت مرمی گیسرتق جواب داد: اون دختر سهم منه ازت م عادل

  آخه ای. همه ساکت بودن. خدامیزد  رونی ب اطی . از خونه و بعدم از حوفتهیازش خواست که راه ب عابد
آرامش داشته باشه؟ به خودت قسم سخته.  تونهی روز نم  هیخانواده  نیا گهی. بسه دهیچه گرفتار نیا

  یرن چه زجر ی حس رو دارم که عشقتو بخوان ازت بگ نی الاقل ا ینه ول کنمیحال عادل درک م گمینم
 داره.

نداشت بعد از رفتن به داخل خونه هرکس   یفی تعر چکسی. حال همیعادل. به داخل خونه رفت چارهیب
 دونمیخودمو مقصر م یی جوراینرفتم. آخه  رونی به اتاق خودش رفت. من که تا آخر شب از اتاق ب

 مه دی با عادل حرف بزنم شا  دی. باشدی نم ینجور ی. االن اشدمی نم شونیاگه من وارد زندگ  دیشا
تختش نشسته بود. رفتم  یزدمو وارد شدم لبهبه در  یاتر بشه. تقهبشم هم اون آروم   یخودم خال

ساناز و   یمنه. اگه من وارد زندگ   ری تقص یهمه چ دونمی مکث گفتم: م  یکنارش نشستم و بعد از کم
.  نیذاشتیم پشت سر  تونویزندگ یشبا نی. حتما االن بهترکردی کال االن فرق م ه یقض شدمی عابد نم 

  دونمینم  یمن مقصرم ول  دونمی که بخاطر من افتاد. م یعادل من متاسفم، متاسفم واسه اتفاقات
 . دمیباشه واست انجام م یجبران کنم. هرکار  یچطور 
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لحظه سرشو باال آورد و بالبخند نگاهم کرد بعدشم ادامو در آورد و گفت: عادل من متاسفم. چرند   هی
 ساناز و عابد تموم شده بود.   یقصه یچه نبود یبود به تو نداره چه یربط  چینگو بچه ه

هاشو همه غصه نکهیاما ا ادیاخالقش خوشم م نیاز ا یل ی داره. خ هیدر هر حال روح ادیخوشم م یعنی
که تو  هی ذات هیهمه بخاطر مهربون  نایبده. ا  یلیخ خندهی م شهیو هم دارهیدلش نگه م یتو ییتنها

 کنارشه ناراحت باشه. یکس یوقت  ادیدلش نم  یعنی خوادی وجودشه نم 

 که ناراحت نشم؟   یگیم ینطور یا -

  ایسطح فکر بعض  نکهی. استیمقصر ن چکسیگفتم. ه توی گلم واقع ینگام کرد و گفت: نه آبج   مهربون
ازدواج به  نیا فهمنی نم نکهیقبول کنن. ا خوانیدختر خودشون مشکل داره و نم  نکهی. انهییپا

عابد   ی. منم جا گهید چکسی. نه تنها تو ه ستیتو ن  ری تقص چکدومیه زایچ نیصالحشون نبوده. ا
  یاما انقدر قدرنشناسه که مردونگ زدی. بعدش به هم مکردمی جا رسواش مصد در صدر اول همه ودمب

 . دیعابد رو ند

 .  دیزده شده و مهمونه هرشب عادل هم از راه رس در

 یی نجایا توم که  - عابد

 . زدمیداشتم با عادل حرف م -

 یچعادل منو ببخش همه گهی. اومده م ریبگ  لیخان داداش زنتو تحو  ایگفت: ب یباز با شوخ  عادل
 منه  ریتقص

زد و اومد کنارمون نشست. از جام بلند شدمو  یا. عابد به زور خندهدیخندیو م  اوردیمنو در م یادا
   ؟یکنی گفتم: واقعا که منو مسخره م

 واست.  کنمی م یبگ  یزدم. هرکار  یکه گفتم: عادل باور کن حرفمو جد دیخند  دوباره

غصه  ینداره الک یلیدل رسمیم هیمن که آخرش به هد ارویمسخره باز نی ا نیبابا جمع کن  -عادل
 وجب روغن روشه. هیمن ماست  هی کنمی م شی . حالکنمیدمش مهم آ کهیبخورم. اون مرد
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 یگرد شده و تعجب خنده دار  یگفت که منو عابد با چشما شویالمثل قاطضرب   نیا تیجدبا   نیهمچ
نتونست خودشو کنترل کنه و بلند   گهی" د؟یکلمه"چ هیعابد بعد از گفتن   میلحظه به هم نگاه کرد هی

 دم یخندی خنده منم همراش م  ری بلند زد ز

 ن؟یخندی م یزهر خر کره مار به چ -عادل

 . رمیم گهیمن د خبله یخ  ،ی. گفتم: بخدا آخرش میداد انیآروم به خندمون پا آروم

 ؟ یپاقدمم سبک بوده که اومدم رفت ای  ؟یستیبا من راحت ن  شد؟ی چ  -عابد

داره. همه حرفاشو به من که  ازی خلوت دو نفره مردونه ن هین فقط حس کردم عادل به م زمی نه عز -
 بزنه با تو راحت تره. تونهی نم

 برم من.  دمینگاهم کرد و گفت: قربون خانم فهم   نیپر از تحس عابد

 نکن  لهیبه من پ  ی الک ادی من خوابت م ینه آبج -عادل

 خفه بابا  -

 هیرفتم و بعد از خوردن  رونی منم متعاقبا با لبخند جوابشو دادمو از اتاق ب دیبه روم پاش یلبخند عابد
 میخواب اقدام کردم. هنوز چشمام کامال گرم نشده بود که گوش یآب به اتاق خودم برگشتمو برا وانیل

 د؟ییکردمو تماس رو وصل کردم: بله بفرما  دایپ  وی گوش دمویزنگ خورد. خواب آلود دست کش

 ؟ ی: سالم خانم خوبدیچ یتو گوشم پ یدختر  یآشنا یصدا

 ممنون شما؟  -

 نه ساناز  ذاشتنی م نیا دیمشکل گشا. اصال اسم منو با -دختر

 : کارتو بگو دمیاخمامو تو هم کش یاسم ساناز عصب دنیشن  با

 نمت یبب   دیبا  -ساناز

 لش؟ یدل -

 رو حل کنم یمشکل هی گفتم که قرارع  -ساناز
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 مثه آدم حرف بزن  فهممی جواب دادم: منظورتو نم  کالفه

 حلش کنم  تونمی رو من م هیعادل و هد هیقض  -ساناز

 فرستادم  رونی با گفتن واقعا تمام ذوقمو ب زشدمویخ  میتخت ن یرو  یو خوشحال باتعجب

 گمیکه م یآدرس  نیبه ا ایب ۱۰آره واقعا. فردا ساعت    -ساناز

 داشته باشه  دنیحلت ارزش شن حرفاتو راه دوارمیجواب دادم باشه.... فقط ام یباسرخوش 

  فرستمی . آدرسو برات منطورهیبا غرور و مطمئن جواب داد: حتما هم   ساناز

  کاری چ یعنی. دیخواب از سرم پر ی فکر رفتمو به کل یتو دا یگفت و تماس رو قطع کرد. شد یشبخوش
خدا  یکه محض رضا   ستین یا. اما ساناز گربهادیبر م یکه بگ  یکنه؟ البته که از اون هرچ خوادیم

مسخره باالخره به خواب رفتم.  یجور فکرا  کیکن....با هزارو  رشیخودت ختم بخ   ای. خدارهی موش بگ
که  هیشبه دوم نیعرق بود ا سی . خ دمیصورتم کش یرو یدست دمیاز خواب پر میآالرم گوش یبا صدا

دوش گرفتمو بعدشم   هی. اول رفتم کردی ه شدت درد م. سرم بنمیبیآشفته و درهم م یخوابا ینجور یا
 زدم.  سنایزنگ به  هی

 ؟ یسالم عشقم خوب  -سنای

 سنا ی یی خوبم. کجا -

 پتو   ری ز -سنای

بدونه کجام. به  یکس خوامی نم یدارم ول  یکار ی  رونیبرم ب  خوامی م  سنای نیجا بمون. بب آها همون -
 توم  شیتو اگه بهت زنگ زدن بگو پ  شیپ  امیم گمیم هیبق

 ؟یبر  یخوای فقط کجا م  زمیباشه عز -سنای

 کنمی م فیبعدا برات تعر -

 باهات؟   امیباشه. الزمه منم ب -سنای

 تنها باشم بهتره زمیجواب دادم: نه عز ی قدردان با
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که  دادیم ن یاتاق، خبر از ا یآروم تو کیموز یرفتم. صدا روتی از اتاق ب سنایاز هماهنگ کردن با  بعد
مزاحمش نشه و  یکس خوادی ها دلش مموقع  نجورینه. ا گفتم؟ی بهش م   دیاتاقشه. با یعابد تو

  یرون ی بمن که لباس  دنیخانم با د هیشدمو به آشپزخونه رفتم. عال الیخی اعصابش آروم باشه. پس ب
 دخترم؟  یر یبودم بعد از جواب سالمم گفت: کجا م دهیپوش

 به اون سر بزنم رمی داره م یجزئ   یسرماخوردگ هی. ستی الش خوب نح  سنای -

گفت: از طرف منم سالم  دویبه بازوم کش یدروغم شرمنده شدم. دست نی دلم بخاطر ا یتو یکل
 برسون. موتظب خودتم باش 

 چشم حتما. فعال خداحافظ  -

رفت...  رونیونه ب برداشتمو از خ چویی ازش جدا شدم. سو دمویبدرقم کرد. گونشو بوس یمهربون  با
دختره   هی. داخل رفتم آخر سالن دمیکه گفته بود رس یاربع از ده گذشته بود که به کافه هیساعت 

که  م. احتمال دادخوردی به ساناز م دنشمیپشت به من نشته بود. جوت تنها بود و طرز لباس پوش
خوب   شیاز آرا یخروار   ری. زدمیساناز رو د ییکذا یرفتم و چهره  زیخودش باشه. به طرف همون م

و به اون زل  رفتی روش ور مبهکردم. همونطور که با فنجون رو  ی. نشستمو آروم سالم شهی خفه نم 
 شدم یم  دیداشتم از اومدنت ناام گهیزده بود، جواب سالممو خوردو گفت: د

 زود برگردم  دیحرفتو بزن با عی. سرنجامیا ین یبیاخم جواب دادم: االن که م با

رفت و   یکردن برا  نییساعت تع   دمیشا ای شن؟ی آقاتون نگران م ه؟یگفت: چ ی همون حالت قبل  یتو
تموم   اتی خوش نیا یهمه یگفت: ول روزمندانهیلبخند پ هیچشمام زل زدو با  یتو دفعهیآمدت؟ 

 شهیباشه که هم  ادتی از من داشته باش.  نوی. ایدی چرخ و فلکه خانم سع هیفقط  ی. زندگشهیم
 .ی تو اوج باش  یتونی نم

 بزن   تویبرام تکرار نکن. حرف اصل دونمو ی که خودم م ییانقدر حرفا  گهیبسه د -

  یعجله دار  یلی خ ه؟یچ  -ساناز

 . بهتره من برم یحرف بزن  یخوای نم نکهیمثل ا ری جواب دادم: نخ کالفه

 کنم  یخانوادمو راض نمتوی از جام بلند شدم گفت: من م  تا
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 ن ی گفت: بش  تی کرد و با جد نگاهم

 نشستم نهی به حرف اومده آروم و باطمأن دمید

 ؟ یخب چطور  -

اگه من باهاشون حرف بزنم مطمئنم که فردا  کننی ازدواج مخالفت م  نیاونا بخاطر من دارن باا -ساناز
 یز ی. شما که چشهیحفظ م لشی فک و فام یجلو یدی سع  یحاج عل یو آبرو  رهیگیوصلت سر م  نیا

 ن؟ ی به مهموناتون نگفت

 ؟یخوای م  ی: در عوضش چدم یپرس  دیگفت. با ترد  یتکون دادم که خوبه ا یبه نشونه منف  یسر 

   یدونیخودت خوب م   -ساناز

   ی . واضح حرفتو بزن بدون معطلدونمی نم یز ی گفتم: من از افکار تو چ یحال نزار  با

 ی بر   دیم: درعوضش..... تو بامکث گفت کمیاز  بعد

گردتر   نیاومد. باتعجب بهش زل زده بودم. چشمام از ا رونیگفتن از دهنم ب  ینفسم همزمان با چ  با
 .شدی نم

 ؟ یدوتا عاشق و معشوق بش نیبا موندنت مانع ازدواج ا یخوای تو که نم   -ساناز

 ؟یچ ی عنی: دمیپرس   یجیباگ

 برم؟ اصال کجارو دارم که برم؟ دیمن کجا با گه؟ی داره م یچ نیا ایخدا

  میایموافقت کنن امشبم م هیکه با ازدواج عادل و هد کنمی م یامو راضمن خانواده  نکهیا یعنی -ساناز
 و نظر تو داره.....  میبه تصم ی بستگ یچاونجا. همه 

ول کنم و برم؟   موی زندگ دیبا یچطور  ؟ ی. آخه عابد چشمی م وونهیکنم؟ دارم د کاریچ  دیمن با ایخدا
 کنم؟   کاری چ ایرو ندارم. خدا  ییمن که جا

 تونم ی من نم -

 واست مهمه گرانید یپس لطفا بعدشم ادعا نکن که خوشبخت  -ساناز
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 فکر کنم دیبا -

ازدواج اون  ی باور کن  یخوای ازدواج. چرا نم ی. مخصوصا براهیدختر خوب. عابد پسر عجول نیبب   -ساناز
بذاره بعد    تونست ی تا تو رو رد کنه و گرنه م گشتیاون فقط دنبال بهونه م ه؟ی ل یازدواج تحم هیبا تو 

 حرفارو بزنه   نیاز ازدواجتون ا

 انگار خوره به جونم افتاده بود.  یچرا دوست نداشتم حرفاشو باور کنم ول دونمی نم

 ی دور کن که مارو از هم   یزن یهارو محرف  نیا یتو دار  -

 که زدم باور نداشتم یحرف  نیخودمم به ا اما

از دست تو   یرفتار عابد بخاطر راحت نیفکر کن.  اما به درصد احتمال بده ا یهرجور دوستدار  -ساناز
 ی فکر کن  یکه تو بخوا  میوقت ندار ادیما ز ید یخانم سع نی بوده. بب

رو    رهیوسط م نیباباجونتو قلب داداشته که ا یادامه داد: البته واسه ما که فرق نداره. آبرو یالی خی ب با
 هوا

 باشه هردوتا داداش باهم قراره ازدواج کنن   یاما اگه قرار باشه فرداشب مراسم -

  نهیلبخند زدوگفت: شرط ماهم هم  انهیموز ساناز

 ؟ ی چه شرط -

 نیجدا از عابد باشه و تو ا دیبا هیمراسم ازدواج عادلو هد نکهیجا شدو گفت: اجاش جابه  یتو ساناز
 ی بر  نجایکه از ا یفرصتم تو وقت دار 

 ه یعقالن  ریغ ن یبود گفتم: ا دهیگلوم چسب خی که ب یبغض  با

 چطور؟  -ساناز

 آخه عابد پسر بزرگتره و زودتر از اونم دست به کار شده  -

 قابل حله یعنی. ستیمهم ن  ادیهوا تکون دادوگفت: اونش ز یتو یدست

 آخه؟  یچطور  -
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ماها  میگی گفت: به خانواده شما م کنهی قانع کردن من م یبرا شویکه معلوم بود داره تمام سع ساناز
 ست ین  ی. پس مشکلیکنسل کن  یکه بخوا یندار  یلی. توم که فاممی خبر داد المونیبه فام

واقعا عابد    دیحق با ساناز باشه. شا  دیواسه گفتن نداشتم. شا یحرف گهیانداختم. آخه د نیی پا سرمو
 تر باشهبدون من راحت 

و عادل  هیهد نکهی. همه. هم من، هم عابد. هم اشنیهاله خانم با رفتن تو همه راحت م نیبب   -ساناز
 شهیم ری ماجرا ختم به خ  نیو ا رسنیبه هم م

 بگم؟  یچ دونمی تکون دادم و گفتم: نم یسر 

 برو   نجایفقط قبول کن و از ا -ساناز

شد. خواستم از کنارش رد بشم که  شتریتکون دادمو از جام بلندشدم. بغضم ب دییبه نشونه تا یسر 
 نیاز ا چکسم ی و به ه یبرگرد ی نتون چوفتیبرو.... که ه یجور یمچ دستمو گرفتوگفت: هاله، فقط 

 یچهمه شهیخراب م  ینگو مخصوصا عابد چون در اون صورت همه چ یز یچ هیقض

باهمون اشاره سر   ومدیرد کردنشو نداشتم. چون از شدت بغض صدام باال نم  یقاطعانه زد. جا  حرفاشو
از   نویاش رفت م  ادمی ی. حتزدمیقدم م  ابونایتو خ هدفی زدم. ب  رونی کردمو از کافه ب دییحرفشو تا

  دیمن کجا با ا یبود؟ خدا یواقع  انازی یحرفا یعنیکنم؟  یچه غلط  دیمن با ایکافه بردارم. خدا  یجلو
کرمتو شکر.   ایخدا ؟یر ی ازم بگ یخوای م نمیدارم؟ ا ویخانواده ک  نیبه جز ا ایدن  نیبرم؟ آخه من تو ا

 میزنگ گوش یکنم؟.... صدا کاری چ بیشهر غر نیا یدختر تنها تو هیآخع من  قدره؟ن ی انصافت هم
 جلوه بدم: سالم  یعاد  یلیخکردم خودمو  ی. عابد بود. سعدیکش رونیکه داشتم ب ییمنو از حال و هوا

 خانمم؟  یی: سالم کجادیچ یگوشم پ یعابد تو یپر انرژ  یصدا

 بزنم یدور  هیاالنم اومدم  سنا ی شیرفته بودم پ  -

 دنبالت   امیبگو ب ییکجا - عابد

 ؟ یستیمگه شرمت ن -

 سرکار. آدرسو بده رهینم  شیروز قبل از عروس هینه امروز نرفتم. آدم که   - عابد
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 کجام  دونمی نم قیدق -

 ؟ یچ یعنی - عابد

 .فرستمیآدرسو واست م یچیبخاطر چرت و پرتام تکون دادم و گفتم: ه یسر 

 نیا ی. تودی طول کش یساعت مین ه یپارک نشستم. آدرس همونم به عابد دادم. تا اومدنش  هیتو  رفتم
 ساناز نداشتم  یهابه جز فکر کردن به حرف  یکار  چیساعت ه مین

 ؟ یخانم  - عابد

 سالم-

 سنا؟ ی ش یپ  میباهم بر ی. چرا نگفتزمی سالم عز -عابد

 . نخواستم مزاحمت بشم  یکن یاستراحت م  یفکر کردم دار  -

  یستیمزاحم من ن  چوقتی تو ه هیچه حرف  نیکرد: ا یاخم مصنوع عابد

 ؟ ی: هاله؟ تو خوب د یمکث پرس کمی انداختم. بعد از  نیینگفتمو سرمو پا  یز یچ

. سرمو با سر انگشتاش به طرف خودش چرخوند. زل زدم  ندادمو به طرف مخالفش نگاه کردم  حوابشو
 سبز خمارش  یبه چشما

 شده؟ی. بهم بگو چ کنمی چت شده هاله؟ با من حرف بزن خواهش م -عابد

لحظه   هی. کنهی م وونمیبه دستش آوردم د یکه به سخت یاز عابد یپر اشک شد. فکر دور  امچشم
.  دنشی نتونستم خودمو کنترل کنم به طرفش رفتمو شروع کردم به بوس گهیچم شد که د دونمی نم
  نیآخر دیکرد. طعم شا  میبعدش اونم همراه یتعجب کرده بود ول یلیکه نه خ  کمی کم،ی اولش  دیشا

بود که   نیشبا فقط دعام ا ید یتو که د ایاما دردناک. خدا نیری ش یبوسه با اشک همراه بود. طعم
تقاص پس   دیبا ینجور یکردم که ا یآخه مگه من چه گناه ؟یکرد نکارویعابد کنارم باشه چرا باهام ا

بغلش   یو منو تانداختم.  نییدوباره با شرم سرمو پا دیببخش  هیبدم؟.... آروم سرشو ازم جدا کردو با 
 بدونه؟  هاتوه یگر نیا لیدل دیگرفت و گفت: آقات نبا 

 دوستدارم  یل یبا پشت دست نم چشمامو گرفتم: عابد... خ دمویباال کش  موی نیب
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 منم دوستدارم خانم خوشگلم. حاال بهم بگو عروسک من چش شده؟  - عابد

 دلم گرفت  هوی میشیافتادم که از هم جدا م یاون روز  ادی... فقط یچ یه -

مگه  ؟ی: چدیپرس  نهی تر آورد تا صورتمو بب نییپا کمیفاصله گرفتو سرشو حس کردم که  یتعجب کم  با
 م؟ی قراره ما از هم جدا بش 

 خب واقعا حرف دلم بود   یداده بودم ول یکردم. سوت  سکوت

بهت قول  نو ی. امینفسامون کنار هم  نیتا آخرمورد نکن منو تو   یب یفکرا نیاز ا چوقتیه گهید - عابد
 .دمیم

  هیففط  نی ا دمیشا ا یچشما نبود  نیا یتو یو دروغ یشوخ  چیه یجا دیچشماش نگاه کردم. شا تو
 حس احمقانه از طرف من بود.

 دهیواسه عروسش تدارک د  یشام عال هیمامان  می بلندشو بر گهید - عابد

با   خوادیم  مونهیروز مجرد  نیکه آخر ستیزدم. ادامه داد: آخه ن یدلم به کلمه عروسش پوزخند یتو
 عروسش بره  شوازیپ یعال یغذا هی

 پر کرده  ییجورایمادرمو   یخال یو جا هیخانم واقعا زن مهربون  هیعال -

 لباش نقش بست  یرو  یگرم لبخند

 م؟ یخوشحالم. بر  - عابد

   میبر-

. لباشامو عوض کردمو  میبه خونه برگشت میو مستق میرفت نیبه طرف ماش  مویبلند شد  مکتی ن یرو از
 ...ذاشت؟یآخه مگه م یخانم ول هیرفتم کمک عال

 واقعا خوشمزه شده مامان دستتون درد نکنه  -

 . نوش جونت زدلمی عز کنمی سر ذوق اومده جواب داد: خواهش م فمیخانم از تعر هیعال
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که  نطوری رو برداشت و هم میسی از همه بود بلند شد و تلفن ب کترینزد زنگ خورد چون عادل  تلفن
 فروزش.... ی..... به به آقااوردمی ..... سالم نه به جا ند؟ییسرجاش نشست: الو بفرما دادیجواب م

  نجام؟ یکه ا هیآخر یواقعا روزا  یعنیساناز کار خودشو کرده بود.  پس

 .... خداحافظدیاری ب فی... بله حتما تشرر؟ی.... خ؟یچ یجا هستن.... واسه  نیبله هم -عادل

:  د یباز هم پرس دهیمکالمه عادل شن یفروزش رو تو یاسم آقا دونستمیکه م ی در حال  یبا نگران  عابد
 بود عادل؟ یک

 دونمینم گهیچرا نگران بود رو د حاال

 نجا یا انیفروزش بود. گفت امشب م یآقا یچ یه -عادل

 ان؟ یم ی: اونوقت واسه چد یرسکردو پ یز یاخم ر یباباعل

 یی و زدن حرف نها ری گفت امر خ -عادل

کرد:   دایمثل اون پ یابرابر با اصل بابابزرگش شد و جذبه  یکرد که بنظرم صورتش کپ  یهم اخم  عابد
 نا یدارن ا ییچه رو

کدوم حرف؟    ؟ ییحرف نها  یچ یعنی بودگفت:   دهیخانم هم که انگار از رفتار خانواده فروزش رنج هیعال
 هم مونده که بارمون کنن؟  یاگهیمگه حرفه د

عادل و    دنیرس یشده در ظاهر. هرچند که واقعا از ته قلبم برا یحت  بودمیخوشحال م دیاما با من
 به هم خوشحال بودم  هیهد

 شهیداره درست م  یچهمه  خداروشکر  نکهیمثل ا -

 شهیفکر بود جواب داد: آرهداره درست م یکه تو  یبا همون اخم در حال عابد

 میخوش  امی. چقدر زود اجمع  نیا یناهار تو نی. آخرمیهر کدوم با افکار در هم خودمون خورد  ناهارو
اشب قراره  من فرد ایبخوام ازش جدا بشم. خدا ینجور یا یروز  هی کردمی فکرشم نم یتموم ش. حت

به  یداره چ  ین یبی کمکم کن. مامان م ترسمیکنم؟ بابا من م  یبه بعد زندگ نیاز ا  دیبا یکجا برم؟ چطور 
 برم؟... نجا ی از ا ی. من عاشق عابدم چطور شمیم وونه یدارم د اد؟یسرم م
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االن فقط تو رو   ایکردم. خدا هیزار وارد اناقم شدم. درو بستمو پشت در نشستم. آروم آروم گر  یحال با
 ... یکمکم کن یتون یکه م ییفقط تو شهیدارم. مثل هم

 رونیآب به صورتم زدمو از روشور ب  گهید باریماشااهلل اندازه قابلمه عمه نداشتم شده.  ستیکه ن چشم
  یادهیو حال بدم هم فا هیتموم شده گر یهمه چ گهیرفتم. د نیی ه پارفتم. کم کم آماده شدمو به طبق

  یلی. خشدنشتموم  یزود بود برا یلی . هه فقط... فقط خیتمو شد. همه چ یهمه چ گهینداره. د
 زود.

 هاله دخترم   -

 جونم مامان جون؟  -

 یا یکسل بنظر م ی لیخ زم؟ی انداخته بود: چته عز هیخانم بود که باز لطفش به سرم سا هیعال

 حالت تهوع دارم  کمی... فکر کنم زهیمن؟ ... هان چ -

 : حالت تهوع؟! د یبود گفتم. باتعجب پرس یچ گهید نیا

 به هم ختمیر  کمیهله هوله خوردم.  یادیز شبیآره د -

 مادر  شبید ینخورد یز ی تو که چ -خانم هیعال

 بود ادیمن ز یچطور نخوردم؟ همونم برا -

 اره؟ ی به روم نم  یحرفمو باور نکرده ول  کردمی حس م  چرا

 رسن ی مهمونا م گهی. االن دزمی اشتراحت کن عز کمی خب برو  -خانم  هیعال

 ستمیهم بد ن یلیجواب دادم: نه مامان جون خ   یسرتق با

: لج نکن دختر برو  د یغاز من چرب هیصد من  یهابود و حرفش به حرف  شتریخانم اما زورش ب  هیعال
 استراحت کن 

ازم دوا   یدرد چیهم ه ونیتلوز دنینشستم اما د ونیتلوز یناچار و به زور به سالن رفتمو جلو به
لحظه   کی  یعابد در حال حرف زدن با تلفن همراهش برا دنیرفتم اما د  اطی. بلند شدمو به حکردی نم
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و   آروم نمیواسه هم زنه؟یداره حرف م یبا ک  نمی ه ببذهنم انداخت. کنجکاو شدم ک یتو یفکر  هی
 دم یشنیشدم. صداش رو به وضوح م  کشیکه متوجه نشه نزد یجور  صدای ب

از شرش راحت   گهینه تو.... آره بخدا. خداروشکر فرداشب د مهیاون مزاحمه زندگ زمی نه عز -عابد
 شمیم

   شهیباورم نم  دونسته؟یرو م  هیاونم قض یعنیزد.   شمیآت یمکث، بدجور   هیخنده بلند بعد از  هی

  یآخر  یبذار روزا  رهی بدبخت داره م نیبپرونم. هنوز زوده.... حاال که ا یجور ی نویحاال بذار ا  -عابد
 باهاش خوب باشم. 

 . دیمکث خند کمی دوباره بعد از  و

 . فعال یز یعز ی.... قربونت برم... مرسدمیم یآره حاال بهت خبر  -عابد

ناخودآگاه به طرفش   زد؟ی داشت راجع به من حرف م نیا ره؟ی آخر؟ داره م یروزا ؟ی چ یعنیحرفا  نیا
 لبهاش نشست   یرو  ی. لبخنددیمنو د  دویقدم برداشتم. چرخ

 ؟ یینجایتو ا زمی اع عز -عابد

 کردم که آروم باشم: آره موی سع تمام

 یچطور متوجه نشدم که اومد -عابد

... نشد... ی حرفاست ول  نیتر از اوگرنه تو حواست جمع   یبگم گرم صحبت در مورد من  بود خواستم
 تو زبونم...  دینچرخ

 چون که االن اومدم -

 داخل میآها.... بر -عابد

کمرم پس زدمو   یممانعت کردم. آروم دستشو از رو یپشت کمرم گذاشت که حرکتم بده ول  دستشو
 نه آروم گفتم  هی

 ؟ یواسه چ  -عابد
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 تو برو   ستیخالم خوب ن -

 چت شده؟  ؟یچ یعن ی: د یکه به رنگ موهاش بود نشست و پرس ییابروها نیب  یاخم

 ست ین  یز یتهوع دارم. چ حالتکم یخانم گفتمو به زبون آوردم:  هیکه به عال ی باز هم همون دروغ و

 م ینکرد یما که کار  ی... اوووم ول ؟یزود  نیکلک به ا یزد و گفت: ا ین ینمک   پوزخند

زدو گفت:   یبلند یخودش؟ با حرص و پر از تعجب اسمشو به زبون آوردم. خنده یبرا گفتی م یچ
 واقعا؟  یبمون جان یهم یخوایکردم بابا.... حاال م  یشوخ

 تکون دادم.  دییبه نشونه تا  سرمو

 هاان ی االن مهمونا م -عابد

 که از خداته  توم

 به اونا داره؟ مگه اصال مهمه؟   یاصال بود و نبود من چه ربط تو.  امیهروقت اومدن منم م -

.  یحتما باش دیخب معلومه تو با  ؟یزنیکه م هیحرفا چ نیباز اخم رفتش برگشت و گفت: ا عابد
حضور   دی پس با یاخونواده نیاز ا  یکه نرفته توم جزئ   ادتیهاله خانم.  گهیخوب تو راهه د یخبرها

 ی خواهر عادل یاگه همسر منم نباش  ی باشه حت ادتی. در ضمن  یداشته باش

 امی واقعا حق با ساناز بوده. من واقعا اضاف رسمیم جهی نت نیجواب دادنش. دارم به ا  نمی. بفرما اهه

 .امیخب. تو برو منم االن م لهیخ -

 ا یای پس زود ب  - عابد

کردم به   ی جمع کردمو سع نمیس  یحرفش تکون دادمو اون رفت. دستامو تو  میبه نشانه تفه یسر 
 رفت....  دیبا وی. راه رفتنادیازم بر نم  یکار  گهید ؟یفکر نکنم. آخه آخرش که چ یز یچ

به   دنیرس نم یهم یخوشحال و سر ذوق بودن برا یکل ندفعهی. اگذشتیاز اومدنشون م یدوساعت هی
" از  یاشهیو کل  یلبهاش بود جمله تکرار  یکه رو یفروزش با لبخند ی. آقادیطول کش کمی یبحث اصل 



 بگذار مجنونت باشم 

326 
 

جاش   یتو  یکم  یشروع بحث انتخاب کرد. بابا عل یسخن دوست خوشتر است" رو برا میهرچه بگذر
 د ییشدو گفت: بله بفرما جاجابه 

 لبسر اصل مط رمی راست م هی ستمین ینیاصال اهلمقدمه چ دیشناس یمنو که م -فروزش یآقا

 " خب" بسنده کرد  هیبه   یباباعل

دوتاجوون همو  نیا یوقت ستیدرست ن  دمیبا خودم فکر کردم د یراستش هرچ  -فروزش یآقا
در کمال آرامش   شونویبرن سر خونه زندگ می. بهتره بذارمیجلو پاشون سنگ بنداز یما الک  خوانیم

 کنن  شونویزندگ

 د یدوتا بش نیمانع ا نیخواستیکه م نی شما بود نی. امینداشت یما که حرف -ی باباعل

 الخطا  زیجا موی . باالخره انسانمیکرد ییخطا هیحاال ما   - فروزش  یآقا

 ه؟ییبه هر خبط و خطا  زی گفته که انسان جا یک

 چیه نمی هم یو برا شهینظرشون عوض م دونستیکه انگار م یو جور  یدر کمال خونسرد یباباعل
 حاال که خداروشکر نظرتون عوض شده   ستیکنسل نکرده بود، گفت: مهم ن  ویزیچ

 فرو  یآقا

 

: بله عوض شده. مگه  کردی نم  غیدر یزبون باز  چیساناز جلو اومده بود. از ه استیانگار با س  زش
 شرط هم داره هیعوض شدن  نیا یاز دست بده؟ منته ویداماد  نیهمچ هیآدم  شهیم

: شزط  ستین  ایمهربون  نیپشت ا یدرست تی ن  دونستی نشست. انگار مبابا    یابروها یب  یز یر اخم
 ؟ یچه شرط

 فرداشب فقط مراسم ازدواج دختر من با عادل باشه نکهیپا انداخته جواب داد: ا یرو پا

از حرکات و صورت درهمش کامال مشهود بود:   نیبود و ا ی . کامال ناراضدیاز جا پر کبارهیبه   یعل  بابا
 می دیتدارک د یهر دو عروس  یما برا ؟یچ یعنی
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 شرط ما بود  نی. اد یو همونطور که ژست قبلشو حفظ کرده بود گفت: خود دان   خونسرد

بودم.   یخنث  یحرف عوض شده بود اما من خنث  نی. همه حالشون با اکردمیسکوت نگاهشون م  در
  ی: آخه چه فرقد یمستاصل پرس ینداشت برام. بابا عل ی. تعجب دونستمیرو م زی چون از قبل همه چ

 کنه؟یم

 حرف ما باشه   نیبراتون نداره پس هم یفرق  دیگیم دیشما که دار -فروزش خانم

  نکهیقبل از ا  دمویبه ساناز منتظر، حرفش رو بر یشروع حرفش بود که با نگاه  یگفتن باباعل آخه
  یبگم من مشکل دیکه مسئله ازدواج ماهم هست با ییخب از اونجا بشنوم گفتم: یاگهیمخالفت د

  یچ اشکالیه  د،یشیبه ازدواج برادرم با دخترتون م یراض  ینجور یا دویخوایم نوی ندارم. اگه شما واقعا ا
 نداره

 هاله معلوم هست؟ یگی م یدار  ی: چد یغر تی با اخم و عصبان  عابد

ازدواج  نی ا یسنگ جلو هیاز شرط گذاشته شده، که همه به منزله  یندادم که عادل هم ناراض یجواب
ما به همه نه  دنیمهم رس د؟یبذار یشرط   نیهمچ  دی. شما چرا بانمیگفت: صبر کن بب  دن،یدیم

 گم؟ ی . درست نم دنمونیرس  یچطور 

پشتمون حرف   لیفردا فام  خوادیم از نظر شمادرست باشه آقا عادل اما بابا ن دی دخالت کرد: شا ساناز
 کرد. ی شب راه هیداماد پول نداشت و دوتا پسرشو  یو بگن بابا ارنیدر ب

پدر منو    یدونفر داره؟ بعدشم هرک نیا یبه زندگ یچه ربط  نیزدوگفت: بازم پول. ا  یپوزخند عابد
 با خودمونه نه پدرم   یخودشو پسراشم خبر داره. بعدم خرج عروس یمال  تی از وضع شناسهیم

  پوریش میتونی به سرو گردنش دادو گفت: به هر حال مردم عقلشون تو چششونه. ما که نم یقر  ساناز
چطوره. همونطور   تونیمال تیوضع  دویبرگزار کرد  ویشما خودتون عروس میدستمون به همه بگ میریبگ

 گه یپشتمون د زننی هم حرف م بقبه م،یزنی که ما حرف م

 جمع نبند   - عابد

 بود.   یانداخته بود با عابد انگار. اما به نظر من که فقط سور  کل
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شرط عادلو سحر به هم  نی فرداشب با ا ای. میبه هر حال ما شرطمونو گذاشت یحاال هرچ  -ساناز
خبر   دنیکردنو فهم  دایکه بعد از پ یدرشت زویر یهمه مهمونا دیبا میکه برگشت نجایاز ا ای رسنیم

.  مینشد کنسلشون کنه، کنسل کن  ی و به احترام سحر و دل عاشقش بابا راض میازدواج سحر دعوت کرد 
 کنن؟  کاری چ خوانیبا هم تفاهم ندارن بعدشو م کیکوچ زیچ هیسر  نایا یوقت

د که با اخم به ساناز  ساناز به جوش اومدو نوبت اون ش یهای همه پر حرف ن یخانم از ا هیعال  خونه
 ی ر یزبون به دهن بگ  کمیجمع هست. بهتره   نیبتوپه: دختر جون بزرگتر از تو هم تو ا

 نازک کردو ساکت شد. یبهش گفت که خفه شه. ساناز پشت چشم عمال

  یزندگ میخوای نداره اما ماهم نم یاقانع کننده  لیخانم ادامه داد: هرچند که شرطتون اصال دل هیعال
 هنوز شکل نگرفته خراب بشه هیعادل و هد

 گفت: آخه مامان... یتیبا نارضا دوی توهم کش یاخم عابد

برادرم برام مهمه. من   یمکث گفت: منم موافق جمعم. زندگ هیدوباره خودش ساکت شد. بعد از  یول
 برادر رو دارم. انشااهلل که خوشبخت بشن هی نیهم

سر  می ری. حاال منی. خوشحالمون کردخبله یو گفت: خ صورت زد یبه پهنا  یفروزش لبخند یآقا
 یبعد هیقض

 یز یچ گهید کنمی اونا بود گفت: فکر نم  یهابه اجبار حرف  تی از رضا یکه ناش  یباهمون اخم  یباباعل
 مونده باشه 

 البته که مونده  - فروزش  یآقا

 ؟ یچ -  یباباعل

 هیمهر - فروزش  یآقا

حق اظهار نظر بهتون  گهیمورد د هی نیبه زبون اومد: در ا هیخود هد یقبل از هرکس ندفعهیا اما
سهم من از   هیکه شمارو جز خانوادم قبول کنم. درضمن مهر دمیباور نرس  نی. من هنوز کامال به ادمینم

.  نیکنیم ن ییکه شما تع   یتا اون پسندم ی م شتریشده رو ب نییکه قبال تع یازدواج با عادل پس همون
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سال منو به  نیشما چند یبزنم ول  یحرف دیو در حضور بزرگترم نبا میدختر گستاخ نیبهم بگ دیشا
 از حقم دفاع کنم. یگرفتم چطور  ادیمدت  نیمنم تو ا نیامون خدا ول کرده بود 

به خودش گرفت. خانواده فروزش    یمتفاوت یهاچهره دو خانواده حالت  ه،یهد یجابه  یاز حرفا بعد
رشته کالمو به   ی. دوباره بابا علزیبرانگ نیدر پنهانش داشتن و ما تحس  ی هرچند که سع یعصب

 همه مشکالتمون حل شدن داستیکه از ظاهر امر پ  نطوریدستش گرفت: ا

 خانم کردوگفت: شام حاضره خانم؟   هیرو به عال بعد

  زیداشته باشه حواب داد: االن م هیهد یهاجز حرف  یلی دل  ستتونی که اصال نم یخانم با لبخند هیعال
 نم یچی رو م

امکان نداره بذارم. منم همراتون   ییخانم بلند شد و گفت: شما که تنها هیگفت ساناز همراه عال نویا تا
 ام یم

 از رو بسته  شدی ها محسوب نماز اون یجزئ هیها که هدفروزش  یرو برا  ریانگار شمش یخانم ول  هیعال
 بود.

 ن ی نه دخترجان. من عادت ندارم مهمونو تو آشپزخونه ببرم. شما بش -خانم  هیعال

 جمع کنهرو  هیکرد قض یکه بدجور خورده بود تو برجکش سع  ساناز

 شهی هم که ترک عادت موحب مرض نم شهیهم -ساناز

 .  ستمیبه زحمت شما ن  یجواب داد: راض  تی خانم با قطع هیدختر. عال نیپرو بود ا چه

  دینکش ینمونده بود. طول یباق  یحرف یبا اون طرز حرف زدن مامان جا  یعنینگفت  یز یچ گهید ساناز
نشسته و مشغول خوردن شدن. من اما  زیشام آماده و دوخانواده دور م زیم هیکه به کمک منو هد

تازه   که ییاز کسا  یدرد دور  د؟یفهمی درد منو م ی. ککردمی م یروم باز بشقاب روبه   اتی فقط با محتو
 . دمیرسی که گم کرده بودم م یداشتم در کنارشون به آرامش

 ؟ یخور ی دخترم چرا غذاتو نم -ی باباعل

 پرتم کرد. رونیبه ب  الیعالم فکر و خ یو از تو  دیدستمو کش یکی جمله بابا انگار  نیا با
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 خورم ی... چشم... االن مزهیمن... چ -

 بابا؟   ی: هاله! خوبدیدست بردار نبود. موشکافانه پرس  بابا

 که پدرم نبود نشست. جواب دادم: آره باباجون خوبم   یپدر  یهاپدرانه  نیا  یلبم برا یرو  یلبخند

 ؟ یمطمئن  -ی باباعل

 هست. رنگ رخساره خبر داده بود از سر درون میزی چ هیبود  دهیفهم  انگار

 دی شما شامتونو بخور ستین یز ی آره. آره. چ -

 نیتک اهنوز حرفامو باور نکرده. لعنت به تک  دونمی اگه من دخترشم که م یظاهر قانع شد ول  به
ماساژ دادم.  یکم ی. با دستم گلومو انداختی نبود به گلوم چنگ م بیکه اصال هم عج یها. بغضلحظه 
باال   رموآب جلوم سبز شد. س  وانیل هیکه  نیی. سرمو انداختم پادیهام نگاه نگران عابد رو دچشم

  یادآور ی. با کردنیبرافروخته نگاهم م نطوری سبز هم یهاچشم نیافتادم که ا ی روز  نیاول  ادیآوردمو 
. حالم اصال  دادیاشو محکمتر از قبل به گلوم فشار م گلوم نشسته بود، دست یکه تو یخاطره، بغض نیا

  وانویل یه تشکر سرسر یازش خوردم. با  یکم یآب رو گرفتم و  وانیلرزون ل ییبا دستا ستیخوب ن
.  رمی جلوشو بگ تونمی که شده و منم نم هیبحث دور کنم. کار  نیکردم فکرمو از ا یگذاشتم. سع ز یم یرو

همون   ینجور یعقب افتاده. ا  میکه عروس نهیبخاطر ا  کننی اگه خودم رو ناراحت نشون بدم فکر م
که قرار   ی ساناز  دنیفرار از د یو برا  میرو جمع و جور کرد  زی. مرهی م نایا یآبرو هم که دارم جلو ذرهی

همه  ییتنها ادیر زداوطلبانه و با اصرا رهیقلب عابد بگ یخونه و مهمتر از اون تو  نیبود جامو تو ا
 دینبا گهید یعابد متمرکز بود. من چطور   ی. تموم مدت نگاهم رووستمیشستم. به جمع پهارو ظرف 

تو با من   ؟یآورد یدل من چ  نیسر ا یدونی نم ودلت اومد؟ ت یچطور  انصافی آخه ب  نم؟ی تورو بب
افکار قرار بدم؟ خسته  نیا یبرا  انیپا هی تونمی نم کنمی چرا هرکار م  ؟یکرد کاریعابد چ  یکرد کاریچ

 ....گهیشدم د

                💞💞💞💞💞💞 

 

 انصاف ی ب  یکردیبه خانم خوشگل خودم. بابا فکر دل منم مبه  -عابد
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سر خودمو خودت   ییبال هینگام نکن  ینطور ی. ادامه داد: ادمینگاه آروممو به روش پاش یبالبخند
 ارما یم

   رسهیاالن عاقد م م؟یبر شهی مانداختمو گفتم:  نیی پا سرمو

 گه ینه د -عابد

 : چرا؟ دمیپرس  متعجب

 خور ی تکون نم رمیکه جواب سوالمو نگ ی به چشمام انداختو گفت: تا وقت قینگاهشو عم عابد

 

 از جام  م

 ؟ی_چه سوال

 حس کردم؟!  ینجور یمن ا اینگاهم کرد  ترقیدق

 چت شده بود؟ شبید -عابد

 " آروم بسنده کردم اما مگه اون ول کن ماجرا بود؟ یچی" ه هی به

 شده؟ی کارام. گفتم بگو چ  ن ینکن. من خودم ختم ا لمیهاله منو ف -عابد

 فقط...  یچ یه -

 ؟ یپرسیچرا م  گهید یدونی لعنت بهت تو که خودت م خب

 ؟ یفقط چ -عابد

ز حضور ساناز تو اون خونه ... انکهی: فقط اارمی به زبون ن و یکردم حرف اصل  یانداختمو سع نیی پا سرمو
 نبودم.   یراض ادیز

 کنهی م یجانم. خانمم حسود یزدوگفت: ا یخنده بلند دفعهی
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گوشامو از صداش و نگاهمو   دیروز آخر با نیبگه. ا خوادی که دلش م  ینگفتم و اجازه دادم هرچ یز یچ
زنگ خورد خداروشکر. کالفه سرجاش   میکه گوش ارهیاز لبخندشو چشاش پر کنم. خواست سرشو جلو ب

 ن؟ یی: معلومه شما دوتا کجاد یچی پ یتو گوش ای مان غی ج ینشست. تا جواب دادم صدا

 میای م میدار ای خانم. ثان ایسالم مان کیاوال که عل -

 ن ی . عاقد اومده خب زود باشگهید نی این مخوای م اهی صدسال س  -ایمان

 م؟ یزود باش ا ی م؟یاین اهیصدسال س  دمیآخرش نفهم -

 االن وقت بحث کردنه؟ -ایمان

 تماس رو قطع کردم.  میزدمو با گفتن اومد یاخنده

 بود؟  یک  -عابد

 بود  ایبهش نگاه کردمو جواب دادم: تو حرفام گفتم که. مان هانهی اندر سف عاقل

 آها  -عابد

 م؟ یبر شهیحاال م -

 کشدار گفت: بله چرا نشه؟ چرخوندی م  چویی تکون دادو همونطور که سو یسر 

باالخره به    یمسافت یکرد و به سمت باغ حرکت کرد. بعد از ط ادی آهنگ رو ز یصدا  یسر خوش از
خودمو بهشون   عیچشمم به عروس و داماد محشر امشب خورد. سر .میدیجشن رس یمحل برگزار 

 خانم  یومدینگاهم کردوگفت: االنم نم یابا اخم بامزه  هیرسوندم و سالم کردم. هد

 . خطبه رو خوندن؟ست یمن ن  ریتوروخدا تقص دیببخش -

ندارم. اون نباشه حسرت بخوره و بسوزه  شتریکه ب  یدونه جار  هی ر یجواب داد: نخ طنتی با ش هیهد
 بخوره؟  دیبا یک

با آرامش رو بخورمو تا   یزندگ هیحسرت  دی. بایگینثارش کردم. راست م یی" پرو"  یتصنع  یلبخند با
داشت که    نویا یکه فقط آرزو یبه عنوان کس تی نه به عنوان جار یهه. ول ؟یآخر عمرم بسوزم. جار 
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دلم  یتو قط باز هم ف گهینشد بزنم مثل هزارتا حرف و کلمه د هیبه هدحرفا رو که  نیباشه. ا تی جار
 چالشون کردم. 

 ؟ یشده؟ ناراحت شد یز یهاله... چ -هیهد

 زدم و جواب دادم: نه عروس خانم  یزورک   لبخند

 بهش فکر نکن  ادمی گل کرد: حاال ز شیعادل بود که خوشمزگ باز

 ؟ ی: به چدمیپرس  متعجب

مثل خانم من خوشگل بشن. مگه   دی. همه که نبایتوم مثل خانمم بش ستی قرار ن  نکهیبه ا -عادل
 هیکرد(  هیزوج خوشگل) اشاره به خودش و هد  هی. حاال دهیجفت آفر یز یخدا از هر چ گنیم یدینشن

 زشت) اشاره به من(  

   ییخوشگله تو نی حاال که فعال جفت ا -

 گفتم . اجتماع دخترا رو ستیقبول ن گهیمن که همسرشم د - عادل

 زنمتا یعادل م -

 کردمی بود ذوق م میمنم امشب عروس گهیشروع کرد: بله د دهیسر داد که عابد هم از راه نرس یا خنده

 مخصوصا امشب؟ ن؟یاالن توقع غم و غصه از من دار ییخدا  یعنی -عادل

 چطور؟  -هیهد

که قبال جرم   شهی اد ممن آز یبرا  ییکارا هینکرده از امشب  ییجواب داد: خدا شهیپرو تر از هم  عادل
 ناراحت باشم؟  نی بوده اونوقت توقع دار

  ییپروای بود که از ب هیوسط هد ن ی. انییخنده و منم سرمو انداختم پا ریجفتشون زدن ز عابدوعادل
 از خجالت. شدیو سرخ م خوردی عادل حرص م 

 ؟ یخوشحال  نیعادل. تو االن فقط واسه هم ی لوس  یلیخ -هیهد

 .میمتخصص. ما که رفت یحاال جواب بده آقا  -عابد
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عاقد که  ی. صدامیرو انتخاب کرد پ نشست  زیم نیو به دنبال خودش برد. اول دی دست منو کش بعدهم
  ی. صدام زدن برم قند رو بسابم رو سرشون چون از نظر اونا مطمئنا عروس بعددیها خواباومد همهمه 

شد.   ی. خطبه جار دمیسرشون ساب  یمحال زدمو قند رو رو ییارزو نیا یدر دلم برا یامن بودم. خنده 
 شد....  یعمر زندگ کیآغازگر  ه،یلرزون هد یکم  یبار سوم صدا

                 💞💞💞💞💞💞 

رفتن   یبرا ی. همه چمیهست که به خونه برگشت یساعت  میشب بود ن ۲:۳۰به ساعت کردم  ینگاه هی
خودم   یتخت گذاشتم تا بفهمن رفتنم با پا یرو که از قبل آماده کرده بودم رو رو یادداشتیآماده بود. 
اومدم.   رونی ب قچمدونمو برداشتمو از اتا  صدای و دنبالم نگردن. آروم و ب ومدهیسرم ن  ییبوده و بال

  فکر نی. هنوز انمشیبار هم که شده بب نیآخر یبرا دی . اما.... من باداشتمیآهسته آهسته قدم برم
بود فکر   ک یجا تارشدم چون همه میگوشه فا هی عیدر حال عبور از مغزم بود که در اتاقش باز شد. سر

رفت   نییآب خوردن پا  یبرا حتماالباشه. همونجا منتظر موندم تا به اتاقش برگرده. ا دهینکنم منو د
که   یز ینها چ و چند لحظه بعد ت  دینگاهام بهش به اتمام رس نیبعد برگشت و آخر قهیچون پنج دق

 سالن بود....  یکی تار یدر بسته تو  هی دمیدیم

با ولع   گهیبار د هیرسوندم.  اطی زود خودمو به در ح  یل یصالح نبود معطل کنم. خ نیاز ا شتریب گهید
  ر یسراز نیی به پا  دیاشک از چشمام مثل مروار یها. پلک که زدم قطره تمام کل خونه رو برانداز کردم 

که  هی همون آژانس  دمیکه برخورد کرد، فهم نیرفتم چشمام با نور چراغ ماش  رونی ب اطی شد. از ح
  کلیبود که ه یدیمو سف رمردینشستم. پ نیماش یدرنگ، تو یادوساعته معطلش کردم. بدون لحظه

 : کجا برم دخترم؟ دیمرتب و آنکارد شده داشت؛ پرس  لی بیو س  شیبا ر یامردونه 

  نجاییفعال ففط از ا  دونمی بودم گفتم: نم رهی و غم همونطور که به خونه خ ی سراسر نگران ینگاه با
 . گمی. بعد بهتون مدیبر

.  بودمینداشت تا هروقت که مسافرش م  یبود و مانع  اریدر اخت  نی گفت و حرکت کرد. ماش یچشم
  دیکجا با  قایکه دق ربودیو هنوز ذهنم درگ دمیچرخ یسرگردون م هاابون یخ یبود که تو   یساعت کی

 ؟یآدرسو بد یخوای : دخترم نم د یحوصلش سررفته پرس بایکه مشخص بود تقر رمردیبرم؟ پ 

: هرچقدر دور باشه مهم دیدهنم چرخ  یفکر و حرف تو ذهنم و بعد تو نیکه ا شدیچ دونمی نم
 ست؟ ین
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 شهی. فقط اگه مدمی و کارمو انجام م   رمیگی ام پولمو مراننده  هیمن  ستینه دخترم مهم ن -رمردیپ
 . دیری بگ میزودتر تصم

 برم بابلسر  خوامی م -

 " بابلسر؟!"ختیر رونی کلمه ب  هیتعجبش رو با  همه

اعتماد کنم. جواب دادم: آره.   یکه به هرکس  خواستمیو نم  تونستمی بود انتخابم نم  یناچار  یرو از
 ست ی . مهم ن دمیبشه م اشه یهرچقدرهم که کرا

  یکه چ دمیکرد اما نفهم دیلحظه ترد هیحس کردم که   دیبه پشت گردنش کش  یراننده دست مردریپ
 خب باشه لهیانجام بده: خ نکارویمجابش کرده بود که ا یراحت نی صدام بود که به ا یتو

 شهیشدم: دخترم م داریراننده از خواب ب ی. با صدامیدیروشن شده بود که به اول جاده رس هوا
 ؟ یاتونو بدآدرس خونه

  دبتونهیکه شا ی. تنها کس میدیحاج محمدصادق رس یال یرو بهش دادمو منتظر موندم تا به و آدرس
شدم. چمدونمو برداشتم. پول راننده رو بهش دادم که   ادهیپ  نیباشه. از ماش تونهی کمکم کنه اون م

 .دیباش  بیر غ نجایا کنمی نه؟ فکر م ای هست  یکس  دینی بمونم بب یخوای گفت: م

 د یشما بر گهی. دبخاطر اون همه پدرانه خالص و ناب کردمو گفتم: نه ممنون یتشکر 

 . بااجازه یباشه دخترم هرطور راحت -رمردیپ

 بازم ممنون خدانگهدارتون  -

 خداحافظ دخترجان  -رمردیپ

 در رو باز کرد. رمردهیپ هی  هویهنوزم دو دل بودم که  یبه طرف در رفتم ول  رمردیاز رفتن پ  بعد

 زل زد به من و گفت: بسم اهلل  دهیترس  رمردیپ

محبوب    داریهمون حاج قاسم، سرا دادمی دستم تو هوا مونده بود و به مرده که احتمال م نطوریهم
 ؟یخواستی م یز ی: دخترجان چدیپرس رشینظی ب  یباشه، زل زده بودم. با لهجه شمال یحاج 
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 آره. من.... من یعنی. به خودم اومدم و گفتم: نه... تازه

 ؟ یشما چ -قاسم حاج

 چرا استرس گرفته بودم. جواب دادم: من.... حاج آقا هست  دونمی نم

   ؟یدار  کاری چ یتر جواب داد: استغفراهلل. شما با حاجنگاهم کردو بامزه  بامزه

 دم در؟  هی: حاج قاسم کدیچی گوشامون پ یاز من تو یقبل از هر جواب یحاج  یرسا یصدا

 یجواب داد: واال چ شد،ی که صداش کمترو کمتر م یدر حال گشتی برم اطیکه به داخل ح همونطور
 با حاج آقا کار دارم.   گهیاومده م یدختره کله صبح  هی یبگم حاج 

خورد. آروم و باتعجب   یاکهیمن   دنیشدم. حاج محمد صادق با د اطی خودم جرات دادمو وارد ح به
 برادرزادمه.  دیکه دختره وح   نیم برداشت و گفت: ابا عصاش به طرفم قد

 قورت دادم: سالم  یدهنمو به سخت آب

  نجایموقع صبح ا نی: دخترجان ادی بود که بخواد جواب سالمم رو بده. پرس  یاز اون شتریتعجبش ب  اما
 ؟یاومد یکجان؟ با ک  هیاونم تنها. بق  ؟یکنی م کاریچ

که آدم نشونم نده و کارمو   یحی بودم. توض دهیسختش رس یانگار رفته بود. حق داشتم به جا نفسم
 جلوه بده   یمنطق

 من... -

عمق داشته  یلیخ  دیحتما با هیقض  دیکه داشت انگار فهم یجواب بدم، با هوش ذات  نکهیقبل از ا اما
 ............  شده؟ی چ نمیتو بب  ا یباشه که گفت: ب

   نطوریتکون دادو گفت: که ا یاخم سر  یو با کم  متفکر

 رو جز شما نتونستم محرم اصرارم بدونم.  یاگهید کسچیپاک کردمو گفتم: ه اشکامو

 بمونم؟  نجایا تونمیرفته بود گفتم: من... م لیکه تحل ییلحن ممکن و باصدا نیعاجزانه تر با

 یهنوز ابروهاشو به هم نزد اخمش
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 ه؟ یقض نیبر داره از اخ  ینگهداشته بود: ک ک

 چکس یه -

فرو رفت. بعد  یقی" به فکر عم یبمون یتونی . آره منجایا یکه اومد یکرد  یگفتن دو جمله" کار خوب با
اتاق آماده کنه که فعالاونجا بمونم.   هیزن حاج قاسم رو صدا کرد و گفت برام   قهیاز گذشت چند دق

 بود؟  یچاره چ یول گهید شهیم  ییکه پرو شهی. البته همشهیهم یبرا دمیشا

ماجرا   نیفکرت نسبت به ا کنمیمثل خونه خودت بدون. هرچند که فکر م  نجامینکن. ا هیگر -آقاجون
 شهی . درست م ییبسپار به اون باال ویچبازهم همه یول لنگهیکار م یجا هیاشتباهه و 

  تونستی نم شویات ذ هیمهربون هان یاز ا چکدومیداشت. جذبه داشت. صالبت داشت. اما ه اخم
 بپوشونه

 زدم: ممنونم حاج آقا   یلبخند

. پس توم  شبی. به جز اون شاه داماد دکننیمنو آقاجون صدا م نجایا یها بچه یهمه  -آقاجون
 آقاجون صدام کن 

 تر شد.  . لبخندم از حرفاش پررنگدمیاز اشکم کش سیخ یهاگونه  یرو یدست

 ؟ یومدیچرا با خودم ن یایب  یخواستیاصال تو که م نجا؟یا یاومد  یتو با ک  -آقاجون

 نجا یا امی گرفتم که ب  میتصم شی چند ساعت پ  نیجواب دادم: من هم باشرم

 ؟ یتکون دادو گفت: صبحانه خورد یسر 

 ندارم  لیتکون دادمو گفتم: م  یسرمو به نشونه نف متعاقبا

خانم پس    یندش گفت: زر خانم برسو  یکه قصد داشت به گوش زر  یینکرد با صدا یحرفم توجه  به
 اول بهش صبحانه بده

 گفت و به آشپزخونه رفت  یخانم چشم یزر 
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 بلندشو دخترجان   - آقاجون

 ندارم   لیاما من که گفتم م -

   ؟ی فراموش کن زویچکه همه  نجایا یتو اومد - آقاجون

 پر از غم کوتاه جواب دادم: بله یدل با

به   دیآدم با یباشه قبل از انجام هرکار   ادتینابود کردن خودت باشه.  متیبه ق دیپس نبا - آقاجون
  گم؟یخودش برسه. درست م

و    ضی. لبخند عرکردی آدم آرومم م نیچرا اما حرف زدن با ا دونمینداشتم بهش بدم. نم  یجواب چیه
که   زشت بنظرم  یلیخ  یبه طرف آشپزخونه رفتم ول  یچند قدم هیزدمو از جام بلند شدم.  یلیطو

 مکث گفتم: آقاجون  یبا کم  دمو یبرم. چرخ   تشکری ب

 جواب داد: بگو دخترم  بالبخند

 ممنونم  -

کامل و   زیم هیبار دوم به طرف آشپزخونه رفتم.  یگفتمو برا یاتکون داد. با اجازه  تی رضا  یاز رو یسر 
االن اونا در چه حالن؟ عابد   یعن ی. کردی خانم آماده م  هیکه هرصبح عال ییبود. از همونا دهیچ  یعال

تموم   یچنه نه نه هاله نه. بهش فکر نکن. همه  ؟یواقعا از رفتنم خوشحاله؟ اگه اشتباه کرده باشم چ
 گهیشد د

 دخترم  نی بش ای ب -خانم یزر 

  حتیکردم به نص یکرده بود نشستم و سع کی اشتهامو تحر بی که عج یز ی زدمو پشت م یلبخند
خانم   یبودم که زر  دنییلقمه رو برداشتم در حال جو  نیر نکنم. اولفک  یز یآقاجون گوش بدموبه چ

خودتو زجر   یادی ز دی. بنظرم نبادمی شن  یحرفاتونو با حاج   یاتفاق یول کنمی م یفضول  دی: ببخشد یپرس
. مادرانه بود حرفام  کردی حل م  ویجگذشته. زمان خودش همه  یمحل گذره. چشم هم بذار  ایدن یبد

 قصد جسارت نداشتم  

از گوشه  یبدون تو. قطره اشک  دیکه دلم پوس ییدور سرش بگردم. مامان جانم کجا یمادرم. اله  آخ
 . دیچشمم جوش
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 ناراحتت کنم.  خواستمی گفت: آخ که خدا منو مرگ بده. بخدا نم دویپشت دستش کوب ینگران  با

 ندارمش.  گهیمادرم افتادم که االن د ادی. هیه حرفچ نیزدمو جواب دادم: خدانکنه ا یلبخند

 دختر. انشااهلل خدا بهت صبر بده  دونمی م -خانم یزر 

تا بخواد حل کنه   زهیریبه هم م وی چوقتا زمان همه یهرچند که بعض میبه زندگ دوارمیمن ام ممنون  -
 دمیباز هم ادامه م یول

 دستم گذاشت  یرو دستشو

 یهمه چ شهی . درست میجان. تو هنوز اول راهغصه نخور دختر -خانم  یزر 

بود که با لهجه    یبخاطر کلمه دخترجان دهمیشا شیبخاطر مهربون   دیلبام نشست شا یرو  یلبخند
 . کردی اداش م یشمال 

 بود.  ی..... ممنون. عالدوارمیام -

به صبح   نجا یبه بعد شبامو ا نیرفتم که قراره از ا یخانم به اتاق یزر  یبلند شدمو به همراه زی سر م از
 . رمیانس بگ وارشیبرسونمو روزامو تا شب با در و د

 کم بود بهم بگو  یز یاز اتاقت. اگه چ نمیا -خانم یزر 

 ممنون ازتون. چشم حتما.  -

 . یتر باش که راحت  رم ی باشه مادر. من م بالی چشمت ب -خانم  یزر 

و   زشیتم یبه رو تخت  یتخت نشستم دست  یرفت. رو رونی اتاق ب هام نشوندم. ازلب  یرو  یلبخند
.  شدی نم یخونه باباعل یمثل اتاقم تو یبود ول  یروم زل زدم. اتاق قشنگروبه واری . به ددمیکش  فشی لط

عوض   یتدست لباس راح هیتنمم با  یهاجا دادم. لباس   ،یکمد خال یهامو توو حوصله لباس  حالی ب
از پشت سر منو مخاطب قرار داد:   یدرختا شروع به قدم زدن کردم. صدا نیرفتم و ب  اطیکردم و به ح

 خانم 

دقت کردم تا حاال  یمعصوم. کم یامتوسط و چهره  یپسر با قد هیپشت سرمو نگاه کردم.   دمویچرخ
 بودم.  دهیند  نجایاونو ا
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 بله؟  -

 ن؟ی هست ی: شما کدیباال داد و پرس  ییابرو پسر

 اممن هاله -

 شناسم ی: هاله؟ نم دیپرس  متفکر

 کنهی م میج  نیالف بچه منو س هی

 . دمتیند نجایتا حاال ا ؟یهست ی. شما ک هیع یطب -

 حاج قاسم. گنی. بهش م نجایا داریمن فرشادم. پسر سرا -پسر

اومد. شما   ادمی کشف کرده باشه گفت: آها حاال  یز ینگاهشو زوم کرد رو من و بعد انگار چ  یکم
 آقا  یعل یدختر خونده گم؟ی درست م نیبود  نجایا دهمیع

 زدمو جواب دادم: بله درسته  یلبخند

 خوشحالم. تونییهاش شد و گفت: از آشنامهمون لب  یهم متعاقبا لبخند فرشاد

 نطور یمنم هم -

 کنم؟ تونیهمراه تونمی م  -فرشاد

 که از لبخنداش گرفتم دست رد بهش نزدم  یمثبت یانرژ  بخاطر

 آره حتما -

 .میمسرور به سمتم اومد و باهم شروع به قدم زدن کرد افهیهمون ق با

 ؟ یینجایا  یچ یشما برا  -فرشاد

 گمی مفصله بعدا سر فرصت بهت م اشهیقض -

 "؟یار ی ب  ادمیباز به  یدلم گفتم"حاال مجبور بود یتو
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 شما چند سالتونه؟ یاوهوم باشه. راست -فرشاد

 خانم سنش رو نپرس  هی از  چوقتیاز کجا اومد جواب دادم: ه هوی دونمی که نم  یطنت ی ش با

 سالمه  ۱۷من  یول هیزد و گفت: چشم سرکار عل یاخنده

 خورهی به سنت م   افتیتکون دادم: خوبه ق یسر 

  یلیباشه. شما خ شتریسنم ب  ادینظر م  به گنی م یعنی. گنی همه برعکسشو م یواقعا؟ ول   -فرشاد
   یقیدق

 ؟ی. خواهر برادر هم دار مینیما ا گه؟ید میکن کاریچ -

 نه من تنها بچشونم  -فرشاد

 واقعا؟ جالبه  -

  رونیب اینداره باهاش حرف بزنه و درد و دل کنه  ویآدم کس ینجور یسخته. ا یجالب هست ول   -فرشاد
 بره.... هاله خانم؟

و پسوند   شوند یکنه و بدون پ تی میباهام احساس صم   شتریبود دوست داشتم ب کتریازم کوچ چون
 نگاهش کردمو گفتم: هاله  یصدام کنه. چپک

 تازه به چشمم اومد: چشم. هاله؟ زشیو چال بامزه و ر  دیخند

 بله؟  -

  رون؟ی ب میبر یای عصر باهام ب یتونی شما م   -فرشاد

 فرشاد.  نجای. اونجا عادل و اشهیم بمی نص یپسر ددر  هی رمی من هرجا م کهنیا مثل

 ؟ یواسه چ -

 کردم.  دایزبون پهم ه ی کنمی . راستش حس م ینطور یهم  -فرشاد

 بچه؟  یتو مگه درس و مشق ندار  ی. راستکارمی. منم ب ستیآها بدم ن  -
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 ادی زد گفت: آق معلم ساعت هشت شب م ییلخند دندون نما  فرشاد

 ؟ی دار  یمعلم خصوص  -

سخته   ی. خودش داوطلب شده که بهم درس بده تا کنکورم. تجربهیگفت معلم خصوص شهینم  -فرشاد
 .کنمیجبران م  کمشوی پدر مادرمو  یراحت دارم زحمتا  یلیبا وجود اون خ  یول کمی

 . یچه پسر قدر شناس  -

 قابلشمارو نداره - فرشاد

 یهاتار  یکه چجور  نمی بب تونستمیم جاهمن یرو از هم  ی . نگران دیچ یمحوطه پ  یخانم تو یزر  یصدا
 پس؟   ییگرفته: هاله خانم... دختر جان کجا یبه باز   شویصوت

 به فرشاد لب زدم: فکر کنم نگران شدن...  رو

 خانم.  یزر  نجامیخانم برسه: من ا یباال بردم تا به گوش زر   یکم صدامو

و گفت: خانم   دیکش ینفس راحت  دی. مارو که دمیدرختا به سمت مادرش رفت  نیبعد با فرشاد از ب  و
 حداقل  نی ندا به من بد هیخب.   میشیما نگرانتون م  خبری ب یر ی م ییجان جا

 که باعث دردسر شما بشه  رمی نم  ییجا د یخودتونو نگران نکن -

 ن؟ یزنیچه حرفه م نیخودم ا  یترجان من نگران خودت بودم نه دردسرادخ یا -خانم یزر 

 باباش  زدلی پسرمه. فرشاد. چشم چراغ من عز نیاومده باشه گفت: ا ادشیانگار فرشاد رو تازه  بعد

 .  رفتیتک پسر معصومش م  ی ذوق قربون قدوباال با

 ه یخوب ی لیآشنا شدم. بنظرم که پسر خ  شونیبله باا -

 شمام البته اگه قرار عصر سرجاش باشه کیسرخوش جواب داد: کوچ فرشاد

خودم    یحاضر شدم از زندگ  شیخوشبخت یکه برا یبه عادل بود. عادل هیو حرف زدنش شب  اخالقش
خانم با اخم نگاهشو به فرشاد   ی برادر نداشتم دوستش داشتمو دارم تا اخر عمرم. زر  نی بزنم چون ع

 نکنه بازم تنها... ؟یکرددوخت و گفت: باز کجا برنامه 
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 حساس بود   دایفرشاد اون هم تنها شد یهارفت و آمد  یخانم رو  یزر   بنظر

. البته ستمی بلد ن  نجاروهمیالزم دارم. ا ل یچندتا وسا ادیمن از فرشاد خواستم امروز باهام ب -خانم یزر 
 د یو اجازه بد  نینداشته باش یاگه شما مشکل 

 تا قبل از اومدن معلمت خونه باش   زحمتی ب یست خانم جان ول اجازه ماهم دست شما -خانم  یزر 

  ی . اخم دمیدی آقاجون رو م ال،یو وونیا ی. از پنجره قددی به من زد و گونه مادرشو بوس  یچشمک فرشاد
 نینداشت. چون از ا یمن تازگ یجذبه برا   نیا یصورت داشت نشونه جذبش بود ول یرو شهیکه هم

 یی هاها بودم. اخماخم  نیبه پدربزرگش بود و من عاشق ا هینظر عابد کامال شب 

 

آن محکم به   هیخانم رد نگاهمو گرفت و  یبرگشته بود. زر   شیمن نبود و به صاحب قبل یبرا گهید که
برام مونده از  یکارت داشت دختر. مگه حواس یخاک بر سرم شد. حاج   یپشت دستش زد و گفت: آ

 بچه  نیدست ا

 یمن به سمت در ورود دویخانم پاش  یزر  یگل گشاد فرشادو با اجازه گفتن من همزمان به رو لبخند
 د؟ یداشت یگفتم: با من کار  ستادمویا کشی نزد بایشدم. تقر الیرفتم و وارد ساختمون و

. آب دهنمو تر ق ی. چون از بدو ورود من شروع به قدم زدن کرده بود و اخمش عمومدیم  ینظر عصب به
 دستش نامحسوس قورت دادم یتو میسی تلفن ب دنیبا د

 افتاده؟ یاتفاق  -

 دم یترس شتریمن ب  ستادویحرکت ا از

   ؟یکرد کاری با خانواده دخترم چ یدونی تو م -

 : به شما زنگ زدن؟ دم یپرس دادمیکه م یاز احتماا دهیبه گلوم فشار آورد. ترس بغضم

 .گردنی جارو دارن دنبالت مشده اونجا. همه  یآشفته بازار  گفتی بود. م  ایمان -آقاجون

 وفتادهین یاتفاق  یکس یو در دل خوشحال بودم که برا دیلرزی م صدام
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 . درسته؟نجامیمن ا دی شما که بهشون نگفت  -

 : درسته؟دم ی. دوباره پرس ختیبشه ترس برم داشت. اشکام ر  یطوالن رفتیسکوتش که داشت م از

 بود. دهیساله که باوجود تو طعم دختر دار شدنو چش هی. اون تازه  یکنی نابود م  یدخترمو دار  -آقاجون

 ست یحل اونا ن فرار کردن از مشکالت راه  یهست یوارد شد: هاله جان. تو دختر عاقل  حتی در نص از

تا باعث دردسر شماهم نشم. فقط خواهش   رمی م نجاینشده از ا ری. منم تا دترنراحت   ینجور یاونا ا -
 بودم.   نجایمن ا  دینگ یبه کس  هیتوروجون مامان عال کنمیم

  یمونی م نجایمجبورم برم تهران. توم ا یدادو گفت: من بهشون نگفتم ول رونیب  یاز سر کالفگ نفسشو
 تا من برگردم.  

 قاطع بود.  حرفش

 ؟ یتهران واسه چ -

 ندارم.   یفکر کنن منم مثل اونا نگرانتم و ازت خبر  هیتظاهر کنم تا بق  کمی الزمه که  -آقاجون

 تنها...   نجایاما آقاجون من ا -

 . موننی م شتیاش پو گفت: نترس دخترم حاج قاسم و زن و بچه  دیحرفم پر وسط

برگردم به اون خونه. خواهش   خوامینم گهی. من ددی نگ یز ی عجزوالبه گفتم: توروخدا بهشون چ با
 .کنمیم

درست فکراتو کن مطمئنم   ی. همونطور پشت به من گفت: ول ستادیگفت و چند قدم رفت و ا یاباشه 
 .اشتباهه یکه رفت ی هست که قانعت کنه راه یادیز یهاحرف 

کنم. به  جمع  لمویوسا دیدنبالم. با ادی م یمان گهیانداختم. ادامه داد: تا چند ساعت د نیی پا سرمو
ندن به اتاقم   یسوت یمان یخانم و فرشاد که جلو  ی سفارش به زر  یاتاقش رفت و منم بعد از کل

 رفتم....
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برسه پدرم در اومد.  ی که منتظر بودم تا مان یچند ساعت نیا ی. توکردیحرکت م یبه کند  ساعت
 ن؟ ی: آقاجون؟ هستدی چی ساختمون پ یتو یآرومو گرفته مان  یصدا

 با آقاجون. یمان  یهاو بعدش حرف  دیباز و بسته شدن در اتاق به گوشم رس یصدا

 سالم آقاجون  -یمان

  شد؟یبده چ  حیسالم. خب توض -آقاجون

....  می رو سر زد شدی که م ییزده. با عابد و رادان هرجا  بشیغ شبیآقاجون... هاله... از د -یمان
 .یچیه گهیکرده، د دایاتاقش پ یعادل تو ادداشتی هینبود.... فقط   ی.... ولییهرجا

  ؟یچ یعنی گفت:  دهیمنو به فحش کش یتظاهر کردنش کل نیا یدلش برا یکه مطمئنم تو  آقاجون
 رفته باشه؟  تونهی کنه؟ کجا م  نکارویا دیبا ی چ یاصال برا

 . دمینفهم یز ی نامش چ یتو یهامن که از حرف  یعنیآقاجون.  میدونی نم -یمان

 .م یکن میتونی م کاریچ نمیحاال بب میبر  -آقاجون

خبر از   یبه هم خوردن در ورود ی. صداشدیکه دور م ییچشم گفتن و قدم ها یبعد هم صدا و
و   ستادیجلوم ا  یخانم با ناراحت یرفتم. زر  رونی. از رفتنشون که مطمئن شدم از اتاق ب دادی رفتنشون م

 نگران بود   یلیخ  یآقا مان چارهیگفت: ب 

خانم. الاقل شما   ینداشتم زر  یاخانم نبوده باشه بهتر نبود گفتم: من چاره   یکه بدتر از زر  یحال با
 . دیسرزنشم نکن گهید

 خبره چه  تی زندگ  یتو یدونی م یبگم دخترم. تو خودت بهتر از هرکس  یخانم: چ یزر 

ام . حنجره ند یرقصی هام مگونه یخانم انداختم. اشکام رو  یبغل زر  یخودمو تو  اوردمویطاقت ن گهید
شده بود.  بم یکه نص  ی. از بختدمی نال ی کرده بود. از روزگارم م هیشروع به زدن آهنگ گر یبلند یبا صدا
که داشت از   یانتخابش کردم. از دل تنگم زار زدم. دل یغلط بود ول ایدرست  دونمی که نم  یاز راه

تا آسمون فرق   نیزم  شکید، ب که ساناز گفته بو یز یکه با اون چ  ی. عابدزدی پر م عابدم پر  یدور 
  یخانم  هیعال  ی. دلم براومدهیاز پس محافظت من برن  یکباب بود که چجور  یباباعل  ی. دلم براکردیم

عادل تنگ بود.  یبرا  ا،یدن ادربر نی بهتر یسوخت که مادرانه از داشتن دختر ذوق زده بود. دلم برا
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بهش   خواستمی نبود که من م یی اون جا ن،یعمر انتظارشو داشتم. ا هینبود که من  یزندگ  نیواقعا ا
 برسم. 

 . ندازهی مادرت م ادی تو رو  یهر نوازش  یکه باش مادری . بکردیخانم مادرانه نوازشم م یزر 

 انشاهلل. غصه نخور.  شهیآروم باش. خدا بزرگه. همه مشکالتت حل م زمیعز -خانم یزر 

که آروم شدم. از   کمی. کردی تر ممصمم هیگر یها منو براحرف   نیا دیبازهم اشکام روون بود و شا یول
  ینجور یا ستین یقشنگ نیدختر به ا فهی بغلش جدا شدم. اشکامو با دستاش پاک کرد و گفت: ح

 زود گذر؟  یا ی کنه چشاش خراب کنه اونم بخاطر دن هیگر

  یزجرو تحمل کنه؟... زر  نهمهی سن ا نیتو ا ستیدختر ن فهی و باحسرت گفتم: ح دمیباال کش  ینیب
  دیخانواده؟ من نه پدر دارم نه مادر. شا نیداشتم جز ا و ی آدما ک نیا نیب  ایدن نیا یخانم مگه من تو

. من فقط گرفت خدا اونم ازم  ؟یمادر چ  یحس نکردم ول   میاز اول زندگ یکمبود پدر رو با وجود باباعل 
  گهیقرآن د به  اد؟یدر ن  کمیدردارو به دوش بکشم و حرف نزنم و ج  تونمیسالمه مگه چقدر م  ۲۳
 . تنهام دمی. خستم. برتونمی نم

 . بهش توکل کن.  یتو خدارو دار  ؟ییکفر نگو دخترجان. تنها فقط خداست. تو چطور تنها -خانمی زر 

دارن   یننال که همه سخت ای. از سختدهیدرمونشم م ده،یزد و ادامه داد: اون که درد م  ینیدلنش  لبخند
قطعا مطمئن بوده که تو  ذارهیم  تی رو سر راه زندگ یاتفاق هی ی. خدا وقتشتری ب  یک یکمتر  یک یحاال 

 .یا یاز پسش برب یتونیم

شد. با   نی ته بود، تسکقلبم که به شدت از حجم غصه و غم درد گرف یدردا یبرا یکم  دیشا حرفاش
 ناهارتو بخور.   ای. بزجانی دوبارش به خودم اومدم: ساعت چهارشد عز یصدا

 ندارم.   لیجواب دادم: م حوصلهی ب

که با هم   یاز وقت ینیبی حاج قلسمو م  نی. اییاز ما یاالن جزئ  گهی. تو دذارمی مگه من م -خانم  یزر 
  ی. االنم تو دست من امانتنطورهی نخوره. فرشادم هم یز یوعده هم نذاشتم چ ه ی یحت میکنی م  یزندگ

 بخور ناهارتو تا مجبورت نکردم.  ای پس ب
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نشستم. چندتا قاشق از    زیغرق لذت شدم. کاش مادر من هم زنده بود. سر م  شیم یلحن صم نیا از
 غذامو خوردم که فرشاد وارد آشپزخونه شد.  

 م؟ یبر  - فرشاد

 زد: کجا؟ بذار ناهارشو خانم تشر   یزر 

 

 . ستیبچه ن  نی . جون تو تن ابخوره

 شدم.  ریمن س گهی خانم بسه د یجام بلند شدم و گفتم: نه زر  از

 بچس نیا ری خانم جان. همش تقص  ینخورد یز ی شما که چ -خانم  یزر 

 .میری نم  یلب به اعتراض باز کرد: وا به من چه؟ اصال هاله تا همه غذاتو نخور  فرشاد

شدم. کال کم غذا هستم. ناهارتون   ریاز توجهشون به خودم زدمو جواب دادم: من س یکوتاه لبخند
 العاده خوشمزه بود.فوق

 آماده شم.  رمی به فرشاد ادامه دادم: من م رو

 .میرفتن شد یبعد، به همراه فرشاد آماده یس چندلبا ضیاتاقم رفتمو بعد از تعو به

 نکن. تی سفارش نکنم فرشاد. قبل از هشت خونه باش. هاله خانمم اذ گهید -خانم یزر 

سر برگردوندو بند کفشش رو که بسته بود مرتب کرد و گفت: توروخدا مادر ما رو   ضی با غ فرشاد
 . زنهی باش. انگار با بچه شش ساله حرف م 

 االتر بردوگفت: چشم مادرم. خداحافظ ب یکم  صداشو

 خداپشت و پناهتون مادر.  -خانم  یزر 

 بود. بارون تازه تموم شده بود.  یعال  یل ی. هوا خمیزد رونیب الی از و کردمویخداحافظ 

 م؟ یبر دیخب کجا با -
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 ؟ ینداشت د یشما مگه خر  - فرشاد

 نه  -گفتم متعجب

چند دفعه بهت گفتم من  ؟یکار ی دختر مگه تو ب  رون؟یب  یپس چرا منو همراه خودت کشوند  -فرشاد
 شن یم دایپ ییدرس دارم؟ عجب آدما 

 ؟ یگیم یدار   یباز بهش زل زدمو گفتم: فرشاد حالت خوبه؟ معلومه چ یدهن با

بگم که به پشت   یز یچ هی. تا اومدم کنهی م ینجور یا  یواسه چ دمینفهم  یگفت ول یس یه هی آروم
 ما یسرم نگاه کرد و گفت: سالم آقا ن

 یچشما  یپشت سرمو نگاه کردم. رد نگاه فرشاد رو که گرفتم، چشمام رو دمویچرخ ه؟یک  ماین  ما؟ین
 چیه گهی. فقط مات و مبهوت زل زده بودم بهش و د کردمی ثابت موند. گنگ نگاهش م مای ن یمشک

 باالخره خودش به حرف اومد  نکهیتا ا دادمی انجام نم ی و حرکت  یعکس العمل

 طرفا؟  نی. ایدیبه! خانم سعبه   -ماین

 آقاجون  شی . جواب دادم: سالم. اومدم پدمیکش رونیخودمو ب  یاخمامو توهم بردمو از سردرگم یکم

 آها   -ماین

 د؟یکه تا اون لحظه ساکت بود گفت: شماها قبال باهم آشنا بود فرشاد

که دارم  ی دیبا خانم سع  ییهام گرفت و رو به فرشاد گفت: بله آشنانگاهشو از چشم یبه سخت  ماین
 .شناسمی تورو هم خوب م  یول

 : منو؟دیباتعجب پرس فرشاد

 . شونیاومدن حرف تو بوده نه ا رونیکه ب دونمی بله. م  -ماین

 ... من مای ... آقانزهیسرشو خاروند و گفت: راستش ... چ یکمی  فرشاد

 گم؟ی . درست مگهید یعوض کن ییهوا هی یایب  یگفت -ماین

 خدا آخه...آره به   -فرشاد
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 البد؟  رهیگی . انگار که همه دروغاشو از حفظ بود: آدم دلش تو اون خونه مدیباز وسط حرفش پر  ماین

 گهیتکون داد و گفت: آره د یسر  باخنده

 رگرد.تا قبل از هشت ب  یبرو ول یبر  یخوایم  ییهنوز تا ساعت هشت مونده. جا خبله یخ  -ماین

 چشم. بااجازه -فرشاد

 دم یکه دوباره صداش رو از پشت سرم شن  میراه افتاد به

 هاله خانم؟  -ماین

نگاهشو کنترل کنه   کردی م یبهم زل زد بعد همونطور که سع هی. چند ثاندمیپاشنه پام آروم چرخ یرو
 برام شد.   ی... روز خوبدمتونیگفت: خوشحالم که د

 کرد و رفت...  یهمون لبخند خداحافظ با

 د؟یشناسی م گرویاز کحا همد مایشما و آقا ن   -فرشاد

 ... مای آقا ن -

من چشم دوخته بود. بعد از مکث نه چندان  یهامنتظر به لب م،یزدیکه در کنار هم قدم م همونطور
 پرسششو جواب دادم: قبال خاستگارم بود. یطوالن

 نه! ؟یچ  و گفت: ستادیتعجب سرجاش ا با

 چرا؟  -

من   یعنی عقبم؟  ایاز دن شهیکم باهم آشناتون کنم... چرا من همکم خواستمیمن هنوز م  یوا  -فرشاد
 ام بخدا نخاله یل یآخرشم. خ گهید

 الیخ ینشده که؛ ب یزدمو گفتم: حاال طور  یلبخند

 قابل اعتماده یلی. خگمی. واقعا م هیپسر خوب  ی: ولمیبه راه افتاد  دوباره

 ؟ یخب که چ -
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 کنهی. صد در صد کمکت میبه اون بگ یتونی م ،یبگ  یخوای به من نم تویاگه داستان زندگ  -فرشاد

کردم و گفتم: من   یدستم باز  یتا مهمون گلوم بشه، با انگشتا ومدیکه داشت دوباره م یبغض  با
 کمکم کنه یکس  ستین یاج یانتخابمو کردم. احت 

 ...هیکه واقعا پسر گل یفتم بدونبه هرحال گ  -فرشاد

...  ؟یجوابشو داد ی. چنیایبه هم م یل یخ  یباز گفت: خب ول  شیچند لحظه صبر کرد و بعد با ن هی
 فکرامو کنم. آره؟  خوامی م  یکالس گفت کمی با   یول  یحتما دل تو دلت نبوده قبول کن

 گفتم: نه یفی لبم نشست. با تن ضع یرو یاون شب لبخند تلخ  یادآور ی با

 !؟یچ یعنیو گفت: نه؟!  دیابروهاش از تعجب باال پر فرشاد

 بود. یجوابم منف -

. یگل نیپسر به ا ؟یچ ی: آخه برازد یحرف م  زی ر هیو  نقصشی از معلم ب فیشروع کرد به تعر فرشاد
  یپسر  نی همچ  گهیکجا د یلیخداوک ؟یخواستی م نیبهتر از ا  یچ گهی. دیرشتشم که توپه. داروساز 

 ...؟یچرا ردش کرد  یجد ا؟یاوونه ید ومد؟یم رتیگ

که همه  یکس هیشخص.  هیاسم.   هی. دور دیچرخ یم  یز یچ هیو و و... اما من ذهنم فقط حول  و
مغزم   ینکنم. اسم عابد که تو دایبراش پ  ین یگزیجا چوقتیه گهید کنمی بوده و هست و فکر م  میزندگ

 . دهام سر خورگونه  یهام صادر شد. چند قطره اشک آروم از رواشک، به چشم زشی اکو شد، فرمان ر

 یمنظور  یناراحتت کنم. به جون مامان زر  خواستمی خدا نمبه  دیببخش  ؟یشدی هاله چ -فرشاد
 نداشتم. ی. بخدا منظور بدیزنش نشد یکرد ینداشتم. اصال خوب کار 

 یزدمو گفتم: نه طور  یهاش لبخندکردنش از عذاب وجدانش بخاطر حرف آروم شدنشو دور   یبرا
 امخانواده ی. فقط دلم تنگ شده براستین

 آها...  -فرشاد

 نمیبخاطر هم  ما،یبه آقا ن یداد یجواب منف  یشد مونی پش دمیرو باز کرد: حاال شا  یسر شوخ باز
 .یز یری اشک م یدار 
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 یکرد... خالصه کل عضرم با فرشاد تو دنیبهش انداختم که بلند شروع به خند یحرص  ینگاه
هام غم یای از دن هیچند ثان  یسرحالم آورد و باعث شد برا ی. کلمیها دور زدو مغازه هاابونیخ

  ری ز یگذشت. حس خوببهم خوش   یو حساب ذاشتیها مسر به سر فروشنده  یکنم. کل  یخداحافظ 
به بعد در کنار آقاجون و خانواده حاج قاسم  نیروزامو قراره از ا نکهی. از اشده بود قیپوستم تزر

فقط در   نیتا قبل از ا دیکه شا یاندهی. آکردی م دواریمبهمم ام ندهیاللخصوص فرشاد بگذرونم منو به آ
 . کردمی کنار عابد تصورش م

 سال بعد... کی

سال گذشت و من به   کی. اسهیسال. امروز سالگرد ازدواج عادل و هد کی قایسال گذشت! دق کی
ساختمون   یکه اومدن، آقاجون ازم خواست تو دیع یبرا ی. حتدمیامو ندخانواده گهیبار د  کیجز 
  مسالگرد فوت مادر  نیبار به تهران رفتم. اونم اول کیمدت فقط  نیا یکل روزامو شب کنم. تو یپشت

که سر قبر مادرم بودن.  همه بودن. به جز عابد!  دمیام دو خانواده  ایبه همراه مان سناروی بود. اون روز 
کردم.    یهامو خالکه رفتن تمام عغده  یکه توقع داشتم حتما باشه. منتظر رفتنشون بودم و وقت یکس

که   یهمون روز  قیدق قیکه عابد اون روز، دق دمیساناز که باهاش در ارتباط بودم، فهم قیبعدا از طر
کرده... هه عشقش، دوست داشتنش،   یبار دوم از ساناز خاستگار  یسالگرد مادر من بوده، برا
مدرک   یوقت  یبود. حرف بود. دروغ بود. اولش باورم نشد ول  یاش الکخواستنش، همه و همه

کنم. اما بازهم   شنتونستم انکار  جورهچیه گهید دم،یرو د  ی کوفت یاون خاستگار  لمی مثل ف یمحکم 
ساناز   یهابپرسم اما اونم صحت حرف  مایکردم که از ن یبود خودمو راض ینشدم. با هر بدبخت الی خیب

 درد..... یعن ی نیکرد و ا دییرو تا 

و هرزمان    شهیکه باالسرمه و هم  ییبه همون خدا یام باهاش بهتر شده ولچند وقت رابطه نیا یتو
. دمیدیکه عادل رو م  دمید یرو به همون چشم  مایاهد بود، نشاهد و ناظر من بوده و هست و خو

 از نعمت وجودش محروم بودم. شهیبرادر رو داشت که هم هیبرام حکم 

 هاله دخترم نمازت تموم شد؟  -خانم یزر 

 . گهی. تموم شد دخوندمیوقته تموم شده. داشتم قرآن م یل یو بالبخند گفتم: خ  دمیرو بوس قرآن

 نگاهم کرد  نیاز تحس پر

 قبول باشه دخترم.  -خانم  یزر 



 بگذار مجنونت باشم 

352 
 

   ن؟یداشت یممنون. جانم با من کار  -

 به نفر پشت تلفن کارت داره -خانم یزر 

 خونه خبر نداشت.  نیاز وجود من تو ا یاز تعجب گرد شد. کس چشمام

 . نجامیخبر نداره که من ا  یکس ه؟یبا من؟ ک  -

  یلیخانم جان. هرکار کردم پنهون کنم نشد. اون خ اهیشرمنده جواب داد: روم س  روی خانم سر به ز یزر 
 یی نجایشما ا دونهی مطمئن گفت که م

 : اسمشو نگفت؟دم ی. پرسدی. صدام لرزدمیترس

. خانم به نشونه رد کردن حرفم سرشو باال انداخت. تا برسم به تلفن، دلم هزار راهه نرفته رو رفت  یزر 
 د ییگفتم: بفرما ومدیلرزون که از ته چاه م ییبا صدا

 وونهیداشتم د گهی... د؟یی... معلومه کجامعرفتی : سالم بدیچ یگوشم پ یتو یادخترونه هیگر یصدا
 . شدمیم

 ؟ ییتو  سنایبودم گفتم:  رهی روم خبهدادم و همونطور که به رو  رونی نفسمو آروم ب ناباور

 خود خودمم. وونهیآره د -سنای

 نجام؟ یکه خبر نداره من ا یگفتم: کس  یوافر نگران   یترس و چاشن  یباکم

 امروز از....  نینه منم هم -سنای

کردمو دوباره دم گوشم گذاشتمو بهش  لیدلی ب  یاز گوشم فاصله دادمو نگاه ویقطع شد. گوش  صداش
 ؟ ی: از ک دم یپرس

 . ومدی ن ییصدا

 سنا؟ یالو  -

 مکث صداش اومد  کمیاز  بعد
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 چون اون...  امیب تونمی من نم دونهی. فقط اون میکنی اشتباه م یبرگرد. تو دار  -سنای

 .دمینفهم  یادیز  زیچ سروتهشی ب یهاصداش قطع شد. از حرف   باز

 ؟ یبگو لعنت یز ی چ هیخب  ؟یک نجام؟یا دونهی م یک ؟ید یشن  یاز ک ؟یگیم یدار  ی. الو؟ تو چ سنای -

گذاشتمو   امنهی قفسه س یرو  رو،ی . گوشدیچ یپیگوشم م یممتد بود که تو یهابوق  یفقط صدا و
بودم.   رهیرو خ مات به روبه نجام؟یخبر داره ا  یک ایشد. خدا ادیز  یگوش یناخودآگاه فشار دستام رو

 ....کنمی خواهش م  ایندارم برم. خدا ییجا گهیکنم؟ من د کاریچ  دیحاال با

 د یچ یساختمون پ یتو  ماین یصدا

 ست؟ ین  یسالم حاج -ماین

 . دستمو رو قلبم گذاشتم و گفتم: سالم. چرا چرا تو اتاقشونن. دمیاز جا پر دهیترس

 ؟ ی: تو خوبدیشده نگاهم کرد و پرس   زیر یهاچشم با

 تکون دادمو لب زدم" خوبم"  یسر 

 ؟ی : مطمئند یپرس نگران

 بزنه به طرف اتاقم راه افتادم. که دوباره به حرف اومد: هاله؟   یحرف نکهیسر تکون دادم. قبل از ا باز

 بله؟  -

باهات حرف   دیمنو کف سالن چرخوند گفت: با نیکه ب  یدادو بعد از نگاه رونی نامحسوس ب نفسشو
 بزنم. 

 . ستیبعد من االن حالم خوب ن  ی: باشه براهاله

 . یخوب   یتو که گفت  -ماین

 دمیکه اونو از سرم باز کنم که ادامه داد: قول م ستینزدم. انگار حس کرد گفتم حالم خوب ن  یحرف 
 هیباهات حرف بزنم، هر بار  خوامی م یهنکنم. فقط به حرفام گوش بده. االن چند وقته  تتیاذ ادیز

 گوش بده به حرفم.   باری . فقط یار ی بهونه م
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 ستادم یروش ارو که رفته بودم رو برگشتم. روبه یاپله  چندتا

 بگو  -

 اط یتو ح  میبر شهی م  -ماین

ها پله ی رو  اطیتکون دادمو به راه افتادم. تو ح یسر   حرفی که ب دمید ینگاهش چ  یتو دمینفهم
 .مینشست

که   ی... راستش از همون روز اولیبعد جوابمو بد   یهام فکر کنخوب به حرف  خوامی هاله م نیبب   -ماین
 نیتند تند ا خواستیتو بود. دلم م ری افتاد. ذهنم هرشب فقط درگ ری گ بیدلم عج دمت،ید ایبا مان 

 شتری رفتارت بود، ب یکه تو ی تکرار بشه. اون حالت معصومانه صورتت، متانت و خانم  هادنید
 .یدیهم ند باریمنو  یتو حت   یکه بشناسمت ول کردی کنجکاوم م

روش  لباش نقش بسته بود، بهم کرد و دوباره به روبه یرو یچ یبرا دونمی که نم یبا لبخند ینگاه
 دامه داد: دو سه هفته تمام آروم و هم گره زد و ا یشد و دستاش رو تو  رهیخ

 

 یبرا دیکه با یبود یابهت فکر نکنم... تو ذهنم ملکه تونستمی . واقعا نمستیشعار ن   ناینداشتم. ا قرار
  کی پسرا آسون نباشه که همسر و شر یدو سه هفته برا دی. شاکردمی بهش همه تالشمو م دنیرس

آکنده از    وبود که قلبم  یهم کاف هیثان  کصدمی  یمن حت یبرا یرو انتخاب کنن ول  اشوننده یآ  یزندگ
بارم   هیگفتم.  نیرو به نازن  هیشوق و ذوق قض  ی. با کلیبود یمن انتخاب مناسب یعشقت کنه. تو برا

  باخبر شن. به هر حال به هیهم نوبت پدر و مادرم بود که از قض نی. بعد از نازندتیو از دور د میاومد
. ذوق مرگ  دمیدی خودم م  نارذهنم تو رو ک یتو یبود. وقت ییدلم غوغا یاوناهم گفتم. اون شب تو

 ساله شده بودم...   ۱۴. انگار که پسر  شدمیم

  رییحالت صورتش تغ شیبعد یهابا گفتن جنله هیاون روزهاش زد و بعد چند ثان یآور  ادی از  یلبخند
 کرد.

 .  اهامیتو نابود شد. قلبم. ذهنم. رو یهابا حرف   زیچاما همه -مین

 دیکه مردمک چشماش لرز  دمیچشمام زل زد. د یو تو دیطرفم چرخ  به
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.  کنمی. من پسرم درک میادشیتو هست که هنوزم به  یزندگ یتو یک دونمی هاله من نم -ماین
. هاله؟ یکردی ه من فکر مکاش... ب یکاش... ا یا یول هیک دونمی . نم یاون  ری. تو هنوزم درگ فهممیم

. یسته  یزندگ یمن برا دیام  یبه سر شده باشه. تو همه  توی که ب  ستین می از زندگ یابخدا لحظه 
 هیبا من، به   یبار هم که شده به من، به زندگ هی یبار فقط برا  هی خوامیاما... اما امشب ازت م

بهت. فقط تو قبول کن.  دمی. قول مکنمی . بخوا خوشبختت میدر کنارهم فکر کن  یابد یخوشحال
 .  یکن میشب زندگ  نیامشبو بهتر یتونی. تو م زمیری به پات م اروی که دن نیقبول کن بب

. من تو رو  مای ... من متاسفم ناسگهید یک یمن...  یایانداختم. جوابم آماده بود: اما دن  نیی پا سرمو
و نه   شتریبرادر نه ب  هیبخدا مثل  یه وجودت عادت کردم ول ب یل یمدت هم خ نیدوست دارم. تو ا

 . یر دا یبهتر  یل یخ یرو به جز اون قبول کنم. تو شانسا  یکس تونمی. نمتونمی کمتر. من نم 

 که بخاطرش...  هیک ه؟یاون ک -ماین

 .رسمی ... به درک که بهش نم ای زدم به در دلمو

 باشم.  نجایهمون که بخاطرش مجبور شدم ا -

 ؟ یخب ک   -ماین

که حاضرم   یشد. آب دهنمو قورت دادمو گفتم: اون شتریهم ب یگاز گرفتمو فشار دستام رو لبمو
 بخاطرش همه کار کنم... عابده. متاسفم. 

 سال هی نیتعجب و شوک تنها گذاشتم. حق داشت تو همه ا نیسرعت از جام بلند شدمو اونو ب  به
نداشتم. تازه داشتم به آرامش  ی. به اتاقم رفتم. حال خوب دونستی اومدنم نم لیاز دل یز یچ
چرا   ن؟ی انصافی آخه چرا انقدر ب ن؟یندازی ها و روزها ماون خاطره  ادی. چرا منو دوباره به دمیرسیم

کنم؟... در اتاق زده   یخودم زندگ  یبخوام برا ستمیآدم ن گهیهمه فقط به فکر خودشونن؟ مگه من د
 د؟ ییسرم مرتب کردمو گفتم: بفرما یشد. شالمو رو

 تنها باشم. خوامی بزنه گفتم: م یحرف  نکهیدر رو باز کرد و قبل از ا ماین

 نگاهم نکرد.  شهیهم  برخالف

 ؟ یالزم ندار  یز ی خونه... فقط... مواظب خودت باش... چ  رمی من دارم م -ماین
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شد. سر   د یچشمام ناپد یاز جلو یحرف ن یم و اون بدون زدن کوچکترتکون داد یبه نشونه منف  سرمو
باز    مویگوش یولو شده بود. چنگ زدمو برداشتمش. گالر  میتخت، درست کنارم، گوش یچرخوندمو رو

همه  نیا کردی که ساناز از خودشو عابد برام فرستاده بود، نگاه کردم. داغونم م ییکردمو به عکسا
. لمیاون ف یگفت عابد تو ینیهم  قای . دقدمیرو د شی خاستگار نیدوم یلحظه لمی. فشونیک ینزد
 شد؟ چرا؟... ینجور یچرا ا ایبار". خدا  نیدوم ی"برا

حال و هوام عوض بشه. به   کمیتا  به صورتم زدم  ی آب  ،یاشک و آه حساب  هیشدمو بعد از  بلند
ساعت و    کیبکشم. خدود  رونی فکر ب یایخانم خودمو از دن یآشپزخونه رفتم تا با کمک کردن به زر 

  کتاب کی. به سالن رفتم آقاجون در حال خوندن دمیو آماده د دهیرو چ   زیتا م د یکارمون طول کش مین
 مبل نشسته بود. یرو

 آقاجون؟ - 

 چشماش برداشت و گفت: بله؟  یاز رو نکشوی باال آورد و ع سرشو

لبام نقش بست؛ از بله گفتنش که نشونه صالبتش بود. لباش که لبخند داشت نشونه  یرو  یلبخند
و من  شمینم میشگیجذبه هم  الیخ یهرچقدرم مهربونم ب یعن یبله گفتن  نی ا یبود ول  ش یمهربون

لذت بخش بود.   دمیمدل مردها رو دوست داشتم. البته از عابد فقط جانم شن نیا تیچقدر شخص 
 بود؟

 اس تکون دادمو جواب نگاه منتظر آقاجون رو دادم: شام آماده نیبه طرف  سرمو

 امیتکون دادو گفت: االن م یسر 

  ینبود. با نگران یکه اصال عاد ییهاتند تند شروع به سرفه کرد. سرفه  دفعهیجاش بلند شد که  از
 : آقاجون چتون شد؟دم یپرس

 .شمی دخترم... االن... خوب م ستین یز یجواب داد: چ یبه سخت  ش،یدر پ  یپ یهاسرفه  نیب

. ارهیآب ب وانیل هیخانمو صدا زدم که  یزر  ادیبا دادو فر  بای شد. تقر دیتشد  میبازهم سرفه. نگران و
رو جلوم   وانیل  دنشی. به محض رسختیرو ر وانیتو ل یهاخانم از هول نصف آب یبنده خدا زر 

 خانم جان دیی گرفت و گفت: بفرما
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 آرومتر شدم.  کمیحالش بهتر شد. ناخودآگاه منم  کمیمقدار از آب رو خورد.  هی

 آقاجون؟  نیبهتر -

جواب داد: آره دخترم. گفتم   کرد،یخس خس م  ی هاش کمکه بخاطر شدت سرفه  ییو گلو یسخت به
 . ستین یز یکه... چ

  ریز یهاوت و نگاه کرده رو در سک  خی . شام میشام رفت   زی که به ظاهر آروم شد، به سمت م المونیخ
نگران   ی. خانواده حاج قاسمم انگار حساب زدیسرفه م  یما به آقاجون گذشت. هنوز گهگاه یچشم

 ها رو شستم.خانمو به اصرار خودم ظرف   یبودن. بعد از شام، به کمک زر 

من   یبه جا یکل یاومد ی. از وقتیبش  ریبده دختر. انشااهلل عاقبت به خ   رتیخدا خ  -خانمی زر 
 . یدیها رو به دوش کشزحمت 

خونه   نی ا یبه هرحال منم تو  ه؟یچه حرف  نیگفتم: ا دمیکشی بشقاب رو آب م  نیکه آخر همونطور
 . رهیحوصله منم سر نم  ینطور ی. ادیکه شما همه کارارو انجام بد شهی . نمکنمی م  یزندگ

 ی اله  یرش ی پ -خانمی زر 

 شد.    لینفرمون به جمع سه نفره تبدزمزمه کردم. با اومدن فرشاد، خلوت دو  یممنون

 .کنهیها. همش داره سرفه م باز حالش بد شده  یهاله فکر کنم حاج -فرشاد

 خودمو بهش رسوندم.   یزدم. با نگران رونیخشک کردمو باشتاب از آشپزخونه ب  دستامو

 ن؟یکنی چرا انقدر سرفه م شده؟ی آقاجون باز چ  -

 چه برسه به خودش. سوزوندیمنم م یکه گلو زد یم یخشک  یهاسرفه

 ...دونمی نم -آقاجون

بدم  شهیکل  نیکه دستش بود به چشمم خورد. چقدر از ا یدستمال یرو یباز هم سرفه... قرمز  و
ها هست،  و داستان هالمیاز ف  یلی خ یکه تو یاتفاق تکرار  نیآرزو کردم ا هیهمون ثان  یتو ومدویم

  یتو شتریاونو ب  کنمی دارم به دستمال نگاه م دید یشتباه کردم. وقتا هیما نباشه و من فقط  یاالن برا
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هست. با ترس به   ییخبرا هیکه   دونستی دروغ بود و خودش م  دونمشی دستش جمع کرد. انگار نم
 دستش زل زده بودم. به تته پته افتادم 

 دستمالتون... یآقاجون... اون.. رو -

 ست ین یز یکرد و گفت: چ  یاسرفه

مرد  نیقلبم ا میبود متنفر شدم. از صم زهای چ یلیانگار خ  ینبود ول یز یکه از نظر اون چ یز یچ نیا از
 .وفتهیبراش ب   یاتفاق خواستمی رو دوست داشتمو نم 

 تا بفهمم اشتباه کردم. توروخدا آقاجون.   دیتوروخدا نشونم بد -

 دختر گفتم...  -آقاجون

آن حس کردم قلبم از جا کنده شد.  هیازش گرفتم. اشو تکرار کنه دستمالو ندادم تا بازم جمله مجال
 حالت ممکن خودشون بودن.  نیچشمام در گردتر

 ه ی... خوننیا -

کردم   دایخودمو پ  یوقت دمیفقط فهم  شدی چ دمیکلمه دوم به صورتش زل زدم. رو ازم گرفت. نفهم  با
 ........زدمیحاج قاسم رو صدا م  رفتموی م  نییها پاکه داشتم به حالت دو از پله

کردن.   شیبستر  عی سر یلی. خمیبرد  مارستانیآقاجون بازهم به زور اونو به ب ادیز یهاوجود مخالفت  با
هم  ما یبودم که فرشاد و ن ستادهیا مارستانیراهرو ب  یهم ازش گرفتن. تو  شی چندتا عکس و آزما

 شد؟ی : چد یپرس دیاومدن. فرشاد تا به من رس

  دیگرفتن ازش. با شمیبمونه چندتا عکس و آزما دیفعال که گفتن با یچ یزار جواب دادم: ه یاافه یق با
 . ادی فرداصبح دکترمتخصص ب میمنتظر باش

 و گفت: هاله دیموهاش کش یتو یدست

 نگاه سردو درموندمو بهش دوختم  رمقی ب

 یساختمون پشت  ای یخونه ما باش ای  دیفکر کنم چند روز تو با -فرشاد
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 : چطور؟دم یپشت سرم برداشتمو پرس یسفت و سنگ واریاز د اموه یتک

.  مارستانی کار داشت منم گفتم که آوردنش ب یآقا عابد زنگ زد. با حاج  نجایا ن یشما که اومد  -فرشاد
 رسونهی اونم گفت که زود خودشو م

 هم بردم.   یتو اخمامو

 ؟ی چرا بهش گفت ؟یچ -

 اونا خانوادشن بهتره که باخبر بشن.   ی. درثانادیازمون برنم  ی ر آخه ما که کا   -فرشاد

و   یمزاحم بودم. اول مزاحم خانواده باباعل هیخانواده فقط  نیشد که من تو ا  یادآور یبهم  بازهم
 نداشتم که بزنم. یدر واقع حرف  یعنینزدم.  یانداختمو حرف نییعابد، حاال هم آقاجون. سرمو پا  یزندگ

  یبش  تیاذ خواستمی کردم. نم  نکارویو تو ا  ین ناراحت نشو. بخدا من بخاطر حاجازدست م -فرشاد
 گردن تو بندازن ویچهمه دنیاگه بعدا اونا فهم ای

 گفت ی نم  راهیب  پر

 ست ینه مهم ن -

 چند روز رو  نیا یبگذرون  یجور هی دیبا یسخته ول دونمی م -فرشاد

 نجا یخونه. ا دیبهتره بر گهی هاله خانم شما د -ماین

 

 م ی. شما برو ماهستکنهی تر م. شماروهم خستهکنهی نم  یبه حال حاج  یشما کمک موندن

 آقاجونو تنها بذارم.  تونمی من نم یول -

  شیپ نجایا ادیم رسونهی . فرشاد هم شمارو م نجاستیدکتر و پرستار ا نهمهی. ا ستیاون تنها ن -ماین
 . شما نگران نباش. یمنو حاج

 بمونم توروخدا  ششیپ دی. بذاراره یمن دلم طاقت نم -
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تا حرفمو قبول کنن   دادمیهمه رو به خدا و قرآن قسم م  قهیمن مظلوم شده بودم که دم به دق چقدر
 بود.  دهیفای ب  شهیخب مثل هم یول

  ادیبخور. عابد که ب  . اگه غصه خوردنه همون خونه غصهیانجام بد  یکه بتون  ستین  یکار  نجا یا -ماین
 .  نجایا ادیم میمستق

 درسته؟ ؟ین یاونو بب  یخوای ادامه داد: تو که نم دیترد با

 تکون دادنم همون جواب مثبت بود   سر

 پس برو خونه...   -

هم بمون به  یرو برسون خونه. اگه خواستبه شونه فرشاد زد و گفت: فرشاد جان هاله خانم  یدست
 ، نگران نباش. هستم نجایدرسات برس. من ا

 . گردمی برم رسونمی رو منه. هاله  -فرشاد

 تا کنکورت مونده فقط... گهیچندماه د -ماین

 داشت  تی براش اهم شتریب  یل یخ  یادامه بده انگار حال حاج نذاشت

 هاله می... برشهی نم  یشب طور  هی -فرشاد

دستام گرفتم. دوباره تنها   نیسالن ولو شدم. سرمو ب یمبل تو  نیاول یفرشاد به خونه برگشتم. رو با
خودت بهم رحم کن. چند ساعت فقط به فکر کردن گذشتو فکر کردنو   ایشدن از توانم خارج بود. خدا
رفتم.   یشتخانم خبر دادمو به ساختمون پ یجمع کردم. به زر  رولمیفکر کردن. به اتاقم رفتم وسا

 قرآن خوندنو دعا کردن... جانمازمو پهن کردمو شروع کردم به 

 هاله جان. دخترم؟  -

بود. چشمامو به  ستادهیسرم ا یدستش باال یتو  ین یس هیخانم با  یآروم باز کردم. زر  چشمامو
 گفتم یزحمت باز کردم و سالم پر از خواب

 ماهت. پاشو صبحانتو آوردم  یسالم به رو  -خانم یزر 



 بگذار مجنونت باشم 

361 
 

 : عابد اومده؟ د یپر رونیاز دهنم ب دی که نبا یاجمله  شکمم بچرخه، یدهنم برا یتو  یجواب  نکهیاز ا قبل

دو کلمه دلش به حالم سوخت. جواب داد:  نیحس کردم با هم   یچرا؟ ول دونمی نگاهم کرد. نم  غمزده
 ره ی اومده. رفته دوش بگ مارستانیاالن از ب  زمی آره عز

 دم ینگران پرس مارستانیاسم ب دنیشن  با

 آقاجون حالش چطوره؟ -

 آقا عابد گفتن حالشون بهتره.   - خانمی زر 

  شدیگفتم: کاش م انداختمیم  نییکه از دهنم خارج شد همونطور که سرمو پا  یبا آه  بارحسرت 
 نمش ی بب

 اتو بخور. پاشو جون نمونده برات. صبحانه  زمیمکث کرد و بعد گفت: بلندشو عز یاچند لحظه هی

  یرو ازش گرفتم و رو ین یخانم تشکر کردم. س یکمد گذاشتم. از زر  یو چادرمو تونمازمو جمع کردم جا
که فرشاد منو رسونده بود خونه مدام در حال نماز   یاپن گذاشتم و رفتم دستو صورتمو آب زدم. از وقت

 یمحتو ین یسکه سر جانماز تا االن خوابم برده بود. به سمت  یخوندنو دعا کردن بودم. اونقدر 
 خانمی ناراحت نشدن زر  یوصرفا برا لیمی برام آورده بود رفتم. همونطور که ب  خانم یکه زر  یاصبحانه 
گذشته احتماال  ازدهیاز  بایتقر گهی زنگ زدم. ساعت د مای برداشتمو به ن مویگوش  خوردمیامو مصبحانه 

 . دهیتا االن دکتر آقاجون رو د

 ؟ یسالم خوب  -

 ؟ی: سالم. ممنون خوبم. تو چطور دیچ یگوشم پ ی تو مایخسته ن یصدا

 د؟ یدکتر آقاجون رو د شد؟ی منم خوبم. چ-

 حس کردم؟  ینجور یمن ا ای داشت  دیترد

 آره   -ماین

 شد؟ی : خب چ دم یو نگران پرس دمیلحنش ناخودآگاه ترس از
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که   یبا مکث  یکی رو بشنوم و  ی که عجله داشتم حرف  ییهاکرد. چقدر من متنفر بودم از زمان  یمکث
:  دیبه گوشم رس قشینفس عم ی. صداکردی منو معطل م داد،یگفتن نشون م یرو برا  دشیترد
 تحت نظر باشه.  دیگفتن فعال با یچیه

 ؟ یواسه چ -

 . آقاجونت مشکوکه به... به... یاز زبون منم دروغ بشنو خوامیهاله من نم  نیبب   -ماین

 . یبگو خب جون به لبم کرد ؟یداد زدم: به چ بایتقر کالفه

 هیسرطان ر -امین

 ما؟ ین یگیم یدار  ی فاطمه زهرا. چ ایو گفتم:   دمیدست آزادم ناخودآگاه به سرم کوب با

. فقط اگه اجازه عمل رو بده هرچه میباخبر شد شیضیو زود از مر  ستین میدکترش گفت بدخ  -ماین
 ادهیز   یلیزودتر عملش کنن احتمال رفع شدنش خ 

  ده؟ی م تیرضا ؟ی... آقاجون چ شهیگفتم: باورم نم  دمیکه شن ییزده از حرفا شوک

. گفتن امروز عصر راه  انی ب ری آقا و آقا ام یتا عل  میصبر کن دی. بامی. هنوز بهش نگفتدونمی نم  -ماین
 .افتنیم

 .  شنی م نجاجمعیحتما باز همه اپس  -

 د یشا  -ماین

 کنم گفتم: باش فعال  یتوش زندان دیکه باز خودمو با یاز حصار  غمزده

 مواظب خودت باش. خداحافظ  -ماین

حال آقاجون    دوارمیام نیب نیماتم گرفتم. فقط ا دیو جد  میقد لیدل  کیکه قطع شد به هزار و  تماس
 دیدیکه حال دخترشو بد م شدی. واقعا چسال هی نیا یکننده من تو تی زودتر خوب بشه. حال حنا

 نگهداشت؟  نجایبازهم منو ا یول
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کل اتاق رو از   ادیب  یکس نکهیبره. بهتره قبل از ا  رونی از ذهنم ب  االی تکون دادم تا انبوه فکرو خ یسر 
رفتم.   یخارج شدم و به ساختمون اصل اطی م از ساختمون با احتفکر نیکنم. به دنبال ا یخال  لمیوسا

 رفتمیها باال مپله ز. داشتم انهی عابد خونه بود منو نب  انایدنگ حواسم رو جمع کردم که اگه اح شیش
وقت،   همهن یتن صداش بعد از ا  دنینزد. شن هیچند ثان  یبرا. قلبم دمیآشپزخونه شن یکه صداشو از تو

 کرد.  امزدهجانیواقعاه

 آره   -عابد

  ریاستراق سمعم کامال غ نیتا بهتر صداشو بشنوم. ا ستادمیآشپزخونه ا کیآروم برگشتم و نزد هاروپله
 صداش تنگ شده بود. یبگم که چقدر دلم برا تونمیکنم. نم  یبود. دوست داشتم رفع دلتنگ یاراد

... اصل کار  کنمی اسمش رو هم خودم انتخاب م فکرشو کن... بابا قربونش بره... اونم حتما... -عابد
 منم...

  یبود بلند شد. دستمو گذاشتم رو بمیکه تو ج  لمیزنگ موبا یزد که همون لحظه صدا یکوتاه  خنده
  یل یخ ییاتاق رفتمو با صدا یبود. آروم تو مای. ندمییها باال دواز پله عیتر بشه. سرتا صداش کم  بمیج

 آروم جواب دادم: بله؟ 

 ؟ یزن یحرف م  ینجور یتو؟ چرا ا ییهاله؟ کجا -امین

 نگرانمو به در انداختم و باز آروم گفتم: عابد اومده خونه. زود بگو ممکنه صدامو بشنوه. نگاه

اومده   شیبرام پ  یکار  هی. من دهی . جواب تلفنشو نممارستانیب  ادیب  یبه فرشاد بگ شهی آها. م  -ماین
 برم.  دیبا

 باشه. خداحافظ.  خبله یخ -

خودمم  یبه فرشاد خبر بدم وقت یرو کامل نگفته بود که تماس رو قطع کردم. حاال چطور  خداحافظش
دردسر   یکه تو وفتهیم یاتفاق هی شهیافتادم؟ اصال چرا خودش به عابد نگفت؟ اه هم ری گ نجایا
 .وفتمیب

ب دادن نداشت. شماره خونشون رو  انگار قصد جدا یهم من امتحان کنم. شمارشو گرفتم ول بارهی بذار
آخه؟ به تلفن خونه  یچطور   یخانم بگم ول یبه زر   دی. باستمیشانس ن  یگرفتم اما انگار واقعا رو 
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.  دیچ یگوشم پ یعابد تو یصدا  دم،یشنی م  یآقاجون زنگ زدم. بعد از چندتا بوق که صداشو به راحت
 نفسم قطع شد.  

 الو...  ؟یزنی الو... الو... چرا حرف نم -عابد

گذشت دوباره   قهیدستم بودم. چند دق یبه تلفن تو رهی قطع کردم. انگار زبونم قفل شده بود. خ  تلفنو
 ... بابای... الو... ادییرو گرفتم. باز هم عابد برداشت: الو... بفرماشماره 

  یااز طبقه  بار   نیعابد ا یگذشت و دوباره زنگ زدم. صدا یاقهیده دق هیاون تلفن رو قطع کرد.  بارنیا
 خونه.  نیخبره تو اچه ستیخانم اون تلفنو جواب بده. معلوم ن  یکه من توش بودم اومد: زر 

   ؟ینکن  یفضول خودی از همون اول ب یتونستی نم

 د؟ یی: الو بفرماخانمی زر 

 لطفا که عابد متوجه نشه.  دیحرف بزن یجور یخانم منم. هاله.  یآوردم: زر  نییتا حد ممکن پا  صدامو

 د یباشه. امرتونو بگ -خانمی زر 

 بره.  دیاومده با شیواسش پ یکار ه یگفت  مای. آقانمارستانیبره ب  دیبه فرشاد بگ زحمتی ب -

 نبرده.   شمی. گوشستیفرشاد که خونه ن -خانم یزر 

آقاجون   شی بره پ یک یزنگ زدن   مارستانیاز ب  دی. بگدیجواب دادم: خب... خب... به عابد بگ  متفکر
 ره ی داره م ماین

 . خدانگهدارتون مایباشه چشم آقان -خانمی زر 

 خداحافظ   -

صوت زدن عابد هنوز هم  ی. صدارفتی شغل م نیاگه دنبال ا شدی م  یخوب  گریخانمم باز یزر  نیا
ناراحت باشه.    دیاز رفتن من با کردمی افتادم. همش فکر م یر یبره؟ عجب گ خوادی نم نی. اومدیم
من.   المیخ. عشقش؟ چه خوش خوره ی که عشقشو از دست داده باشه نم  یحالش اصال به آدم یول

انقدر حالش   شهیزندگ یساناز که تو یعن ی ست؟یحال آقاجون چرا نگران ن یمن نه. برا  یبرا لحداق
 خوبه؟...



 بگذار مجنونت باشم 

365 
 

که مونده بود رو آروم   یلیکه فراموشم کرده، دارم. وسا ی حز فکر کردن به آدم ی کردم کار مهمتر  حس
نره. در رو آروم باز کردم. که همون لحظه عابد   رونیاز اتاق ب  ییصدا  نیکردم کوچکتر یجمع کردم. سع

  دیکوبیم امنه یس یتو ی. قلبم جور دمشیسال د کیرد شد. بعد از  یاتاق با فاصله چند متر  یاز جلو
  نییلباسم همراه تپش قلبم باال پا کردمی . حس مدادمی رو م  دنشیپر نروی که هر لحظه احتمال ب

اون لحظه خسرت بخورم   دمیبود که اصال متوجه من نشد. نفهم   شی. انقدر محو صفحه گوششهیم
  رهیبهش خ قدران ده؟یخوشحال باشم که منو ند ایبا عشق زل زده   یاونحور  شی به گوش نکهیاز ا

 شهیعطرش مثل هم ی. بودمی ازش ند یاثر  چیه گهی گم شد. رفت و د هالهیپ چیپ یموندم که تو
چقدر دلتنگش بودم و   دمیعطرش. تازه فهم  دنییبود.  رها شدم از دوباره بو دهی چی سالن پ یفضا یتو

بشم رفته. اما  طمئنآروم کنار پام گذاشتم به طرف پنجره رفتم تا م  لمویخبر نداشتم. بغض کرده وسا
 هیصدم ثان   کی یبرا یغرور شکستم بود. در واقع رفتم تا حت حیتوج  یمسخره برا لیدل هیفقط  نیا

که  دمی. نامحسوس از پشت پنجره رفتنشو تماشا کردم. از دنمشی از پشت سر بب یهم که شده، حت
خانم هم اومد و  یزر رفتم.  یبرداشتمو به ساختمون پشت لموی. وسادمیکش یپنهان شد، نفس راحت

 مثل قبل در رو قفل کرد و رفت...

. حال آقاجون رو فقط از  گرفتنیپشت سر هم از هم سبقت م  یوار یچهارد نیمن تو ا یتکرار  یهاروز 
  یداشتم. آقاجون عملش جند روز  اوردیغذا م هیدور از چشم بق یخانم که برام پنهان  یو زر  ماین قیطر

بود که   یروز   وزبود. طاقتم طاق شده بود؛ آخه امر  زیآمت ی مه موفق بود که تموم شده بود و خداروشکر
خواستم تا   ی . از فرشاد تلفن رفتیم  یک یکم رو به تارآقاجون رو مرخص کرده بودن. عصر بود و هوا کم

 آقاجون برم... دنیبتونم به کمک اون به د دیتا شا ادی خانم بگه ب یبه زر 

 خانم کردم  یبه زر رو  دمویجرخ

 خوب شده؟  یور نطیا -

 ...ی که م  یبگم دخترم؟ شما مطمئن یجواب داد: چ دیباری از صورتش م یخانم که نگران یزر 

دور کرده و   یلیخ  یشگیکه منو از هاله هم بیو غر بی عج یهالباس  نهمهی. با انهیرو کردم به آ  باز
  کمیهم زدم. با مداد ابروهامو  دی ماسک سف هیمنو بشناسه. یکس گهیعمرا د  دم،یچادر که پوش نیا

  یکس گهید خدامطمئنم. ب خانمی تر کردم. پوستمو با هزارتا کرم برنزه تر کردم و گفتم: بله زر کلفت 
 فهمهی نم
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 م؟ یبر دیاخانم. آماده بگمی گفت: چ  دویکش ییپر سروصدا نفس

م سرمو تکون دادم. . آرومیرفت ی. به ساختمون اصل میتکون دادم و باهم از ساختمون خارج شد یسر 
عابد، سا...  ه،یمامان عال ،ی. بغض کرده بودم. همه بودن. همه. باباعل کردنیهمه متعجب نگاهم م

بود. من   حسادتنداره فقط  ای... ای... ای. حسادت بود زدی م شهیکنارهم تندتر از هم  دنشونیقلبم از د
خودم   یفقط برا ی زمان هیکه  یکه عشقم رو کنار خودش داره. عشق یحسود بودم. حسادت به ساناز 

. مهتاب خانم  دمی. نگاهمو ازش دزدکردیشده و مشکوک نگاهم م  زیر یها. با چشم دمشیدیم
 هستن؟ یک شونیخانم ا ی: زر دیمتعجب پرس 

  شی. امشب رو اومده پالمونهیاز فام یکی و گفت: انداخت  یخانم نگران و دستپاچه به من نگاه یزر 
 ما. فرداصبح هم قراره بره.  

 جواب داد: اشکال  شه،یمهربون، مثل هم خانم،مهتاب

 

 دخترجون؟  هی. اسمت چنداره

 خانم  اسخانه ی . اسمش رحانهیزودتر جواب داد: ر خانمی زر 

 بشه. هیقض الی خی ب  خواستیمهتاب انگار نم  ییزندا

 زم؟ یرو صورتت عز ی: چرا ماسک زدییزندا

 از من جلوتر بود.  پا هی شهیخانم هم یانگار زر  یکردم حالت صدامو عوض کنم ول  یسع

درست حرف   تونهی شده نم  یلیباال زده تموم دهنش زخم و ز   شیگرم  یخانم جان، طفلک  -خانم  یزر 
 بزنه  

: آها انشااهلل بهتر  دم یرو شن ییون زندامهرب ی.  صدانییپر از ترحم نگاهم کرد سرمو انداختم پا  ییزندا
 دخترم.   یبش

 میکم ندارن. بر یز ی چ نمیبزنم بب  یسر به حاج هیمن   میممنونم خانم جان. دخترجان بر -خانم یزر 
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 نکهیکرد. سرم رو به نشونه استفهام تکون دادم. از ا تمیپشت کمرم گذاشت و به جلو هدا دستشو
به اتاق  دهی. خوشحال قدم به جلو برداشتم نرسدمی گنجی متوجه نشد تو پوست خودم نم یکس

  خکوبمیعابد سرجا م یرفت و آمدش، صدا یراحت یمنتقل شده بود برا نییبه پا  ییآقاجون که گو
 . نیبرکنکرد: ص

هاش  قدم ی. صدادمیشنی هام مکه صداش رو کامال با گوش  دیکوبی م امنهیاونقدر محکم تو س قلبم
 کمی اما قدرت برگشتن رو نداشتم. حس کردم چادرم  دمی شنی رو به وضوح م شدی م کیکه بهمون نزد

 ن. اودمیخانم رو د  یبه گوشه چادرم انداختم که دست زر   یچشم ریشد. نگاه ز  دهیکش نییبه پا
. آب دهنمو قورت دادمو آروم سرجام  ستم ینم برگردم و رو به عابد باکه م خواستی بود و م  دهیچرخ
بود. با تته پته   دهیترس  شتریخانم از من ب ی. بنده خدا زر دیبود که بهمون رس   نیی. سرم پادمیچرخ

 افتاده؟  یگفت: ب... بله آقا؟... ا... اتفاق

. قلبم کردمی خودم حس م  ینگاهش رو رو ینیکرد. سنگ بشیج  یکه هردو رو تو دمید دستاشو
 . دونمی از استرس نم  ایمحبوبش  یکیو نزد دنیشده بود. از د  قراری . بزدیم امانی ب

 قرص آقاجون دست من مونده.  نیخواستم ا یچ ی ه -عابد

  یخانم گرفت. نفس راحت یرو به طرف زر   یآورد و بسته قرص رونی ب  بشیاز دستاش رو از ج  یکی
 ستادهیکرد. عابد هنوز سرجاش ا ی خانم قرص رو گرفت و تشکر  یخم کردم. زر   شتریب . سرمو دمیکش

  الغررنجور و   یکم یعمل. آقاجون با تن  ع ی. پر استرس. پر از تسرمیخانم وارد اتاق شد  یبود که منو زر 
 بود.  دهیتخت دراز کش یشده، رو

 ن؟ یالزم ندار یز یآقا چ   - خانمی زر 

 برگردوندو به سمت ما نگاه کرد: نه...   روشو

تا چشمش به من افتاد چشماش از تعجب گرد شد و بهت زده نگاهم کرد. آروم ماسک رو از رو   یول
  ؟یکنی م  کاریچ  نجایشد و لب به اعتراض باز کرد: دختر تو ا شتریصورتم برداشتم که تعجبش ب

 ؟ ییبفهمن تو  وقتهی یدینترس

نگرانتون بودم.  یل ی. دلم براتون تنگ شده بود. خدمیدیشمارو م  دیآقاجون. بانداشتم  یا: چارهدم ینال
 ن؟ یاالن بهتر
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 نای. است ین میمن زد و جواب داد: آره دخترم. من که گفتم طور الیراحت کردن خ یبرا یلبخند
 شلوغش کردن. خودیب

 سرفه کوتاهم بعدش.  هیزد و  یامردونه  یخنده

. نترس فهمهی که خدا داده بهش رو نم یو منت مزدی ب ینشه قدر سالمت  ضی آدم تا مر -آقاجون
 بادمجون بم آفت نداره.

 تکون دادم: از دست شما  یسر 

رو صورتم عابد بعد از اجازه آقاجون درو باز کردن. عابد وارد  دمیماسک رو کش   عیاتاق زده شد. سر در
 . نهیشمارو بب  خوادی آقاجون ساناز مبه من انداخت و گفت:  ینگاخ  میاتاق شد ن 

  یوجودم پر از حسادت شد. حسادت یهاهام. تمام حس هام گوش از حسادت شدم. دلم قلبم چشم پر
وجود اومده بود. بغضمو قورت دادم. اما نتونستم مانع لرزش  اسم ساناز از زبون عابد به  دنیکه از شن

بار   یرفته. اونا قراره برا ادتی نکهی. مثل اایودت باسم عابد بشم. هه هاله... به خ دنیبدنم موقع شن
  دیخانم هم که حالم رو د یاونارو باهم نداشتم. زر  دنیدوم باهم باشن.. مبارکشون باشه. طاقت د

اون  یخانم تو یو تا آخرشب باالجبار همراه زر  میاومد رونی با اجازه از اتاق ب  هیدستم رو گرفت و با 
 سراسر مشکوک عابد رو تحمل کردم.  یهاو نگاه  دمیخونه چرخ 

              💞💞💞💞💞💞   

ذهنم و  ی رو اونقدر تو ممیمهم گرفتم. تصم میتصم هی. و من حاال  گذرهیاز رفتنشون م یاهفته کی
رو که   یز ی چ دیمصمم انجام بدم. با یلیقانع کننده آوردم که خ  لی کردم و براش راه و دل  یقلبم وارس

 ...ذاشتمیم ونیهنم بود رو با آقاجون هم درمذ یتو

. آروم در  ومد ی. صداش ن دمیتا شدم کوب یو در اتاق آقاجون رو با پشت انگشتا  دمیکش یق یعم  نفس
نبود.   یگذروندم اما بازهم خبر  یخومخ رو چشم  یرفتم تو  نییها پانبود. از پله یرو باز کردم اما کس 

  ریز االخرهرفتم با چشم دنبالش گشتم که ب اطینبود. به حازش  یچند بار صداش زدم اما بازم اثر 
اونو کاشتن.   دیو بابا وح  یبابا عل  گفتی م شهیکه هم یکردم. درخت   داشیپ یشگ یهمون درخت هم

 کردنش همونطور که لبخند رو لبام اومده بود به سمتش حرکت کردم.   دایاز پ  یراض

 آقاجون؟  -
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 سمتم برگشت: بگو دخترم؟  به

 راستش من... من... -

 ؟ یانداختم که گفت: تو چ نیی پا سرمو

 برگردم. خوامیتر از قبل جواب دادم: من... م مصمم

 باتعجب به من زل زد و گفت: کجا؟! آقاجون

... یباباعل شی گفتم: پ کردم،یم یدستم باز  یهاهمونطور که با انگشت  دهنمو قورت دادم. آب
 .  ستیبه فرار ن یاجیاحت گهیدرست شده د یچباخودم فکر کردم حاال که همه

 اشونیخوبشونه و امکان نداره خوش ی و حرفمو زدم: عابد که با ساناز روزها اوردمی اما کم ن دیلرز صدام
ناراحته که از من   یبابا عل کنمی وسط فقط حس م نی. ادنیه رستموم شه. عادل و هدبه هم که ب

 نی از ا شتریب گهید خوامی در واقع من مقصرم نم  یفکر خودشونه ول نی مواظبت نکرده. البته ا
 عذاب وجدان داشته باشن.    یخودشونو مقصر بدونن و الک

 ...یکه خوب فکراتو کرد  ادیو گفت: به نظر م  دی کش ششیبه ر یدست

 فرار کنم   خوامی نم گهی. دنطورهیهم -

 اد؟یازم برم  یکار  -آقاجون

 ممنون. فقط خواستم شمارو قبل از رفتنم مطلع کنم. زی نه بابت همه چ -

 درسته همون کار رو کن.  یکنیکه فکر م یدخترم. هرکار  یموفق باش  -آقاجون

 لبم نشست.   یرو یض یعر  لبخند

 جمع کنم. لمویوسا  رمی مممنون. من  -

برام سخته. اما  نجایجمع کردم. دل کندن از ا لمویوسا یتکون داد. به اتاقم برگشتم. همه یسر 
بودم و بس.    یمسافرت طوالن هیمسافر با  هیفقط  نجایبابد رفت. من ا  رویندارم. راه رفتن  یاچاره 

من رو تا   د بودم که قرار بو  ینیکه اهل خونه از رفتن من خبردار شدن. منتظر ماش  دیطول نکش یلیخ
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کرد و   ی. باشتاب سالم دیهم رس مایکنه که ن یبهش تعلق دارم همراه کردمی که حس م یاخونه
 . دیخانم رو هم د  یزر  یهاشد که عالوه بر چمدون من، اشک  شتریب  ی. اضطرابش وقتدیجواب شن

 ؟ یر یم  ییخانم شما جاهاله  شده؟یچ  نجا؟یخبر اچه  -ماین

 ره یقبل از من جواب داد: داره م فرشاد

 : کجا؟ د یتوهم گره خورد و با تعجب پرس ابروهاش

 نشد. یول  مینگهش دار جان یهم میکرد یسع یل یبرگرده. ما خ خوادیآقا. م یعل  شیپ  -فرشاد

 جواب دادم  یبی حس غر با

 یچحاال که همه  یبهتون زحمت دادم ول  یلیمدتم خ نیا یتو یآقا فرشاد شما به من لطف دار  -
  ای ریباشم. د یکه بهش تعلق دارم فرار  ییتا آخر عمرم از جا تونمی برم. من که نم دیدرست شده با

 . امی کنار ب تی با واقع  دیزود با

اس. درسته ما همه از ته دل به  هاله خودش، جواب داد: حق با  یشگیبا متانت کامل و هم آقاجون
  تیاز واقع  تونهی نم  یانسان چیه یول میرو کنار هم بود یخوب یهاو لحظه  میبودنش عادت کرد

هم بهتر از  کس  چیه ت،ی زندگ یبرا یکه تو گرفت  هیمیتصم  نیخودش دور بشه. برو دخترم ا  یزندگ
 . ینره به ماهم سر بزن  ادتی. خدا به همرات باشه. فقط ستیبا خبر ن  تیاز زندگ  ودتخ

 هیو باشعور دهیبه آقاجون زدم واقعا که مرد فهم یاز سر خوشحال  یلبخند

 چشم آقاجون حتما  -

. من  رسونمتی آقاجون قانع شده گفت: خب من خودم م  یاز حرفا ییجورا هی ومدی که به نظر م ماین
 ان.  برم تهر دیاومده با شیواسم پ یکار  هی

 . خودم برم بهتره دمی به شما زحمت نم  گهینه د -

 برو   مای تر. با نمن هم راحت  الی که آشناتره خ مایجان آقا ن هاله  -آقاجون

 گفتم: آخه آقاجون... معترض
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 برو... برو خدا پشت و پناهت.  ما ی آخه نداره دخترجان. با آقا ن گهیتو حرفمو گفت: د دیخانم پر یزر 

از  نیکه دار ی خوشخال هم باش د ینداره که شما با هی. بغلش کردم و آروم گفتم: گرهیگر ریزد ز  دوباره
 .نیش ی دست من راحت م

خودم نگهتون    شیتا آخر عمر پ  د یرسی بهتون عادت کردم. اگه زورم م  یلیجان خبخدا خانم  -خانمی زر 
 مال مردم آخرش هم مال مردمه.  شهی که نم فیح  یول داشتمیم

بهتون سر   ام یم شهی. من همدینگ  ینطور یدستام گرفتم و گفتم: ا ن یهاشو بو شونهفاصله گرفتم  ازش
 .دمی . قول مزنمیم

 .می کن  فیو تعر مینیگفت: بب و   دیباال کش  شوینیب

 ...  دینکن هیگر گهیپاک کردم و گفتم: قربونتون برم د  هاشواشک

واقعا... اگه  دی من شرمندتونم. ببخش نیشد  تیچندوقت اگه اذ نیا یبه حاج قاسم ادامه دادم: تو رو
 .دیحالل کن نیدید یبد  ،یخوب

 .مید یند یز ی از شما چ یما که جز خوب -قاسم حاج

 لبخندم رنگ گرفت  باز

 .ی دکتر موفق بش هی. ای کن دیروسف  ماروی . فرشاد آقا نشماها بوده  یممنونم از خوب -

 . مواظب خودت باش. هشی حتما. دلم برات تنگ م  -فرشاد

دوستتون دارم توروخدا حواستون به  یل ی. آقاجون خدی. شماهم مواظب خودتون باش نطوریمنم هم -
 .دی باشه. داروهاتونم سر وقت بخور تونیسالمت

 حواسم هست دخترم.   - آقاجون

 خواستمیبه پا بود. م ییدلم بلوا  ی. تومیشد نشیسوار ماش مایکردم و به همراه ن  یهمه خداحافظ  از
بودم که منو به حال خودم گذاشته بود  مای. ممنون نتونستمی . نمشدی خودمو آروم نشون بدم اما نم

چون اونحا   لهیدلی اضطراب ب  نهمهیا کردمی حس م کهی . پر از استرس بودم در حالزدی نم  یو حرف 
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ذهنم  ینبود که تو   ینیوشت من ااما انگار سرن کنهیرو خراب نم  یز یدرسته و رفتن من چ یچهمه
 . دیچرخ یم

باز   نکهیرو بلد بود، پس بدون اکالم از کالم نگفته بود. آدرس خونه مای اما هنوز ن میدیاول تهران رس به
تهران و  دنیبعد از چند وقت د دیبا نکهیراه افتاد. با ا ی بزنه به سمت خونه باباعل  یهم حرف

  طیاز مح بردنبود که فرصت لذت  خته یوجودم ر یانقدر استرس تو یول ومدم،یسر ذوق م  ابوناشیخ
تموم  یبگه همه چ  یکیهامو ببندمو چشم خواستی. دلم مزدی رو نداشتم. قلبم مثل گنجشک م

 شده...

  تونیاز خونه باباعل نمیا -

.  اش ضربان قلبم رو هزار رفتجمله   نیو با ا دیکش  رونی بود که منو از حالت خلسه ب  ماین یصدا
 .دمیخودمو جلو کش یهامو باز کردم و کمچشم

 ما؟ ی آقا ن -

 بله؟   -ماین

 خونه عادل کجاست؟  دیدونی شما م  -

 آره چطور مگه؟   -ماین

 . ستین یاونجا؟ البته اگه زحمت  دیاول منو ببر شهی م -

جواب داد: باشه. نه چه   زدی تکون داد و همونطور که استارت م یمجبور بودم. سر  یبودم ول  شرمزده
 خونتون؟  یای آقا ب  یبخاطر عل  یخواستیمگه تو نم  یول ی زحمت

 .کنهی منو درک م یبهتر از هرکس  یلیام. اون ختر از همه با عادل راحت  یچرا ول  -

 . ستین یچشم حرف  یخوای م نطوریاگه تو ا  خبله یخ  -ماین

که   یبه ساختمون ی.  نگاهدیرس کنهی م  یعادل اونجا زندگ گفت یکه م یادوباره راه افتاد تا به خونه و
برو به   گهی انداختم. همونطور که به خونه چشم دوخته بودم گفتم: واقعا ازت ممنونم. حاال د گفتیم

 کارت برس.  
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 کارمو انجام دادم.  -ماین

 بار تنها بودن کنار تو بود.    نیآخر یتو بود. برا نگاهش کردم که گفت: کارم رسوندن جیگ

زمزمه  ی"دی لب "ببخش  ریانداختم و ز نیی به خودم اومدم و سرمو ثا عی سر یهاش ولزدم به چشم زل
 کردم.  

 ؟ یواسه چ  -ماین

 تو روهم تو زحمت انداختم.  -

  یچند ساعت هیکه  نهینداره مهم ا بی . عکردمی نم نکاروی ا وقتچیه  خواستیاگه خودم دلم نم   -ماین
 گذروندم.  دمیکه تو عمرم د یدختر  نیرو در کنار بهتر

 بهش کردم و گفتم: واقعا ازت ممنونم یاقدرشناسانه  نگاه

 نداره... هاله  یانتظار تشکر از کس اشفهیانجام دادن وظ  ی. درضمن آدم براکنمی خواهش م  -ماین
شدم   ینداشتم و زود راض یحرفارو بزنم اگه با اومدنت مشکل نیآرزومه... سخته برام ا تی خوشبخت

 رو بهت بگم.   تیچون... چون خودم اومده بودم که واقع

 شد.  کیابروهام به هم نزد یکم متعجب

 ! ت؟یواقع -

 . یشیمتوجه م ویچ. برو خودت همهیوقتش بود که برگرد  -ماین

 نیآخر  یپا. بذارش بهکنمی نگو. خواهش م  ی چیبپرسم گفت: ه  یاومدم لب باز کنم که سوال تا
 خواهش. 

حرفاش تکون دادمو سردرگم در  دیی به نشونه تا یبود که مجاب شدم. سر  یکالمش چ یتو دونمی نم
 ؟ یبر  یخوای افکارم بودم که گفت: نم

 ؟ یای: مگه تو نمدمیدهنمو قورت دادمو با اضطراب پرس  آب
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. توم به دردسر ارزهی به اثباتش نم ؟یمن بود شی چند وقت پ نیفکر کنن تو ا یخوای بابا منه  -ماین
 یافتیم

 رون؟ ی بندازمت ب  ای یر یگفت: م طنتی زد و با ش یلبخند

  یشدم. چمدون به دست جلو ادهی پ نی و جوابش از ماش یخداحافظ   هیزدم و با  یمتقابال لبخند منم
فشردم تا به استرس درونم   یتو دهنم. دستمو مشت کردمو کم ادی. قلبم داره مستادمیخونه عادل ا

 تمودس عیکوتاه زدمو سر یلی زنگ خ هیغلبه کنم و بعد آرومو لرزون دستمو به طرف زنگ در بردم. 
 ه؟ی: ک دیچ یگوشم پ یعادل تو یخسته ی. چند لحظه بعد صدادمیکش

از   خواستی چرا دلم نم  دونمی. از جام تکون نخوردم. نم دیمنو ند نمیهم ینبودم برا  فونیآ یجلو
 دم در؟  دی ایچند لحظه ب شهیلرزون گفتم: م یی. باصدانهیمنو بب فونیپشت آ

 من بوده.  یصدا، صدا نیکرده که ا دی ترد دیشا گفتی کرد. حسم بهم ممکث  یکم

 .امیجواب داد: االن م دیهم طول نکش ادیاز چند لحظه که ز بعد

  یبودم. نکنه منو نخوان؟ نکنه پسم بزنن. کاش اول تلفن  دهی. ترس دیپری م نییتوپ باال و پا  نیع قلبم
در رو باز   نمیهم یمنم برا دهیفهم  یعن ی اد؟ی. چرا انقدر عجله کردم؟ پس چرا نم زدمی باهاشون حرف م

گرفته بود.   یهام لرزش محسوس منتظر بود. دست  نیماش یتو ماینگاهم به سر کوچه افتاد؛ ن کنه؟ی نم
متعجب    افهیدر باز شد و ق هویدوباره دستم رفت سمت زنگ که  اریاختی باز نگاهمو به در دوختم. ب

  رهی خ رهی هام نقش بست. قدرت حرف زدن نداشتم. فقط بهش زل زده بودم و خچشم یعادل جلو
همه  ادیمنو به  بارهپر از تعجبش که اسممو صدا زد دو  ی. چقدر دلتنگش بودم. صدا کردمی نگاهش م
 انداخت  کرد،ی برام خرج م منتی هاشو ب که برادرانه ییهااون لحظه

 هاله؟! -عادل

باز مونده بود، همشون نشون دهنده   یدهنش که کم  اش،دهیباال پر  یاش، ابروهاگرد شده یهاچشم
کرد و   یرو با عجله ط نمونی. دو قدم بختیهام رو تعجبش بود. پلک که زدم اشک  یوک زدگ عمق ش

آغوش برادرانه عادل بود. انگار   یحالم تو فیتوص یبرا واژه  نیبهتر تی بغلم کرد. احساس امن
چشمام نگاه کرد.  یو توهم نزده. منو از خودش جدا کرد و تو میمطمئن شه که واقع خواستیم

 بازوهام بود.   یوز رودستاش هن
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که سر   یی. چه جاهامیشهر رو دنبالت گشت نیکل ا یروان  ؟یی دختره خنگ تو معلوم هست کجا -عادل
 .مینزد

  یخوایجواب سواالشو بدم گفتم: نم  نکهیزدم و بدون ا یبا پشت دستم پاک کردم. لبخند  اشکامو
 خونت؟ ادیبار ب  نیاول یبرا   یدعوت کن تویآبج 

 تو.  ای... هول کرده جواب داد: چرا چرا؟ ب دونمی دلتنگ؟! نم ایپررو شدم من. پررو  چه

خوشگل خونشون   اطی در کنار رفت و بعد از ورود من پشت سرم داخل ساختمون شد. از ح یجلو از
وقت بود از    یلیکه خ  یطنتیرو باز کرد و با ش ی. در ورودمیدیساختمون رس   یتا به در اصل میگذشت

 . یمحروم بودم گفت: به محفل گناه ما خوش اومد دنشیشن

 ا ی. بدو بمی. مهمون دارمیکن  یکار  میتونینم گهید رون ی ب ای ب هیگفت: هدصداشو بلندتر کرد و بعد

 ؟یو تشر زدم: خاک عالم. تو هنوز آدم نشد دمیخند  زیر

 شن؟ یها هم آدم مشدو گفت: مگه فرشته حاضرجواب

شده بود که خب بازم   تپل  کمی اومد.  رونی اتاق خوابشون باشه ب دادمیکه احتمال م یاز اتاق هیهد
  ی . خب باالخره هرکهیگر ری به منو محکم بغلم کرد و زد ز  دیطرفم. رس  دییدو د،ی . تا منو دومدیبهش م 

  غیو با ج  فتتوقع هنگ کردن از همه داشته باشم. صداش باال ر دی. نباگهید شهیشوکه م یمدل هی
 شده بود ذرهیدلم برات  ؟یکجا بود  وونهیفت: دگ

 ...هیدوباره گر و

 ی بگ خوادی تو نم گهیخودم گفتم د شویوسط حرفشو گفت: بق  دیپر عادل

 اشکاشو مهار کرد و چپ چپ عادل رو نگاه کرد.  هیهد

 زبونت خسته نشه خانمم.  وقتی یالک  یهم بگو فقط گفتم تکرار نکن  یبگ یخوا یحاال اگه م -عادل

  ایکه من واقعا عاشقش بودم، بازوهامو گرفت و گفت: ب ینگاهشو از عادل گرفت و بالبخند هیهد
 سال باهات حرف دارم هیکه به اندازه  ن یبش میبر

 شه یتا تو هاله حرفاتون تموم م  امیم گهیسال د هی  رمیپس من م  -عادل
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آثار جرممونو پاک کنم   رمیکردم بابا. م  یو گفت: شوخ زد یابه اعتراض اسمشو صدا زد. خنده  هیهد
 .رهی ادبگی وقتی نهیبچه نب

 ن؟ ی: بچه؟! مگه بچه داردمیپرس  فکری اسم بچه، ب دنیاز شن  باذوق

 .یو گفت: نبابا بچمون کجا بود. منظورش از بچه تو بود دیخند  ینمک هیهد

 نثارش کردم.  ی شده بود نگاهش کردم و " لوس "  زیکه از حرص ر ییهاچشم با

 هفت پشتم بسه. یبزرگ کنم برا روهیهد نیخواهرجان من هم یدر آوردوگفت: ا رزنارویپ یادا عادل

 ...گهیم  یبه ک یتوروخدا ک  نینازک کرد وگفت: بب  یپشت چشم هیهد

. از خودت  زنهیرف م رو ول کن تا صبح ح گفت: عادل عی و سر میمبل نشست یمنو کشوند و رو  دست
 بگو. 

 . نمتیبی که دارم م شهی باورم نم ینگاهم کرد و گفت: وا ترقیدق

. حواست باشه  مایش یکه تنها م مییبعدش منو تو  رهیهاله م نیدخترجون ا نیوسط: بب  دیباز پر عادل
 .یخوددان گهید

 عادل - هیهد

چندوقت کجا   نی: خب بگو؟ تو ادیشوهرش شد و پرس الی خی باز ب هیزد. هد ییدندون نما لبخند
 ؟ی کردی م کاریچ ؟یبود

 .ادی ز یل یچرا جواب سوالش رو ندادم و در عوض گفتم: دلم براتون تنگ شده بود. خ دونمی نم

گفت:   یمهربون یل یبا لحن خ هی. هددمیکشی نزدم. انگار خجالت م  یحرف گهیانداختم. د نیی پا سرمو
 ؟یکجا  بود یبگ یخوای نم

 هیکرده بود گفت: هد کیکه ابروهاشو  هم به هم نزد یلحن جد هیعادل با  دفعهی

 خب؟ هیچ -هیهد

 .گهی بس کن. زمان بده اگه خواست خودش م - عادل
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فکر کنن بخاطر اوناست   خواستمی عادل ممنون بودم. حدسم درست بود. عادل واقعا درکم کرد. نم از
عذاب وجدان کنم. حس   ریدرگ ناروهمیا یدور بودم که حاال عالوه بر باباعل نجایسال از ا کیکه من 

طوره؟  چ یبعدا. خب باباعل  گمینداره. بهت م  بیکنم: ع  ییکردم دلجو یناراحت شد. سع هیکردم هد
 ه؟ یمامان عال

  جاهیخانواده رو در نبود من بهم  نیا یهاجمله بود که همه حس  هی نی انگار منتظر هم هیهد 
 بفهمونه. 

تو  گهید ی چ یلحظه آروم و قرار نداشتن. ه هیکدومشون از بعد از رفتن تو  چیکه. ه یدونی نم -هیهد
 ...یحت  چکسی .  هستی اون خونه مثل قبل ن

  هیسکوتش و اجازه دادن به هد نیبود کرد. انگار عادل با ا نییبه عادل که سرش پا یاسر اشاره  با
 یهمشون گرون تموم شده. بنظرم حرفا یبهم بفهمونه که نبودم چقدر برا خواستیحرف زدن، م یبرا

 از زبون خودش بشنوم...  نارویدوست نداشت که من ا یخودش بود ول یحرفا ه،یهد

 عابد حالش چطوره؟ یدی عادل شروع کرد: نپرس  نباریکه ا میه هر سه ساکت بودچند لحظ هی

 زدموگفتم: مبارکشون باشه.  یسد راه گلوم شد. لبخند تلخ هوای ب  یبغض

 .دمی نفهم  شویسردرگم نیا ل ی دادم اما دل صیرو تشخ هیسردرگم هد نگاه

 مبارک باشه؟! یچ -هیهد

صدام از    شنومی رو، ممربوط به اونه یاسم عابد و هرچ  قانون نانوشته که هروقت هیشده بود  اصال
 شدت بغض بلرزه 

 . باحاله مگه نه؟تی دوباره از ساناز. خواهرت شد جار ی. خاستگار دهی خبراش به گوشم رس -

  قینفس عم  هینگاهاس. عادل  نیپشت ا یبه عادل انداخت که اصال متوجه نشدم چه منظور  ینگاه
حرفات فکر کنم  نی. با انایبابا ا شی پ میزنگ بزنم که شب بر  رمی و بعدش رو به من گفت: من م دیکش

 ؟ یندار  ی. تو که مشکلین یهم بب رو ه یبهتر باشه زودتر بق

 یوارد شد: ناهارخورد گهیدر د هیبحث و ادامه نداد و از  گهیهم د هیباال انداختم. هد دیبا ترد سرمو
   زم؟یعز
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 نون. آره خوردم. مم -

به گوشش   ویرو از حفظ گرفت و گوشاز جاش بلند شد و به سمت تلفن رفت. شماره خونه  عادل
شروع به حرف زدن کرد: الو   خورده،یتلفن خونه داشته زنگ م  عتایکه طب هیچسبوند. بعد از چند ثان
  تماونجا. گف میای... مامان ما شب مرسونهیهم خوبه سالم م هی... هدن؟یسالم... ممنون شما خوب

 . ن یبرامون زحمت بکش ی قبلش خبر بدم حساب

 ... چشم. فعال خداحافظ. گه؟ید میکن کاری زد و گفت: چ  یاخنده

دختر هرشب   نیساله ا کیاز شام امشب.  نمیگفت: خب ا ذاشت یسرجاش م  ویکه گوش همونطور
 ؟کشمی م یمن چ ینیبی . مهادهیشام به من م ینطور یهم

 گهی بتازون. بخدا دروغ م یافتاده ه تی چشمت به آبج گهیباحرص گفت: بله د هیکه هد دمیخند
 حرفاشو  یر ینگ یهاله. جد

 .  شناسمی من م رووونه ید نینترس بابا ا -

 .  نیایناز کرد و گفت: شما خانمارو جون به جونتون کنن آخرشم پشت هم درم  یپشت چشم عادل

  نکهیچرت و پرت گفتناش تنگ شده بود. خالصه ا نیو ا  اشیخل و چل باز نیا  یکه چقدر دلم برا آخ
  ینجور یوقت بود ا  یلیدل درد شده بودم از خنده. خ  گهی. دزدی حرف م زیر هی نطور یتا موقع رفتن هم 

 دم... بو دهینخند

آرومه تا به آقاجون بگه و  یچو همه  دمیبه فرشاد دادم که بگم رس امیپ هیاومدم.   رونی حموم ب از
رفتم. عادل   رونی از اتاق ب دمویپوش زیو تم  کی دست لباس ش هینگرانم نباشه. موهامو خشک کردمو 

.  یبش رو روبه  تی به زور با واقع خوامی اونجا بگو. نم م یبر یو گفت: اگه دوست ندار  دیدستمو کش
 بگو.  یناراحت  ذرهیاگه  یحت

 .میندارم. بر  ی. من مشکلست ین  نطورینه اصال ا -

 ؟ ی: مطمئند یباز پرس  دشیپر از ترد یهابا چشم عادل

 . ینگران من باش خوادی . من خوبم نمیآره داداش -
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 بود.   یوونگ ید هیرفتنت  یول  ستمیتو هم ن ی. جاکنمی سرزنشت نم - عادل

 گفتم: مجبور بودم...  دادی که گواه از درونم م یتلخ بالبخند

  رونیب هیهد میبر ای گلم. ب ینکن آبج  هی. گرزمینکن عز هی هام افتاد آروم گفت: گراز چشم یاشک قطره
 منتظره. 

 یکرد و ه ادیآهنگ رو ز یهم عادل صدا نیماش ی. تومیوستیپ هیبه هد  مویرفت  رونی خونه ب از
آدما  نیتحمل آوردمو خودمو از ا یچجور  نکهی. من بودم و فکر ااوردیو ادا در م خوندی همراهش م

به طرف در رفت که   هی. هدمیشد ادهیپ  نیبه مقصد، از ماش دنیوقت دور نگهداشتم؟ با رس  نهمهیا
 تعجب نکن.   یدیعادل گفت: اگه حال امشب عابد رو د

 هست مثل هرشب.  یی گفت: مطمئنم االنم جا زدی آروم انگار که با خودش حرف م  بعدم

زد و به   ینگاهش کردم که پوزخند  جیکجاست االن؟ گ شده؟ی . عابد چدمیحرفاشو نفهم  یمعن اصال
باز شد اما من هنوز سرجام   ی حرف چیطرف در رفت. زنگ رو فشرد که چند لحظه بعد در بدون ه

 بودم. ستادهیا

 ؟ یمنصرف شد -عادل

 تکون دادم و پرتنش جواب دادم: نه نه اومدم. یسر 

به   عیسر  یل یکنم.  خ خواستمیک م   یفکر کردن به خودم ندادم که مبادا منصرف بشم از کار  مجال
 . زانوهام شل شده بودن.میشد های دیپرشکوه سع اطیرفتم و باهم وارد ح  هیطرف عادل و هد

 نگ؟ یتو پارک  یاوردین  نویچرا ماش -هیهد

 خونه تنگ شده باشه اطیح  یهاله دلش برا دی بهم کرد و گفت: گفتم شا ییگذرا نگاه عادل

داشت اما   یدلتنگ ی. جاکردمیبود که بهش فکر م  یز ی چ نی آخر دیخونه؟ شا  اطی شده بود؟! ح تنگ
زدم که حس کردم فقط    یدرد اومده بود. لبخندبه شونی دلم از دور یز یاز هرچ شتر یخونه ب نیا یآدما

سردمو فشرد. نگاهم به  یهادست  یبه لبخند نداشت. دست گرم  یشباهت چ یشد و ه زونیلبام آو
 .  ستین یز یگفت: آروم باش. چ  ی افتاد. با مهربون هیهد
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  یتکون دادم و ادامه راه رو ط یسر  ومدیم  رونیاز دهنم ب دهیبر دهینفسم از استرس بر کهی درحال 
خودت کمکم کن.   ای سال گذشت برام. خدا نیچند نی ع یبه در ورود دنیرس قهیچند دق نیکردم. ا
 وهم فشردم یاز من دلخورن؟ چشمامو رو یعنیرو بشم؟ قراره باهاشون روبه  یچطور  دونمی هنوز نم

 . ستین یسال زمان کم  کیقلبم گذاشتم.  یدستمو رو

 حالت خوبه؟  - عادل

 تو  میباز کردمو جواب دادم: آره خوبم بر چشم

. به  ختیدرونم فرو ر  یز یچ هیباز شدن در که اومدم انگار  یدر رو لمس کرد. صدا رهیدستگ دستش
سالن   یتو ی سلطنت  یهامبل  یاز مامان و بابا نبود. رو ی. چشم چرخوندم خبر می زحمت وارد خونه شد

خونه   ز جا ا  هیرو از نگاهم که هرلحظه به  یدلتنگ. دمی. تمام عطر خونه رو بو کشمینشست ییرایپذ
  طنتیباال برد و باهمون ش  ی. عادل صداشو کم دیفهمیم دیدی رو هرکس م شدیم دهیکش
 .  دیتو روخدا انقدر زحمت نکش مینیخودتونو بب  میگفت: مامان خانم ما اومد شیشگیهم

. به خودم جرات دادمو از جام بلند شدم. آب ستادیلحظه ا هی. اما دمیاز پشت سرم شن  ییپا یصدا
. آهسته به کردی . مات و مبهوت داشت منو نگاه مدمیدهنمو قورت دادمو آروم به سمتش چرخ

  د،صورتمو از نظر گذرون  یمکث کوتاه که تمام اجزا هیبعد از  دمی. تا بهش رسداشتمی مطرفش قدم بر 
  نی بب  ایب جانی ... عل ی. بلند داد زد: علکردی م هیرو گ دی بوسی بغلش انداختم. صورتمو م یخودمو تو

 یدخترمون برگشته... عل 

  یکه شتاب داشتن برا ییهاقدم  ی. صدادیچیساختمون پ یبلندش تو یهاه یگر یدوباره صدا و
اومده  رونیدوختم که تازه از آشپزخونه ب  یبه گوشم خورد. از مامان جدا شدمو چشم به باباعل دنیرس

  یبود. با حال ختهی صورتش ر یحس بود رو تو  یو هر چ  یاخم و تعجب و شوک زدگ بود و لبخند و
. هاله من اومده. نیبب   یدوباره لب باز کرد: عل هیاز من سرجاش خشکش زده بود. مامان عال دترب
نذاشت داغ دختر   یدینذاشت؟ د جوابی خدا دعاهامو ب یدید گرده؟ی بهت گفتم برم یدید ؟یدید

 دلم بمونه؟ یتا آخر عمرم رو

سرخ   ییهابا چشم دید یکه حال مامان رو اونجور  هی. هدزدی و حرف م ختیری اشک م  نجوریهم
.  دیگرفت و گفت: مادرجون توروخدا آروم باش روه یمامان عال یهاکنارمون اومد و شونه  هیشده از گر

 . ادیسرتون م یینکرده بال ییخدا
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  دمی. نفهمکردی م هیآورد و منو از خودش جدا کرد اما هنوزم آروم داشت گر ترن ییپا  یکم  صداشو
که به خودم اومدم  یآغوش گرم پدرانش جا گرفتم. فقط وقت یرفتم و تو یبه سمت باباعل  یچطور 

که  ی. و اما تصور من از برخورد گنجهی کلمه نم یتو  میدلتنگ فیبازوهاش محصور بودم. توص  نیب
  کردمی. فکر مکردنی زده مخودشون شگفت  وهیمنو به ش شهیخانواده هم نینبود. ا  نیکردن ا باهام

دل اونا از منم   نکهیمثل ا یبهم بگه ول یز یچ هی ایبهم کنه   ینیتوه  هی یکیحداقل   ایمنو قبول نکنن 
مثل   ید اونا هم تفکر ی. شادیپرسی رو نمرفتنم   لیدل یبود که کس نیتر از همه اتر بود. برام جالب تنگ

وسط نبود   نیبگم. ا ویچکه بتونم خودم همه یمنو به حال خودم بذارن تا وقت یعنیعادل داشتن. 
ازش حرف هم  یکس یحت  یحالش تعجب نکنم ول دنی از د گفتیاعصابم بود. عادل م یعابد بد رو

 .زنهی نم

ازش داشته باشم که  یدرموردش بورسم بلکه خبر  یز یچ یفکرها بودم که چجور  نیهم یتو قایدق
 : مادرجون عابد کجاست؟ دیپرس روخواستمی که م یز یانداخت و چ هیانگار خدا به دل هد

 چشم دوختم.  خانمهیعال یهابه لب  مشتاقانه

 بوده شهیکه هم ییباشه مادر؟ همونجا یخواستی کجا م  -هیعالمامان

 گفت: خب االن که ...  عی ذوق اومد انگار سرسر  هیهد

اومد و گفت: االن   هیحرف خد ینذاشت حرفش رو کامل کنه. نقص کرد قانون خودشو تو یباباعل یول
 دخترم.  ستیوقتش ن

ساناز؟   شی پ  یعنیآخه؟ کجاست خب؟  یچ یعنینشد.  بمی نص یز ی نگفت و منم چ یز یچ گهید هیهد
جان اون ازدواج کرده؟ داره؟ احمق  یفرق  نجایمگه بودنش ا کنم؟ی چرا اصال دوباره دارم بهش فکر م

به سرانجام برسونه و حاالهم که به  شویکه اون راحت زندگ  یرفت نیا یازدواج؟ تو برا یفهم یم
. فکر نکنم؟ مگه پس لطفا دوباره بهش فکر نکن یبرگشت  یاونا نبود یبرا یو مانع دنیخواستشون رس

 ....شهیهم یبرا یبر   شیکه از زندگ یهاله تو قول داد تونم؟یم

و اجازه نداد که از جام تکون بخورم. تعجب کرده بودم از  دیچ هیرو با کمک هدشام   زیم خانمه یعال
فکره من ناخواسته به  رهی من و به حرف بگ کردی م یسع ی شام باباعل  زیکه سر م  یرفتارشون. تمام مدت

. شام تموم  دیچرخی سرم م شدیخونه بلند م  واریکه از در و د ییبا هرصدا شدوی م دهیسمت عابد کش
که بهش فکر نکنم اما موفق که نبودم   کردمی از عابد نبود. داشتم خودمو کنترل م یشد اما هنوز خبر 
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بفهمم تا    تونستمی رو نم یز یتارهاشون چام برده بودن. از رفدرون آشفته به  یهم پ هیانگار بق  چ،یه
 به سمت من برگشت.  مخان هیبا سر به مامان کرد، عال یکه باباعل یابا اشاره  نکهیا

   ؟یسر به اتاقت بزن هی یخوایجان مهاله -هیعالمامان

 شاهد هر روز و شبم بوده، گفتم: چرا که نه حتما    میکه از روز اول عاشق یدوباره اتاق دنیاز د خوشحال

 ار یب  نیاز تو ماش لشوی. عادل مادر توم وسازمیپس بلند شو عز  -هیعال

  دمیمن زوم شد. شا ینگران اونا رو خودیگفتمو نگاه ب یابالفاصله از جاش بلند شد. بااجازه  عادل
ها به پله یکه ابتدا ییصدا .میها باال رفتله خانم ازپ هی. به همراه عالدمینفهم  لشوینبود و من دل  خودیب

که  یآهنگ ی. خودش بود. صدا شدی تر مواضح  میرفتیباالتر م یهرچ د،یرسیصورت مبهم به گوشم م
آهنگ هم بود.  نیاتاقش بود ا  ی. هروقت که تودادیآروم کردن خودش گوش م  یبرا شهیعابد هم

 .شمی م وونهیدارم د گهیخبره؟ دچه  نجای ا گهی نم یکیاون خونه بوده؟ چرا  یعنیپس 

 زل زدم  خانم ه یبه عال ستادمویا

 دخترم؟   یستادیچرا ا - هیعال مامان

. چشمم میرو فشردمو وارد اتاق شد رهیتکون دادمو به طرف اتاقم رفتم. دستگ  یچ ی ه یبه معن سرمو
 چشون شده؟  نایخورده بود. ا ذوقش یاما انگار تو خانمهیبهم دادن. عال ارویکه به اتاق افتاد انگار دن

 که...  یهمون روز  نی سرجاشه. ع یچهمه  نیبب   -هیعالمامان

 .نجامی. االن که ادینکن هیکنه که بغلش کردمو گفتم: مامان... توروخدا گر  هیخواست گر  دوباره

 یرفت و منو با خاطراتم تنها گذاشت. با تمام توانم بو  رونی بدون حرف از اتاق ب  دویبوس  مویشونیپ
. صورتم که به بالشت خورد،  دمی بعد دراز کش  یتختم نشستم. کم یفرو بردم. رو هامه یر یاتاقمو تو

از حسم   نان یاطم یشدمو دستمو برا زی خ میجام ن  ینم داشت. باتعجب تو یحس کردم بالشتم کم
  یط تو. فقد یرسی به مغزم نم یز یبود. چ  سی تر که واقعا خ. وهربار مطمئن دمیبالشت کش یچندبار رو

اطرافم   یآهنگ اتاق عابد که قطع شد به خودم اومدم. سرمو کم  یبهت به بالشت زل زده بودم. صدا
  دهیترس دکه به گوشم خور شهیشکستن ش یصدا ؟یچ دونمی بودم اما نم  یز ی چ هیچرخوندم. دنبال 

 د؟ ییفرما زنگ خورد و من بدون نگاه کردن به شماره، هول کرده جواب دادم: ب  می. گوش دمیاز جا پر
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 سانازم  -

 هم رفت: خب بگو؟  یتو هاماخم

 ریها دحرف   نیگفتن ا یبرا دیکرده باشه: من متاسفم هاله. شا  هیبود. انگار که گر یجور ه ی صداش
 که کردم ببخشن. مخصوصا... خودت.  یاز همه بخواه منو بخاطر کار  یباشه ول 

 .فهممی منظورتو نم یگیم یهاش جواب دادم: چاز حرف  جیگ

 خداحافظ  برم وقت ندارم   دیمن با -ساناز

و    بیهمه اتفاق عج نی. ادیچ یپی گوشم م یبوق قطع تماس تو یبهم نداد. صدا ی حرف چیه فرصت
 هیتکرار لمی بازش کردم اما همون ف  عیرو ساناز برام فرستاد سر  یلمیف  ست؟ین ادیروز ز کی یبرا بیغر

شده  تهگرف لمیفرستاد که از همون ف گهین بود. بالفاصله چندتا عکس دعابد از او یخاستگار  نیدوم
ساعت بود و عابد هرروز   نییکه پا یم یبود. دور تقو دهی ها خط کش عکس  یرو تو  یز یچ هیبود. دور 

.  کردمی بود. متعجب و مبهوت به عکس نگاه م شی چندسال پ یبرا خشی . تارکردی اونو عوض م 
کرد سه بار   ر حرف عادل افتادم که گفته بود" از بس خوبم بود عتبد رو مجبو  ادی...؟ امکان نداره. یعنی

  یکه برا یلمیبا ف  یسادگ نی به هم یعنیگرفته بود."  لمیاز خودشم ف مونی کنه م یازش خاستگار 
ساناز و  و زمان و  نی اتاق قدم رو رفتمو به زم یساعت تمام تو کیبود منو گول زده؟   شیچندسال پ

رفتم.   نییها پااز پله  اعجلهزدم. ب رون یاز اتاق ب هوای . بگفتمی م راهی بدو ب دیرسی که به ذهنم م یهرچ
 یشد اما تا خواستم زبون باز کنم صدا دهیبا اون طرز حرکت  کردنم همه نگاهشون به سمتم کش

  یرفت تو یک نی.ازدی م تاریگخونه فقط عابد بود که ن یا یبلند شد. تو اطیح  یاز تو تارینواختن گ
 اط؟ یح

به سرش   ی شکستن کار اون بود؟ چ یصدا  ن؟ییپا ومدیواقعا خونه بود؟ پس چرا وقت شام ن  یعنی
.  هیگر ریزد ز  خانمهیعال دفعهیمن بود که  یهاشون زوم روبه جمع انداختم هنوز نگاه  یاومده؟ نگاه

پنجره   اظشد. دستمو به حف  دهی پاهام به سمت پنجره کش اریاختی ب  جا؟نیخبره ابگه چه  یکی بابا  یا
که  ییبغل داشت، زل زدم. باالخره صدا تارشویکه پشت به من نشسته بود و گ یرسوندمو به عابد

... نمی شیگوشه م هیوقته تو خلوت... تنها  یلی بود به گوشم خورد: خ  بایبازهم ز یباوجود گرفتگ
 ... رمیمیم  توی ... دارم بستیهم خبر دار ن یچکسیه
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برده بودم که  یپ نیا. تازه به گرفتی منم شدت م یهااشک  ومدیم رونی که از دهنش ب یاهرکلمه  با
که دوستم  یبچگانه رنجوندم. از همه مهمتر عابد رو. عابد یعقلی ب  هیرو بخاطر سال تمام همه  کی

بهشون گفته بودم  روهیکاش اون شب همه قض ی. ادوست داشتن شک کردم  نیداشت و من به ا
بخاطر   تونستمی م ینبودم. چطور  چوقت یمن خودخواه نبودم. نه ه شد؟ی م  یپس عادل چ یول

 عابد...  یداداشم بشم؟ ول یخودم، مانع خوشبخت   یزندگ

هام  به گونه  یدست کرد؟یم هی. گردمیدی لرزونشو م یهامن شونه یتموم شده بود ول اهنگش
که خدا رو صدا زد،   ادشیفر یاز اون نداشتم. باصدا یبود. پس منم دست کم   سیخ  سی . خدمیکش

و از اعماق وجودش صدا زد، اسم من بود. حاال   ادیکه با فر ینگاه کردم. کلمه بعد  رونیاز پنجره به ب 
 ینگاه کردم. اما انگار برا هیکه ظالم بوده من بودم. باتعجب به بق یشک ندارم که تو رابطم اون  گهید

 بود.   یاونا عاد

هرکس    ایبخواد با ساناز  نکهیشب آروم نداشته چه برسه به ا هیکار هرشبشه. بعد از رفتنت  -عادل
حفظ ظاهر کنه. اون هنوزم دوستداره و منتظر بوده که   کنهی م  یجمع سع  یباشه. فقط تو گهید

 .گلم  ی. برو آبج ینکرد وونشید نیاز ا شتریبرو تا ب . یبرگرد

  ییهافشار دادم و با قدم شتریمشت شدمو ب ی. دستالرزوندی همه تنو بدنمو م   دمیشنی که م ییحرفا
 هی ی. نفسم برادمیرو کش رهی. دستگداشتمی لرزون و نامطمئن به سمت در رفتم. آروم آروم قدم برم 

. عزممو جزم کردم و پامو از  رفتمی م دیبا یرو شدن باهاش ولاز روبه  دمیترسی لحظه قطع شد. م
باهاش چشم تو چشم  رترید هی برداشتم تا حداقل چندثان  یز یر یگذاشتم. قدم ها رونیساختمون ب 

هام باهر  بود. اشک  انینما یکه جذب تنش بود، به خوب یمشک یهااون لباس  یبشم. اندامش تو
انگار  ه. بعد از چندلحظ ستادمی ا دمیسرش که رس  ی. به باالختیری تندتر از قبل م زدمیکه م  یپلک

از   یچ ن؟ی : مگه بهتون نگفتم مزاحمم نشدیبود غر نیی حضورمو متوجه شد همونطور که سرش پا 
 ن؟یخوای جونم م

 مکث صداش زدم: عا... عابد   یاز کم بعد

هاش  باالتر آورد. انگار شوکه شده بود. آروم آروم سرشو برگردوند. بابهت نگاهم کرد. به چشم سرشو
  یهاش توسبزش سبزتر شده بود نگاه کردم. تند از جاش بلند شد. اخم  لهیکه سرخ شده بود و دوتا ت

ود. واقعا  ب قمگذاشتم. ح یلیس یشد. دستمو جا  دهیکش  شی ام به آتگونه هیاز ثان یهم رفت و در کسر 
. ستادمی. صاف اشدی م  نییباال پا  بیو غر بی عج اشنهیهاش منقطع شده بود. قفسه سبود؟ نفس 
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که خورده بودم بدتر سوخت. پشتشو بهم کرد و دستاشو تو   ی لیس یشد جا ری هام که سرازاشک
  ؟یو گفت: کجا بود  دیموهاش کش یدستشو تو هی. یفرو برد. کالفه بود و عصب  بشیج

عاشق زورگو و   هینبود.  چکسیمراعاتمو کرده بودن بس بود. عابد مثل اونا نبود. مثل ه هیبق  یهرچ
که خوشم   یدونی نزدم که گفت: م  یخشمشو کنترل کنه. حرف  یوقتا بلد نبود حت ی مستبد بود که بعض

 حرفمو تکرار کنم.   ادینم

 عابد من...  -

 .  ازت بشنوم یحرف  خوامیساکت شو. منصرف شدم نم -عابد

 برگرد.  یکه اومد یکرد و ادامه داد: از همون راه بشیج  یدستشو تو باز

 زد؟ینبود من ضجه م یبرا شی پ  قهینبود که تا چند دق یهمون آدم نی. ادیتعجب ابروهام باال پر از
قبل رو؟ از جام تکون  قهیچند دق یهاه یگر ایاالنشو  یمونده بودم کدوم کارشو باور کنم بداخالق 

کرد.   لمبرگشت و محکم بغ  عیسر یل ی حرکت خ هی یبهش زل زده بودم. تو حرفی مونطور ب نخوردم. ه
 تماس نا به هنگام اسمشو زمزمه کردم. " عابد!" نیشوکه از ا

 نگو.   یچی ه سی گفت: ه دیکه کش یقی تر کرد و بعد از نفس عمهام محکم دستشو دور شونه حصار

گرفت: چرا تنهام   یملتهب و گرفتش گوشمو به باز  یبرام مهم نبود. صدا  یچیه گهیگرفتم د آروم
 داشتنت کردم. من که همه جوره عالقمو بهت ثابت کردم.  یبرا یچرا؟ من که هرکار  یلعنت ؟یگذاشت

 ...من

  یمنو از خودش جدا کرد اخماش باز تو هم بود. چشمش برق زد که حاصل قطره اشک تو باخشونت
 چشمش بود.  

 .  یبهم نداشت یچون حس  یرفت ی درسته؟ تو گذاشت یخواستی تو منو نم   -عابد

 ها؟ چرا؟   یکرد نکاروی. چرا ا بخشمتی نگاهم کرد و گفت: نم بانفرت

  نکهیقبل از ا دیبا یول دادمیبود. بهش حق م دهیاونو به تضاد کش یزدگشوک   نیشده بود و ا شوکه
 اگهیبزنه و فکر د یاگه یهر حرف د
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که چرا رفتم. به سمت ساختمون نگاه کردم. هرچهارتاشون  دادمی م  حی. توضدادمی کنه جواب م ی
 . دوباره نگاهمو به عابد دوختمو گفتم:  کردنی به ما نگاه م ستادهیا

 . دمیم  حی توض ویچتو همه می بر ای جواب سوال اوناهم هست ب یبشنو یخوای که تو م  یجواب نیا

 ؟ یبد لمیغ تحومشت درو هیکه  امیب  -عابد

نگاه کردم   نیزم  یولو شدش رو  تاریبهش کردم. ازم رو گرفت و زودتر از من راه افتاد. به گ یتند نگاه
 ... ینم تارتویو گفتم: گ

 باز الزمم شد. دیزنان گفت: بذار همونجا باشه. شازدو طعنه  یتموم نشده بود که پوزخند حرفم

. عابد بدون توجه  زدی نم  یحرف چکسی رد خونه شدم. هگفت و باز راه افتاد. پشت سرش منم وا نویا
. همه ساکت بودن و من مجبور بودم به  میبعد از اون نشست  یکی  یکیزودتر نشست و ماهم  هیبه بق

 قانع کننده بدم.  یهاسکوت که پر از سوال بود جواب نیا

  جهیمکث که نت یو عادل دچار عذاب وجدان بشم اما باز هم با کم هیممکنه هد دونستمی م  نکهیا با
بود   نیی. سرم پازدمی که حرف م ی . تمام مدت قتیکلنجار رفتن باخودم بود، شروع کردم به گفتن حق

 هامونهش یاز رو ییلویک ستیوزنه دو هی. حرفم که تموم شد انگار کردمیهام نگاه مو به انگشت 
هاشو به وضوح م. عادل پر از اخم بود و عابد از حرص نبض شقشقهبرداشتن. راحت شده بود

به ساناز نزنن و    یحرف هی. حال بابا و مامانم بهتر از اونا نبود. مجبور بودن بخاطر هدزدی که م دمیدیم
خانم.   هیعال  اللخصوصبه ساناز بود.  راهی دلشون پراز بدو ب یمطمئن بودم که تو یحرمت نگهدارن ول

 ؟یکرد نکارویکه ساناز گذاشته بود ا یزودتر از همه به حرف اومد و گفت: واقعا تو بخاطر شرط  هیهد
 ؟ یخودتو زد یخوشبخت   دیق میما به هم برس نکهیفقط بخاطر ا یعنی

نگفتم. عادل همونطور که  یز یاز همون لبخند چ ریغ گهی د نمیهم یحرفاش بود برا  دییمهر تا لبخندم
 ... کسالیگفت: من... واقعا متاسفم. بخاطر ما  کردی نم اخم داشت و به من نگاه

   ای و گفت: پاشو با من ب دیعابد از جاش بلند شد و دستمو کش هوی

 عابد؟   یکنیم یدار  کاری چ -ی باباعل
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ساناز هم حرفاشو   دیحرفارو باور کنم. با نیا ینطور یهم تونمی گفت: من نم   یرو به باباعل  ستادویا
 کنه بعدش با اونم کارها دارم.    دییکنه که اگر تا دییتا

 . میزنی راه بهش زنگ م یسند. تو شهیچشمام نگاه کرد و ادامه داد: و حرف آقاجون م یتو

  یهمه سخت نیکه ا یبه عابد  دمیشا ایکه حرفمو باور نکردن.  شدی نگفت. باورم نم یز یچ  یباباعل
و   یک  دمی. نفهم شدمیم دهی رسه. به دنبالش کش باور ب نیاحترام گذاشتن تا خودش به ا دهیکش

  نبا عابد تنهام و او  نیماش یتو  دمیبه خودم اومدم که د یفقط وقت میاومد رون ی از خونه ب یچجور 
 به دستم داد و گفت: زنگ بزن به آقاجون. مویگوش

 ید: مگه کر داد ز یبلند یتو دستم نگاه کردم که با صدا ی پسره واقعا انگار زده به سرش. به گوش  نیا
 گفتم زنگ بزن. 

زنگ خورد و   میرو باز کنم، گوش یقفل گوش  نکهینداره چون قبل از ا یمن تموم یهای انگار بدشانس  اما
شماره   دنیبه عابد نگاه کردم. عابد با د دهیشد. ناخودآگاه ترس  انینما یصفحه گوش  یرو  مایشماره ن 
 داره؟   کاریتو چ   با کهی مرد نی: ادیهم رفت و پرس  یاز قبل تو شتریهاش ب صفحه، اخم یرو  مایو اسم ن

 نکن به مردم. نیتوه ؟یچ  یعن ی کهیابروهام نشوندمو حواب دادم: مرد نیب  یاخم  منظوری ب

  ه؟یدر پنهانش داشت گفت: چ یک مشهود بود اون مصرانه سع  یتیزد و با تمسخر و عصبان  یپوزخند
 عوض شده.    قتیسال سل  هی نینکنه تو ا

 رو باز داد زد: جواب بده اون وامونده  یاپیپ یهااز زنگ  کالفه بعد

.  کری گوشم بردم که اشاره کرد بذارم رو اسپ کینزد روی رو لمس کردم و گوشسبز رنگ کونی آ دهیترس
 رسما فاتحم خوندس. 

 ا... الو-

 االن شانس من بلبل زبون شده بود. زد،ی حرف م  اطیشمرده با احت شهیکه هم ییماین

که نموندم تا عادل در رو   خوامیبازم معذرت م و؟یچهمه ی بهشون گفت شد؟یچ ؟ یالو. هاله؟ خوب  -ماین
 ؟ یزنی برات دردسر بشه. الو هاله؟ چرا حرف نم  یبفهمن با من بود دیباز کنه گفتم شا
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نگاه کردم. صورتش از خشم و تو دلم صدتا فحش بهش دادم. به عابد  ؟یذار یمگه تو م آخه
 . شدی نم نیتر از اوحشتناک گهیسرخ سرخ بود. د تیعصبان 

 آ... آره آره بهشون گفتم.  -

 ؟ یخب خداروشکر. االن خوب  -ماین

 خوبم ممنون. -

 بهم زنگ بزن. خداحافظ  یداشت یقطع کنم. کار  دیبا گهی. من دیخوشحالم که خوب   -ماین

 دموی چسب  یاز خشم عابد به صندل  دهیو ترس   مایاز رفتار ن جیزمزمه کردمو گ  یخداحافظ درمونده
 نکردم.  یحرکت  چیجلو دهنم گرفتمو ه ویگوش

بهم نگاه   تی . پر از عصباندیمکث دستشو محکم به فرمون کوب قهیترمز و بعد از چند دق یزد رو دفعهی
 .کنمی کرد و گفت: آدمت م 

دادم. داشت   صی راحت تشخ  یلیرو خ  ریاز جا کند. مس رون ی ماش انهیاستارت زد و وحش دوباره
  نیآخر ی. با ناراحتلرزوندی تموم بدنم رو م اره،ی سرم ب خواستی م ییچه بال نکهیخونه. اما ا رفتیم

 تالشمم کردم.  

 . یزنی تهمت م یدار  نبارمی. ایکنی اشتباه م یبازم مثل دفعه قبل دار  -

 که  دونستمیبود. اما من م نییقبل پا  قهیصداش خالف چند دق تن

 

 از درون متالطم.   چقدر

 . کنمی باور م دمو یشن دمویکه د یز ی. چزنمی تهمت نم   -عابد

منم مدرک آوردم واسه   ؟یدیدفعه داد من به هوا رفت: منم حرف زدم شن نیبه سمتش برگشتمو ا تند
  ؟یدیهام دحرف 

 .  بخشمتینم گهیمن ثابت بشه د یهاحرف   نبارمی: اگه ادم یسرجام نشستمو نال صاف
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 یز ینه اون چ گهیو د دیپشت موهاش کش یداد. دست رونیب  قیبهم انداختو نفسشو عم  ینگاه مین
برد. آروم شده بود. تا دستم به  نگی به پارک میرو مستق ن یماش میدیگفت نه من. به خونه که رس

تا   دمی که اومدم تو اتاقت  و نامه رو د یآرومش به گوشم خورد: صبح وقت یصدا  دیرس رهیدستگ
 باشه.   دهینبوده که بهت فکر نکنم و عشقت از سرم پر یاه یثان یکه کنارم نشست ین االنیهم

هام نگاه کرد. ادامه داد:  ه چشمب  قیپاش که بهشون زل زده بود گرفت و عم  یهاچه یاز ماه  چشماش
 که... نهیهاله، تو... هنوزم... منظورم ا

 نه.   گهیوسط حرفشو گفتم: نه د دمیپر

  گرانیکه هرلحظه بهم شک داشته باشه و حرف د یبهم نگاه کرد و ادامه دادم: من با کس متعجب
 ندارم.   یکار  چیداشته باشه تا من ه  تیبراش اهم شتریب

 از دستت بدم.    خوامی من نم یول  -عابد

جمله همه محکم بودنم  هی. بهش نگاه کردم. پس اون عزم جزم شدم کجا رفت؟ فقط با دیلرز قلبم
 براش رفت.  شتریبچه شد. با ناله که حرف زد، دلم ب   خت؟یدربرابرش فرور

نتونستم باور   لحظه زد به سرم. هیشدم  وونهیبده. من نامردم اگه باور نکنم. د  حیتو بگو توض   -عابد
 . از خودت از من.یگذشت مونیحرف مزخرف از خوشبخت  هیکنم که بخاطر 

اگه   یحت دم یپرسی خودمون بود قبل از رفتنم ازت م یاگه فقط زندگ دی. شامیفقط منو تو نبود  یول -
 . رفتمی م دیبه هم باشم. با هیعادل و هد دنیمانع رس تونستمی نم یراست بود ول

 اله. دوستدارم. دوستدارم ه -عابد

  یاز حس می. که بگ میخلوت برس نیاز کوره در رفتنش الزم بود که به ا نیا دیانداختم. شا نیی پا سرمو
 اضافه هم شده بود.  چ،یازش کم نشده بود که ه ذرهی  یکه هنوزم بود و حت

 .میکنی فرصت کار ناتموممون رو تموم م نیاول یتو  -عابد

 دونمی ناز کنم، نم خواستیدلم م  ای شده بودم  بدجنس

 بهش فکر کنم.  دیبا -
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اش گذاشتم. آروم کمرمو  شونه ی سرمو رو دویدستش گرفت و منو به سمت خودش کش یتو دستمو
  ری هام سراز. آروم اشک خورمیتکرارنشه. قسم م گهید دمی نوازش کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: قول م 

زد و گفت:   یابوسه  روجگاهمی گ  ی. روخواستی م آغوش رو نیشد. بند دلم پاره شد. چقدر دلم ا
 .یچدرست شد هاله. همه یچتموم شد. همه گهینکن د هیبگردم گر  دورت

 مزاحم خلوتمون بشه. یتو حس، زنگ گوش میرفتی قرارداد بود که هروقت ما م هی اصال

 شم.  ادهیتلفنش رو جواب داد و به من اشاره کرد که پ شد،ی همونطور که از من جدا م عابد

 .میای. االن ممینگیپارک  یتو  -عابد

نگرانشون به سمت ما   یهاما چشم دنی. با دمیرو بست و باهم به طرف ساختمون رفت نی ماش در
 : آقاجون! میبه جمع اضافه شده بود. همزمان با عابد لب زد یجفت چشم حام  هیروونه شد. 

بهم گفت که بسالمت رسوندت    مایزد و رو به من گفت: ن  نیو عصاش رو به زم ستادیا هیبق از  جلوتر
جبران   توی. اومدم که اون همه پرستاریشاهد داشته باش  دیبا یزدی م نایکه به ا ییهاحرف  یبرا یول

 کرده باشم.  

  کردمویبغلش م  ریدل س هیو   رفتمی بود تا م میپدربزرگ واقع خواستیرنگ گرفت. دلم م لبخندم
 . گهید شدی نم ی ول  کردمی که در حقم کرده بود تشکر م یهمه محبت نیازش بخاطر ا

 آقاجون.  ینیشما بهتر -

  ؟ی: دخترمو کجا برده بوددی به عابد با اخم پرس رو

دلش کرده بود.   هیچندتا جمله آقاجون  نیدل شده بود. هم هیبهم انداخت. دل دودلش  ینگاه  عابد
هاش  بود. چشم دهیداشت که از خود آقاجون بپرسه و االن شن ازیکه باور کرده اما انگار ن گفته بود 

رو به   وبه من زد  یوقت بود منتظرش بودم. چشمک  یلیکه خ  یزد. برقش آشنا بود. همون خوش  یبرق
 . میآقاجون گفت: الزم بود که تنها باش 

 تنگ شده بود. ندمیآ همسر یهام نگاه کرد و ادامه داد: دلم برابه چشم قیدق
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بودن که نکنه عابد   دهی. اوناهم ترس دیبه وضوح به گوشم رس  دنیو مامان کش هیکه هد  یراحت  نفس
  یهاش از خوشحال. در جوابش لب زدم" منم" لبارهی به بار ب یمون یانجام بده که بعدها فقط پش یکار 

 .م یوستیآسوده به جمع پ یالیکش اومد. با خ

چه   نیکار. ا ا ا بب نیتو ا نیرفتی اگه م نیشدی م یخوب شهیشماهم هنرپ یحاج ممصادق ول -عادل
 کرد اهی راحت هممونو س

 که آقاجون زد وا رفتم. یبا حرف  یول  دمیام از ته دل خندجمع خانواده یسال تو کی . بعد از دمیخند

 ازدواج با هاله  یهنوز دست نگهداره برا د یعابد با یول -آقاجون

 آقاجون؟ یچ  یعنی: دیمتعجب پرس دویکش یخودشو به سر صندل بدعا

  یخانم چطور  هیبا  یر ینگ ادی  یکه گفتم. تا وقت نیهم یعنیهاشو تو هم برد و گفت: اخم  آقاجون
 .دمیرو بهت نم اجازه ازدواج با هاله  کننی برخورد م

 دادیداد و ب یه یکه چ یعنی. زدی هارو بهش م حرف  نیا دیبا یک یگرفت. خوب گفت. اصال  امخنده
 زد و گفت: بله حاج ممصادق. م   یچشمک طونی عادل ش ؟یز یهرچ ری ندازهی راه م

 

 . میر ی از شما درس بگ دیبا ا

آدم   دیواست که شا میزن گرفت ؟ی اخمش پررنگ شد و رو به عادل گفت: بچه باز تو حرف زد آقاجون
 . میکه اشتباه کرد نمیبی م یول  یبش

 از بزرگترامون.  میری بگ ادی دیبا گمیعه آقاجون خب م -عادل

 .  ریزبون به دهن بگ قهیعادل دو دق  -عابد

  رمی دست زنمو بگ دیبا ی: آقاجون من کد یبودم پرس دهیکه تا حاال ازش ند  یکرد به آقاجونو با مدل رو
 م؟یبرم سر خونه زندگ 

انداختم که آقاجون   نیی. سرمو پادم یام گرفته بود هم خجالت کشهمه عجول بودنش هم خنده  نیا از
. عابد بابا  یکه قراره براش بساز  یدلش قرص باشه از زندگ  دی. هاله باکنمی نم نییگفت: اونو من تع
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از لحظه   یور به تو و هاله داره که چج یبستگ کنمی البته ترسناکش نم ستین یباز مشترک بچه  یزندگ
 شهیو شک تو باشه. م تی هرروزتون غر زدن هاله و عصبان شهی . م نیاستفاده کن تونیبه لحظه زندگ

که خوشبخت   ی. اعتماد کنهیزندگ ی رکن تو نیاتون اعتماد به طرف مقابل باشه. اعتماد مهمترهرلحظه 
نقش   تونیزندگ   بیخرت یتو گرانیکه حرف د یاعتماد کن یدار  یکه همسر پاک یاعتماد کن دیشیم

دونگ حواست   شیش  دیبوده با ی پر از سخت شی . عابد بابا هاله زندگگهیارتا مدل اعتماد دنداره و هز
 ؟ یکنی که خوشبختش م یبهش باشه. مطمئن

هاش. همونطور که نگاهم شد. منم بدتر از اون زل زده بودم به چشم قیصورتم دق  یعابد تو نگاه
 ...کنمی جواب داد: خوشبختش م کردیم

 نیها. خورد نشسته  نجایاوهوم گفتن عادل به گوشم خورد و پشت بندش گفت: بچه ا یصدا
   ه؟یهد یمنو کجا انداخت حی . استغفراهلل اون تسبگرویهمد

 امو.  بچه  یدار  کارشونیخانم به عادل تشر زد: چ  هیخنده که عال ریزدن ز همه

   ه؟ی: هاله بابا نظر خودت چد یجمع بود از من پرس  یایانگار فارغ از شوخ آقاجون

 .  ترسمیراستش... من... من م -

 . دمیترسی خونه باشم معادل نطقش باز شد: منم اگه قرار بود با عابد هم باز

 جان. بابا. بگو هاله ی. اقهیبچه ساکت باش دو دق -ی باباعل

مشترک پر از   یزندگ گه،یجون راست م. آقاامیمشترک برب  یکه نتونم از پس زندگ نهیترسم از ا -
 نباشم.  یخانم خوب ترسمی. متهیمسئول

و عابدم    یهست یکامل العادهتو دختر فوق ی. درثانهیها عاد ترس  نیزدوگفت: ا یخانم لبخند هیعال
 اومده.  یسراغ چه دسته گل دونهی چشمو گوشش قشنگ باز شده م  گهید

  نویهم میعادل وسط بحث: آره جون خودش. سر اول  یها باز شد و دوباره متلک  هاشف یاز تعر شمین
 که خاراش قشنگ نشست... دی رو چگل خرزهره  هیگلم تو گول نخور. اخرشم رفت  ی. آبجگفتنیم

 عادل! -ی باباعل
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 از دست تو  کشهیم یچ هیهد ی اش گرفت و گفت: طفلکهم خنده یکه باباعل  دیخند

 . رهیگیجنسش خوبه که با من فاز م یول کشهی م یج  فایدق دونمی نم -عادل

 .یشی تو آدم نم -ی باباعل

 شهی اشون ادم نمبه هرحال دست پرورده شمام. دوتا فرشته که بچه گهینه د -

 .  آوردنی ها چشاتو در مکالغ  یزبون رو نداشت نیتو اگه ا -مامان

 .شدیزنم نم هیزبونو نداشتم که هد نیشل شدو جواب داد: ا ششین

 نیخوای عابد و هاله که مشخص شد شما دوتا نم فیو گفت: خب حاال تلک دیسرمو بوس  هیعال مامان
 .خوادی سال شد. من دلم نوه م کی گهید ن؟یکن  تونیواسه زندگ یفکر 

ادر من نه ماه جواب داد: نترس م ییایحی ب  یاز کجا فوران کرد و چاشن دونمی که نم  یبا ذوق  عابد
 . دمی م لت ینوه خوشگل و تپل تحو هی گهید

 . یایباهاش کنار ب دیگرد شد و لبمو از شرم تو دهنم گرفتم که گفت: خجالت نداره که با هامچشم

تاسف تکون دادوگفت: بچه   یاز رو یسر  ی. باباعلدیحرص و تعجب اسمشو صدا زدم که بلند خند با
 .  اتری حی ب یک ی از  یکی کردم.  تیترب 

 زدهجان ی . باز همیهارو برگزار کنهفته مراسم عقد بچه  ن ی. اخر همدیباش یاگه شما ها راض -آقاجون
 شد.   ری به قلبم سراز ی ذیپر شدو اضطراب لذ  یشدمو قلبم از خوش

 .  نیدونی هرطور شما صالح م -ی باباعل

 م؟یآخرهفته بذار یهاله جان قرارو برا -آقاجون

 بله   -

بود که با تمام وجودم حسش   ی خوشحال  هیبق  کی و سوت تبر هیخانم و هد هی الع دنیکل کش یصدا
 کردم... 
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قصد رفتن کردن تا دم در همراهشون رفتم و بابت شب   هیگذشته بود که عادل و هد کی از  ساعت
رو بستمو به داخل برگشتم که به عابد   اطی که برامون ساختنو کنارم بودن تشکر کردم. در ح  یخوب

 دلم برات تنگ شده بود. وونهیگفت: دبالبخند بهم کرد و   ی. نگاهبرخورد کردم

 . نطوریگفتم: منم هم دموی به روش پاش یلبخند

لقمه چپت   هی نجایبهت دست نزنم و گرنه هم  میمحرم نشد یکه بابا سفارش کرده تا وقت  فیح  -عابد
 .  کردمیم

 بخدا  یاوونه یزدمو گفتم: تو د یاخنده  تک

 . دمی نشونت م گهیرو دو هفته د یوونگیزد و گفت: د  یچشمک

. گمیرو م یها چخبر؟ رادان و مان از بچه یو گفتم: راست چوندمیبره بحث رو پ  شی پ شتریب نذاشتم
 کردن؟ کاریچ

هنوز   یعقد کردن ول  شیکه دوماه پ  ایکرد و گفت: رادنو مان نشیشلوار ج  بی ج یدستاشو تو عابد
  رنیبگ  یرو هفته قبل از دوست جنابعال یکه باالخره تونست اجازه خاستگار هم   ینگرفتن. مان یعروس 
   یبردن خاستگار  فیو تشر

 : و جوابش؟ دمیهوا و پرس دمیپر دمویزده دستامو به هم کوب ذوق

 رو دست کم گر  یآقا مان گهیخب معلومه د  -عابد

 

 مثبت بود.   ؟یفت

 دلم براش تنگ شده.   یلیگفتم: مبارکشون باشه. خ  دمویکش  یفی خف غی ج خوشحال

 . هاشهیم میداره حسود یزن ی اونا حرف م یبا ذوق از دلتنگ یدار  ی که جنابعال نجوریا

 به بازوش زدمو گفتم: خودتو لوس نکن.  یمشت

 هام غرق شد.چشم یبار تو  نیهزارم  یبرا دویخند
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 اونجا.  انیها همشون مان. بچه خانه سالمند میری فردا از شرکت برگرشتم م - عابد

 : واقعا؟ دمیذوق زده پرس دوباره

به سمت ساختمون   دمویاش رو بوس گونه هوای شده نگاهم کرد. دلم رفت براش. ب زیر یهابا چشم که
 .ای خودت شروع کرد  نیکه گفت: بب دمیکه صداش رو شن دمییدو

 .  دمیکش یغ یبغلم کرد که همزمان ج    دیتاب بهم رس کی به سرعتم اضافه کردم. نزد  دمویخند بلندتر 

 . آره؟یکنی م  یطونی ش یاس دار که فعال دستم بسته یدونی دستاش بلندم کردم و گفت: م  یرو

 .  یکنی م  نکارویهم یدار  قایتکون دادم. گفت: چرا جوجه دق  ینف یبه چپ و راست به معن سرمو

 دمو گفتم: عابد؟ باال بر هاموچشم

 از احساس جواب داد: جان دل عابد؟  پر

 م؟ یسر همون قولمون بمون شهی م -

 گذاشت و گفت: کدوم قول؟ نیزم  یمنو رو آروم

 میری رو باهم بگ مونیکه عقد و عروس نیهم -

 اد ی. خودمم بدم نممیهماهنگ کن نایبا بابا ا دیبا  -عابد

خجالت شدم. دستمو دور گردنش انداختمو گفتم: عابد من   الی خیبار ب  نیاول یو برا  ای زدم به در دلمو
 شه؟ ی . ممیشروع کن مونویها تموم شه. دوسدارم زودتر زندگ مابوس  ن یزودتر ا خوادیدلم م

   ؟یدیترسیشد تا سر شب که م  یشدوگفت: چ  طونیش  چشماش

تر کرد: چرا  بمش منو عاشق یو صدا دینثارش کردم. از ته گلو خند یبازوش زدمو بدجنس  یتو یمشت
 من که از خدامه. م؟ینشه زندگ

پوستم   ریکه به ز  یاش گذاشتم. انگار لذتشونه یتاب نشستم اونم کنارم نشست. سرمو رو  یرو
.  ایو فارغ از غم دن می. گرم گفت و گو بوددیکشی ها پر معاشقانه نیهمه ا یبود. دلم برا یابد د،ییدو

 دمیکه د ییجا نی هامون خوابم برد. چشم که باز کردم اولحرف  یال به ال یول ی و ک یچجور  دمینفهم
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شونه عابد بود. اونم دستاشو دورم حلقه   یبود. سرم هنوز رو  اطیح دهیسر به فلک کش یهادرخت 
  یما. دستمو رو میشد ک یداده بود. چه رمانت هیتاب تک   ی. خودشم سرشو به پشتوفتمیکرده بود که ن

  نویبود خورد. ا تادهکه رومون اف یاش جدا کردم. چشمم تازه به رواندار و از شونه گذاشتم سرم یصندل
به صورتش   یهم داشت. دست یل یارزش داشت. خ  یما؟ تنم خشک شده بود ول یانداخته بود رو یک

زدمو آروم صداش کردم: عابد.    یاز سر خوش یکف دستمو قلقلک داد. لبخند  ششیکه ته ر دمیکش
 پاشو صبح شده 

 .  کردمیم  دارتیتو بودم با هزارتا بوس ب یمن اگه جا یکه چشماش بسته بود گفت: ول همونطور

زد   ی. لبخندخوردی نم شن،ی م داریکه تازه از خواب ب یینایبهش نگاه کردم صداش اصال به ا متعجب
 ر ی من بخ یبای از تاب گرفت و گفت: سالم صبح خانم ز اشوه یکه چال لپش چشممو سوراخ کرد. تک 

  ؟ یشد  داریب  یزدمو گفتم: سالم تو ک یلبخند

 ی شی م داریتکونت بدم گفتم ب ومدیدلم ن شبی. دشهی م یساعت مین هی

 . شهی . داره نظرم درمورد تخت خوابم عوض مینجور یداد ا فیک یل یخ  یزد و ادامه داد: ول  یچشمک

 آورده؟   ی رو اندازا رو ک  نیگفتم: ا دمویخند

   ستنیهمه مادرشوهرا که بد ن -عابد

. مثال قرار بود ما تا  دهیبغل پسرش د یخانم منو تو اون وضع تو هیعال  نکهیاز ا دمیخجالت کش یکم
  به هم دستمونم به هم نخوره. میشی آخر هفته که محرم م 

 ده؟ ید ینجور یخاک عالو به سرم. منو تورو ا -

 خانم نهیبی م  نمیداره؟ بدتر از ا یچه اشکال  -عابد

به بازوش زدمو از جام بلند شدم. دوتا روانداز رو تا زدمو جلوتر از عابد به سمت ساختمون  یمشت
  یکردم. به گرم  یمو سال نییچشم تو چشم شدم. سرمو انداختم پا یرفتم. در رو که باز کردم با باباعل

 . دی جواب سالمم رو داد و پشت سر من عابد هم سالم کرد و جواب شن

 سرکار؟  دیریم -
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 آره دخترم.   -ی باباعل

 .دی مراقب خودتون باش  -

 و با گفتن" حتما خداحافظ" رفت.  دیبوس سرمو

افتاده بهش سالم کردم اما   ریبه ز  یبا سر  دمیکشی خانم خجالت م هیاز عال می عابد وارد خونه شد با
گوشم آروم گفت:   ری خانم بغلم کرد و ز هی. عال دمیدیبود م  ستادهیباز عابد رو هم که کنارم ا شین

 . نیاگهیهمد یاز نظر من تا آخر عمر برا گهی. شما دیخجالت بکش خوادی نم

م من. درضمن و گفت: قربون مادر گلم بر  دیازم جدا نشده بود که عابد گونه مادرشو بوس هنوز
 .  ریصبحتونم بخ 

به  یخانم سر  هیهارو رفت. عالخانم به طرف پله هیاز سمت عال  یگفت و بدون منتظر بدون جواب  نویا
آب بزنم   هی خانم کردمو گفتم: با اجازتون منم برم دست و صورتمو  هیحالت تاسف تکون داد. رو به عال

 .  گردمی بر م

 برو مادر.   -خانم  هیعال

گرفتم و  یا قه یدوش چند دق هیبه اتاقم رفتم. به حموم رفتمو  میها باالرفتمو مستقاز پله  نیو مت  آروم
زد و   یچشماش برق دیبرگشتم. مامان تا منو د هیمامان عال شیپ  دم،یکامل به خودم رس نکهیبعد از ا

 گل دخترم.  نیگفت: هزار اهلل اکبر. ماشااهلل به ا

 کردم ذوقمو پنهون یعکسش رفتار کردمو سع  یول  کردنیقند آب م لویک لویدلم ک تو

 

 . کنم

 مامان جون. یشما لطف دار  -

به من انداخت و گفت: به به خانم ما چه به خودش   ی لحظه عابد وارد آشپزخونه شد و نگاه همون
 مادمازل؟   نیبردیم  فیتشر یی. جادهیرس

 به خودم برسم؟  رمیم  ییمگه قراره هروقت جا ریگفتم: نخ دمویخند ینمک 
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 و ذوق بهم کرد و گفت: نه خب. طنتی پر از ش ینگاه

آماده باش   ۴. خوردنش که تموم شد گفت: میامون شدنگفتمو مشغول خوردن صبحانه یز یچ گهید
 . میها قرار داردنبالت با بچه  امیم

 ؟یای ناهار خونه نم  یخانم گفت: مگه برا هیگفتم که عال یازده باشه  ذوق

 قرار دارم.  زمی نه عز -عابد

سرشو آورد در گوشمو گفت: اگه تو خونه خودمونم هرروز   شدی همونطور که از کنار من رد م بعد
 . شهیم یزود عمل  یلیدادم خ  هیبه مامان عال شبیکه د یقول  یبزن پی ت ینجور یهم

به اون دستش داد و از  فشویردم. کنثارش ک   ییو پررو  دیدار شدنمون بود. خندهمون بچه منظورش
حلقه و لباس   یکل هات یسا یمجبورم کرد تا تو هیرفت. بعد از رفتن عابد، مامان عال رونیآشپزخونه ب 

ها و پاساژها دنبال  مغازخ  یکنم تا کمتر تو  ندیپ نجایتر بود رو هم. تا هرکدوم بنظر خودم قشنگ نمی بب
بود و پنج شنبه شب   کشنبهیبنده خدا امروز  گفتی. راستم ممیوقتمونو هدر بد موی باش زایچ  نجوریا

و واقعا هم ناز بودن رو   خواستمی که م ییزایگشت و گذار باالخره چ یمراسم ازدواج ما بود. بعد از کل
.  رهیگیم  رونی خودش از ب میدرست نکن  یز یزنگ زد و گفت که واسه ناهار چ   یکردم. باباعل دایپ

تنه   هی ناروینبودم مراسم سالگرد ازدواج عادل ا نجایکه من ا شبیکه پر کردیرو م هیت مامان عالمراعا 
 یدارم من. کاش عابد هم تو یتا به عروسش بد نگذره. چه پدر مادر خوب دهیرو کشجور همه 

که چندسال اول  ینه فقط تا وقت نه،باشه و مراعات من رو ک  یباباعل هیاخالقش شب  مونی زندگ
مشترک  ی ناهار آقاجون باز هم باب گوشزد کردن نکات زندگ زیبلکه تا آخر عمرمون. سر م  مونه،ی دگزن

ازش    یبابت کل نیبهم بفهمونه و از ا نارویا یکیرو باز کرده بود و چقدر حس کردم که الزم بوده 
 ممنون بودم.  

خبر از اومدنش   میشد و من حاضر و آماده منتظر اومدن عابد بودم که زنگ گوش ۴ساعت  باالخره
 رو دم گوشم گذاشتمو جواب دادم: جانم؟ یداد. گوش

 .  زمیخانم خوشگلم. دم در منتظر عز بالی جونت ب   -عابد

   ؟یلباس عوض کن  یاینم -

 عوض کردم.   -عابد
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 : کجا؟ دم یپرس کردم ی م یخداحافظ  هیق با اشاره از ب شدمویکه از جام پا م همونطور

 . رمایخودم تنها م یکن  ری . داینکن دختر زود ب یفضول -عابد

 ؟یبدون من بر  ادی دلت م -

 شدم.   اطی ساختمون رو بستمو وارد ح در

 نوچ  -عابد

 ام یدارم م -

 منتظرم.   -عابد

نشسته  نیماش  یودر ت یرسوندم. جلو  اطیباعجله خودمو به سمت در ح   یلیرو خاتمه دادمو خ  تماس
بهم کرد و اشاره به داشبورد کرد. متعجب نگاهش کردم که گفت:   یکه نشستم. نگاه نیبود. هم
 دستمال

 !؟یچ -

محکمتر دور فرمون فشار داد و گفت: دستمال   کمیفرمون گذاشته بود رو  یکه رو یزد و دست یلبخند
 تر کن.رو بردار رژتو کمرنگ 

 . ادیزده نگاهش کردم. منو بگو فکر کردم االن چقدر خوشش م ماتم

 پاکش نکردم.  گهیمدل د هیزود باش تا   -عابد

کم کردمو دستمال رو برداشتمو مح   یاخم  نمیهم یپررو بشه برا خواستمی بودم نم دهید اشوگهید مدل
 ی هم خوشگل ینجور یچقدر هم نیبب  نهیزد و گفت: تو آ ی. سرخوش چشمک دمیهام کشلب  یرو

 . برمتی نم یقهر کن ینگفتم که گفت: اگه بخوا یز یچ

 . ستمیلبم بود، جواب دادم: قهر ن   نییام پاو انگشت اشاره کردمی همونطور که به جلو نگاه م آروم

 نم یبخند بب   -عابد
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 زدم و گفتم: خوبه؟   یمصنوع یل یخ  یدندون نما لبخند

. درست  خوامی به زور نم ینجور یمن ا یول متهیمو کندن هم غن هیخنده و گفت: از خرس  ری زد ز بلند
 بخندم 

 بخندم االن؟ یبه چ ؟ینگاهش کردمو گفتم: وا عابد خل شد متعجب

   یگی خاروند و گفت: راست م سرشو

 شد  ری د وفتیو گفتم: راه ب  دمیبچه خنگا شد. خند  نیهم نیع

 .یدیباالخره خند  یدیابروشو باال داد و گفت: د هی

 .میدیکه به اونجا رس دیطول نکش  ادیها. زبچه دنید یشوق داشتم برا  یرو زد و راه افتاد. کل  استارت

داخل   مویگرم با نگهبان کرد یاحوالپرس  هی. میرفت یذوق فراوون به همراه عابد به سمت در ورود با
شروان و خواهرش شبنم و   ق،یالله، شقا ن،ی. همه اومده بودن. سجاد، مارال، صدرا، معمیمحوطه شد

شوق و ذوق   بانرفته  نیکه به اون داشتم از ب یچرا هنوز اون حس بد دونمی نفر هم مارال. نم نیاخر
 کردن.   یابراز خوشحال دنمیکردم و دخترا تک تک بغلم کردن و از د یبا همه احوالپرس

 بودمت.   دهیوقته ند یلیخ  -مارال

 نطوره یزدمو گفتم: هم  یمصنوع لبخند

 حاال؟  یکجابود -مارال

بره   ی اه چندتا کار مجبور بود چندم یبزنم عابد با اخم جواب داد: گفتم که برا یحرف نکهیاز ا قبل
 شهرستان.

 . دوارمیآروم گفت: ام گردوند،ی زد و همونطور که روش رو برم  یپوزخند نامحسوس مارال

 ؟ یگفت یز ی : شما چدیپرس  یعصب  یبا لحن کم  عادل

 تو می ها بهتره بربچه -نیمع
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و همراه   دی به مارال چشم دوخته بود رو کش یو عصب رهی خ یهارو که هنوز با نگاه   یبعد دست عادل و
 یام شده بودم. بغضمو قورت دادم که دستخانواده یشرمسار  هیانداختم. ما نیی خودش برد. سرمو پا

 هام نشس دور شونه 

 

  یز یکه چ  یو وقت لیدلی چرا ب انصافن؟ی گفتم: چرا انقدر آدما ب  مقدمهی. بهش نگاه کردم و ب ت
  کنه؟ی قضاوتم م دونهی نم

 مگه حرفاشون مهمه؟  -عابد

 !ست؟ین -

 . ستیحرفاشونم مهم ن ستن،یخودشون مهم ن ینه. وقت  -عابد

 ن؟ یارینم فی منو مخاطب قرار داد: هاله خانم تشر ییصدا

اونوقت   ستادمیا نجایمنم ا کهی: مرددیکرد و آروم غر ی سمت صدا برگشتم. سجاد بود. عابد اخم به
 .زنهیتورو صدا م

خودشون مهم   یابروهاش فشار دادمو حرف خودشو به خودش برگردوندم: وقت نی انگشتمو ب دوتا
 . ستیحرفاشونم مهم ن ستنین

زدن تا چند  یرو اجرا کردن. به هر در   یشگیها برنامه هم. بازم بچه مینگفت و باهم به راه افتاد یز یچ
هاشونو داشته لحظه  نی ترشاد م،یبه قول خودشون فراموش شده بود یهاآدم نیا شی که پ یساعت

هفته بود  انیارو به جشن عقدمون که پعابد همه  میاومد رونی از خانه سالمندان ب نکهیباشن. بعد از ا
  یباشن ول  دهیهمه از رفتارهامون فهم  کردمی اومد. فکر م رونی همه از حدقه ب یهادعوت کرد چشم

جمع   هاشونن یذاشته بودن. همه کنار ماشگ یرابطه خواهر و برادر  یرفتارهارو به پا نیانگار همه ا
مراسم آخر هفته دور   از. کم کم بحث گفتنی م کی داشتن به منو عابد تبر هیقض  نیبودن و بخاطر ا

 هیشد. نگاهم به سجاد افتاد تا متوجه نگاهم شد، لب زد"  دهیکش  زایچ نجوریشد سمت خونه و ا
نه اما رفتم تا حرفاشو  ایبود  یکار درست  دونمی لحظه" و خودش زودتر از جمع فاصله گرفت. نم

اتون به ازدواج ختم رابطه   کردمی شروع کرد: فکر نم  مقدمهی . بمیستادیا هیدورتر از بق یبشنوم. کم 
 . بشه  یجد کردمی فکر نم یبودم ول دهیفهم  ییزایچ هی یعنیبشه. 
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هم   یاگهی د یها. شانس یعابد هم بش الی خی ب  یتونیم  یگستاخانه گفت: ول  یل ینزدم که خ یحرف 
 .یدار 

 . شمی و پراز تعجب بهش زل زدمو گفتم: متوجه منظورتون نم ی عصب یهاچشم با

 نسبت بهت من...  ستمین  لیمیمنم ب  یول  رهید -سجاد

که با  یزده به سجادافتاد. شوک   نیزم یصورتش خورد و رو یتو یتموم نشده بود که مشت حرفش
به سمتش خم شده بود  دواریکه تهد یافتاده بود نگاه کردم و بعد به عابد نیزم  یپر از خون رو  ینیب

  شتنره، انگ یحد هی صداش باالتر از کردی م یو شروان جلوشو گرفته بود. عابد همونطور که سع
که   یکنی ابراز عالقه م یدار  یدختر  هیزدم که چون به  نویاشو باال آورد و رو به سجاد گفت: ااشاره 

 هنوز مونده.  یکه حرمتشو شکست  ی. حساب رفاقت شهیعروس گهیچند روز د

 داداش  الیخی زد که صدراهم جلو اومد و گفت: عابد! ب یلپاش ضربه  به

 .میها بربچه -نیمع

به سجاد انداخت و گفت: فکر   یبود. عادل نگاه پر از تنفر  دهیچسب نیراه افتادن. پاهام به زم همه
کنارم اومد و  هیو منو باخودش هم قدم کرد. هد دی. دستمو کشیو رو باش  چشمی انقدر ب کردمی نم

 .هیعصب   یلیبنظرم عابد خ ؟یایبا ما ب  یخوای م :د یآروم پرس

تنها شدن باهاش دو چندان  یترس منو برا نیبود و ا ختهیبه هم ر دای. عابد شدگفتی م راست
  یبود که عابد وقت  ی. حسش آشنا بود. همون حس لذت خورد ی ته دلم داشت وول م یز یچ هی. کردیم
 ؟ یایدوباره دستمو فشرد و گفت: هوم؟ م هی. هددادی به من دست م شدی م ی رتیغ

 باشم بهتره.   شش یتکون دادمو گفتم: نه، پ یسر  بالبخند

نشسته بود،  نشیماش یکه تو یکردم و به سمت عابد یها، خداحافظ بچه  هیو بق  هیعادل و هد از
  یدهنش گذاشته بود. با انگشتاش رو یفرمون و دست چپش رو جلو یرفتم. دست راستش رو 

که به کمک مارال   دمیحرکت کرد. سحاد رو د  یکی  یکی ها بچه هیبق نیب گرفته بود. ماشفرمون ضر
و به عابد نگاه کرد. به صورت سرخ شده از خشم عابد   ستادیلحظه ا هی. رفتنیم  نشونیبه سمت ماش

از جا کنده   نیمعطل نکرد. استارت زد و ماش گهیانداختم. اونم زل زده بود به سجاد. عابد د ینگاه
 شد...
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. زدیفرمون بهم چشمک م  ی. دستش روزدی دور م هاابون یخ یساعت بود که تو میاز ن شتریب
دستش گذاشتم. نوازشوار   ینگه. دستمو رو یز یخودشو کنترل کرده که بهم چ یل یکه خ دونستمیم

اش گذاشتمو گفتم: عابد. ممنون شونه   ی. سرمو رودیکش یقی. نفس عم دمیدستش کش یدستمو رو
 نکهیاز ا یمن ی. تو همه زندگ یحد عاشقم  نی. که تا ایهست شهیکه هم یدار  موهوا شهیکه هم

که از خدا خواستم ازش ممنونم   ی هست یز ی. تو همه اون چکنمی دارمت هرروز و هرشب خداروشکر م
 که تو رو بهم داد.

چند جمله آروم شد. خوشحال    نیفه بود با گفتن هم بودنش تند و کال  یکه بخاطر عصب هاشنفس 
  یامروز با مامان کل یجا کردم و گفتم: راستبذارم. سرمو جابه ری حالش تاث یتونستم تو نکهیبودم از ا

 بود. اوم لباسمم انتخاب کردم.  یقشنگ یزای. چمیدیو حلقه د لباس 

 . نمیبهم انداخت و گفت: نشونم بده بب  ینگاه میکردم. ن نگاهش

 .  ینی لباسمو بب ذارمیاش برداشتمو گفتم: عمرا. تا شب مراسم نم شونه یسرمو از رو عیسر

دامادم. پس نظر من   یداد و گفت: ناسالمت شی بهم انداخت و حواسشو به رانندگ  ینگاه مین  دوباره
  ؟یچ

  یها که اونم اگه وقت داشته باشحلقه مونهی ط مدر آوردموگفتم: نوچ اصال راه نداره. فق یباز  سرتق
 گفت خودمون د هی. مامان عال میاالن بر

 

 .  میبر وتا

 . نهیزد وگفت: اصلش هم هم یلبخند

. چشمم که به میدیرس  کیپاساژ چندطبقه و ش کی بعد به  قهیکرد و چند دق شتریرو ب   سرعتش
نکرده بودم. خسته و کالفه  دایرو هنوز پ که من مدنظرم بود یاون  یها خورد دلم ضعف رفت. ولحلقه

 غمومم  ستادمویوسط پاساژ ا یها. کنار نرده میگشتیبرم میرو داشت میرو که رفته بود یاچهار طبقه 
 انداختم.  نیی سرمو پا

 رو بسازن. باشه؟ یخوای که م یهمون مدل میدی. اصال مگهید ینجور ینکن ا -عابد
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شدم    رهی. باذوق خیمغازه طالفروش نیتریکه چشمم خورد به و کشهیباال آوردم که بگم طول م سرمو
 شد؟ ی: چد یها. عابد رد نگاهم رو گرفت و پرسبه حلقه 

 تو هم قفل کردمو گفتم: خودشه. ی از خوشحال دستامو

  یهمون قایقها چشم دوخته بودم. د. با شعف به حلقهمی رفت نیتریهر دو به طرف و دمویکش دستشو
 دایپ  نجایا یهابود تو مغازه  یجنس خاص و گرون   یل یچون خ نکهی. نه اخواستمی بود که من م

  بود. برام مهم نشدی نم دایجاها پ   نجوریا دیرسی بنظر م   کیش  یسادگ نی. نه اتفاقا چون در عشدی نم
 بود که باعشق انتخابش کردم.   یااس برام مهم حلقه ساده  یلیخ  ای یدیارزون خر گنیکه همه م

 دلبسته باشم.  متیحلقه ارزون ق هیمن به  کردی . فکر نم کردی مات به صورت فروشنده نگاه م عابد

 شده آقا؟ یز یچ -فروشنده 

هارو از فروشنده گرفت. حلقه عابد رو با  تکون داد و بعد از پرداخت پول حلقه من. حلقه یسر  عابد
 بودم از انتخابم.    ی. راضدمیپول خر

 یز ی و تنها چ میدیکت و شلوار خودش رو هم خر یحت میهم کرد گهید دیاجبار عابد هزار مدل خر به
شب بود خسته به جلوم و   ۹و محضر. ساعت  شگاهیوقت از آرا هیکه مونده بود فقط لباس من بود و 

کوچه  هب ی ول رفتی زل زده بودم. عابد سمت خونه م می شدی که از کنارشون رد م ییهان یآدما و ماش 
 یرو رد کردگرفتمو گفتم: عه کوچه  یصندل  یاز پشت اموهیازش رد شد تک  میدیخودمون که رس

اش خودش  بذارم تو خونه  دیبا لهی م. چندتا وساز دوستا ی کی خونه  میری بهم انداخت و گفت: م ینگاه
 . ستین

 حوصله کنکاش نداشتم.  یبود که از خستگ  نیا تینگفتم. واقع یز ی تکون دادمو ج یسر 

کوچه پر از دار و   هی دیچیکوچه پ یخونه دوست عابد بود. تو  ،یکوچه باالتر از خونه باباعل چندتا
 هیباز کرد و به   موتی رو با ر اطی درخت. انقدر خوشگل بود که تو دلم گفتم کوفتش بشه. عابد در ح

  یجلو کردمی م ی. هرچند که سعدیاز سرم پر یمحوطه خونه کال خستگ دنی. با د میبهشت وارد شد
بود. عابد از    تفاوتی ب  ییبایهمه ز  نینسبت به ا شدی واقعا نم یول  ارمیدرن یباز  عیضا ادی عابد ز

 یمحوطه شدم. دوسداشتم برم تو یشد و به داخل خونه رفت و منم محو تماشا ادهیپ  نیماش
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 نیگفت: اره هم زدیزود برگشت و همونطور که باتلفتش حرف م   یلیعابد خ   یول نم یرو هم ببخونه
 ... فعال؟ی ندار  ی... قربانت کار ه یاالن بردم گذاشتم تو خونه... نه بابا چه حرف

 خوشگله یل یخونش خ -

 خونه شروان   -عابد

 شروان خودمون؟ نیگرد گفتم: هم یچشما با

 شروان خودمون.   نیو گفت: آره هم  دیخند

گفت:   میگشتی . همونطور که به سمت خونه بر م میاومد رونی و روشن کرد و از خونه شروان ب نیماش
 اعتراف کنم؟  هی

 تکون دادم و با "اوهوم" گفتنم بهش اجازه حرف زدن دادم  دییبه نشونه تا یسر  کنجکاو

  دیشت یدونی . میکنی م  یشوخ ی اولش فکر کردم دار  دم،یتو که د یراستش امروز حلقه انتخاب  -عابد
منو از   یجور هی شهیتو هم  یول کردنی رو انتخاب م نشیترگرون  یز یتو بودن از هرچ یاگه جا ای لیخ
 . کنمی که فکرشم نم  یکن ی م زیسورپرا یجا هی

ارزون. آدم اگه بخواد متعهد باشه با حلقه ارزون هم متعهده. اگه فکر   ایحلقه گرون  کنهی م یچه فرق -
دستشه. مرد و  یتو متیحلقه گرون ق کنهیکه نگاه م ی ز یچ  نیبه آخر نای به سرش بزنه مطم انتمیخ

 زن هم نداره. 

  ده؟یم  ادیبهت  یک  نارویو گفت: جوجه ا  دیکش لپمو

 . خودم بلدم. یشکیخودمو لوس کردمو گفتم: ه دمویخند

 چند روز زودتر بگذره نیدارم برات من. فقط خداکنه ا -عابد

قولمون   ریباز هم ز میدستم نده و بخوا یکار  نکهینگفتم از ترس ا یز یچ گهیخنده بسنده کردم. د هی به
 .  میبه بابا زده باش

                   💞💞💞💞💞💞 
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  یالمللن یپرواز ب  هیبه دلم افتاده. عابد دوشنبه   یبیاس. امروز از صبح دلشوره عج چهارشنبه  امروز
  میاز هم دور باش مونیچند روز قبل از عروس  نی. طبق قرارمون قرار نبود اگشتیمبر  دیداشت و امروز با

باهاش   روزیسود داره. فقط د یلی پروازها خ   نیا شیروزمه کار یکه الزمه که بره. برا گفتی اما عابد م
 نیو ا کردی خاموش م دیهم با  شیگوش شدی م  لکسی قبل از پروازش ر دیخرف زدم و امروز چون با

به دستش بود و داخل اومد. به سمتم اومد و   یاخانم با ذوق جعبه هیاعصابم بود. عال یواقعا رو
 .  دیعروس خوشگلم لباست رس ایگفت: ب 

گذاشت و    زی م یخانم جعبه رو رو  هیپاش برداشت و به سمتون اومد. عال یرو از رو وهیظرف م هیهد
دست   عیسر  هیبرپا شد. هد یدلم عروس یعابد بپوشم تو یقرار برا نویا نکهیدرش رو باز کرد. از فکر ا

 . نمی و گفت بدو بپوشش بب  دیکش رونیب  اطی جعبه با احت یبه کار شد و لباس رو از تو

 االن؟! -

 به جز م  یکس گهیآره د -هیهد

 

 . ست یسه تا که خونه ن ا

 اش کنن. اندازه میبد  میداشت عصر باهم بر یآره مادر بپوش که اگه مشکل -خانم  هیعال

لباس رو جلوم گرفتم. ذوق داشتم و  نهیآ یگفتمو لباس به دست به طرف اتاقم رفتم. تو یچشم
پام بند نباشم. لباس رو کامل با   یکه رو  کردی م یکار  می. اما باز هم شاد شدی نم المیخی ب دلشوره هم
کنار   هاملب اندازه تنم بود. لبخند از رو  قایزدم. دق  نهیآ یجلو یبه تنم کردم. چرخ  یهزار بدبخت

از  دمویکش قینفس عم  هی. نییبرم پا دمیکشی چرا خجالت م دونمی رفتم. نم رونی. از اتاق ب رفتی نم
شروع کردن به دست زدن و  دنیمنو د هیخانم و هد  هیعال نکهیشدم. به محض ا  ریها سرازپله

که   کردیم  کرو از ته دل خداروش رفت یم هیمنو هد کردن. مامان که همش قربون صدقه یخوشخال
  هیتخل ی حساب آهنگ شاد بذاره و   هیرفت تا  ونیبه سمت تلوز هیپسراش سروسامون گرفتن. هد

 پخش شد، هر سه سرجامون خشکمون زد. ونیکه از تلوز یاما با خبر  هی در نبود بق  میکن یانرژ 
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صورت گرفت، متاسفانه   هیدر فرودگاه... کشور ترک شی پ یکه ساعات  یستیحمله ترور  یدر پ -ندهیگو
  ات ی جزئ شتر،یاطالعات ب افتیجان خود را از دست دادند. به محض در زمانیاز هموطنان عز  یتعداد

 . رسانمی سانحه دلخراش را به اطالع م  نیکامل ا

و خدا و   کردیم هیخانم مدام گر هیبغلم رو گرفت عال  ریز هیتحمل وزنم رو نداشت. هد گهید پاهام
  ومدینم رونیاز چشمم ب  یباشه. اشک وفتادهیبراش ن  یکه عابد سالم باشه و اتفاق دادی قسم م غمبرویپ

. دیچ یپیم وشممدام تو گ هیهد یهای و دلدار  خانمهی ضجه عال یبودم. صدا رهی روم خروبه فقط به
نخواه.  ایخندون عابد بود. خدا شهیهام نقش بست، چهره همچشم یکه جلو  یز یکم فقط تنها چ کم

 یرخت عزا م،یعروس دیرخت سف  نینذار که ا ایاز دستش بدم. خدا دهینخواه که هنوز بهش نرس
  ای. خدامه ی. عابد همه زندگ رشی که ازم نگ دمیتو رو به همه مقدساتت قسم م ایعابدم بشه. خدا

ازم   ینجور یا یهمه سخت نیکه بعد از ا ستی. بخدا انصاف نتونمی . من بدون اون نمریعابدمو ازم نگ
دلت   یچجور  ای سبز. خدا زارشهیمن همون ب یکنم؟ همه زندگ کاریها چشمدور بشه. من بدون اون چ

.  ریفقط عابدو ازم نگ کنمی م یبگ  یهرکار  ایخدا  اد؟یبال سرم ب نیا میروز مونده به عروس  هیفقط  ادیم
  نیمنم ببر. من ا یاگه عابد رو برد مونهی ازم نم  یچی. هکنم ی منو با جون عابد امتحان نکن. من دق م

 ااااای. خداخوامیرو بدون اون نم   یزندگ

  خیشوک بودم تمام بدنم نبض داشت.  یچشم دوخته بودم. تو ونیبود. مدام به تلوز  نیسنگ سرم
به   یحال سع نیاما باا کردیم  هیهنوز هم داشت گر  خانمهی. عال دمییجویکرده فقط پوست لبمو م

 آروم کردن من هم داشت 

 به موال...  یکنی کن مادر... دق م هیرم گردخت -مامان

 بود سرمون اومد  یبتیخدا چه مص یگفت: ا دویپاش کوب  یمحکم رو دستشو

خونه پرت کرد و پشت بندش   یدر باز شد و عادل خودش تو هویکرد.  هیدوباره بلندتر از قبل گر و
  دنیبا د  اریاختی . بدنیمشخص بود که اوناهم خبرو شن  هاشونافه یو آقاجون هم اومدن. از ق  یباباعل
  ی. باباعلمو از ته دل زار زد ه یگر ری و خودمو انداختم تو بغلش و زدم ز دمی به سمتش دو  یباباعل

 ومدیم  رونی که از دهنش ب یامن با هر کلمه یآرومم کنه ول کردی م یو سع کردی موهامو نوازش م 
 ... گرفتی شدت م شتریب و اشکام  رفتی باال م  شتریصدام ب
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بود که به دستشون   یچطور اطالعات دونمی . من نمکردی م  یرو طبه دست عرض خونه  یگوش عادل
از جاش بلند شد و به   هیکرد و هد یااشاره هیبه هد ی باباعل  کنن؟ی زبون باز نم   نایچرا ا د؟یرسی نم

هم  یمنو ببرن تا اگه خبر  خواستنیکه م دونستمیسمتم اومد. منو از جام بلند کرد تا به اتاقم ببره. م
 نشنوم.   مایشد مستق

  یشد. عادل با لحن عصب   رینگاه کردم. اشکش از چشمش سراز هیهد یچشما  یو ملتمس تو مغموم
 .ی از هاله هم بدتر تو که  ؟یکنی م کاری معلوم هست چ هیگفت: هد

 .عادل آروم باش  -آقاجون

 ادامه داد: ببرش بابا... هیبه هد رو

خبر   یکه صدا دمیها رسبه اول پله  ختیری م نییهام از چشمام پا حال زار همونطور که اشک با
 زل زده بودن.   ونی. همه سرو پا گوش شده بودن و به تلوزمیستادیمربوطه به گوشم خورد. از حرکت ا

تن از هموطنانمون به  ۲۰رخ داد.   هیکه امروز صبح در فرودگاه... در ترک یستی ... حمله ترور -ندهیگو
پرواز   میافراد جز ت نیدو تن از ا  نیزن بودند. همچن ۷کودک و   ۳تعداد،  نی. که از ادنیشهادت رس 

سرمو   یا. موهرسانمیبه استحضارتان م افت،یجان باختگان به محض در یبودند. اسام رانیا
به دستم    یرگ دستم احساس سوزش کردم. نگاه ی. رو دمینفهم یز یچ گهیزدم و د غی ج دمویکش

اتاق نبود. چشمم به عکس   یتو  ی. کسدمیکه به دستم وصل شده بود د یانداختم که شلنگ سرم 
ذهنم مجسم شد. دوباره  یو ت  شیاتفاقات به احتمال چند ساعت پ  ادیافتاد.  میپاتخت یعابد رو

در رو باز کرد و به سمتم اومد.  مهی باال رفت. عادل سراس هامهیگر یو صدا دیچشمه اشکم جوش 
و گفت: آروم باش هاله. آروم باش. عابد   نییدر هم کنار تختم نشست. سرشو انداخت پا یاافه یباق
 ی برم

 

 ار یمن مطمئنم. به دلت بد ن  گرده

 ؟ یار یبه دلت بدن  یتونی م ؟ی تونی: تو مدم یپر درد نال یدل با

 .  داشتی هام بر نمبرعکسش اشکام دست از سر گونه  یول  ومدینگفت. صدام در ن یز یچ
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 ارم؟ ی برات ب یخوای م  یز یچ -عادل

به نشونه نه تکون دادمو که با گفتن "استراحت کن" منو تو اتاق تنها گذاشت. ذهنم به تک تک   سرمو
التماسش   یکه کل ش یچند روز پ نیمشترکمون. به هم یها. همه خاطرهشدی م دهیم کشهاخاطره 

 . مپتو خفه کرد ریهق هقمو ز دمویسرم کش یبره. پتو رو رو دیو با شهی گفت نم یکردم تا نره ول 

از   سروصدای اومدم و ب  رونیاومدم. چراغ خاموش بود. از اتاق ب  نیی شده بود که از تخت پا کیتار هوا
 عادل اومد یرفتم. همه دور هم نشسته بودن. که صدا  نییها پاپله

 یهاله درست شمینجوری. هاله همستیمشخص ن  یز ی. هنوز که چ دیبهش نگ  یز ی... نه فعال چ-عادل
 نداره.

به من   دینبا وی: چ... چدمیجلوتر رفتمو پرس  ی. کمدونمی استرس نم  ایاز ضعف  د؛یلرزی م دستام
 .  نیبگ

خدا  ی تا محض رضا چرخوندمی صورتشون م   نیاشون از جا بلند شدن. نگاهمو بهمه هناخودآگا
 جواب سوالمو بده. شونیکی

 دخترم.    ستین  یز یچ -ی باباعل

. قول دیشده بهم بگ یز ی. توروخدا اگه چکنمی بهش چشم دوختمو گفتم: بابا خواهش م  مستاصل
 ...دمیم

عابد افتاده بود، آروم باشم. آروم باشم؟   یبرا  یاگه اتفاق دمیبگم قول م خواستمی خوردم. م  حرفمو
 عابدمو بهم برگردون.   دم،ی قسم م تییتورو به خدا  ایخدا شه؟ی اصال مگه م تونم؟یم

  گهیشدن رو تا چند روز د دیکه شه یینشده فقط گفتن که قراره اونا یز ی نکن دخترم. چ هیگر -آقاجون
 برگردونن.

 آقاجون.  عه -عادل

 !گردونن؟ی اونارو بر م  یمگه عابد جز اونا بود که مهم باشه ک  خب

 به... به عابد داره؟   یچه ربط نی... ایا-
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نداره. تو آروم باش. آقاجون فقط   یربط  زمیبلند شدو اومد سمتم و دستمو گرفت و گفت: عز هیهد
کرده فدات شم.   خیقدر دستات چ نی. بب نی هم ارنیاون بنده خداهارو م  یگفت که ک  ینجور یهم

 . یدورت بگردم اله

 نشوند.  هیعال برد و کنار مامان  منو

 براش.   اریآب ب وانیل  هیجان  هیهد -مامان

  ییصدا دنیشن یزنگ خورد. باعجله برا میگفتو به آشپزخونه رفت که همون موقع گوش یچشم هیهد
 جواب دادم: الو... عابد  روی از عابدم باشه، گوش  کردمی که فکر م

جان دلم فکر کنم عابد خونه   ی. شبنمم. ازدلمی و گفت: عز دیخند ی پشت گوش یادخترونه یصدا
 آره؟  یدلتنگ شد ینجور یکه ا  ستین

دوباره به   ستویکه عابد ن دنی فهم  دنیهم که حالتمو د هیدادم. بق رونیو غمزده نفسمو ب ناراحت
   ؟یجان خوبم: سالم شبنم قبل خودشون برگشتن. گفت یهاچهره 

 گهید یک ی یخاموش شده فکر کردم با گوش   شیگوش رونیزدمو ادامه دادم: آره رفته ب  یکم جون لبخند
 زنگ زده.

 یزنگ زدم برا ی. راستهینجوریهم نمی . شروادیم گهیاالنا د ادی م زدلمیآها. نگران نباش عز -شبنم
 مراسم فردا

 : مراسم؟دم یپرس  باتعجب

 .ت ی آبج نیبدون تعارف بهم بگو. منم ع  یداشت یعروس خانم. خواستم بگم اگه کار  گهیآره د -شبنم

  یول  ستیکه ن یگفتم: نه کا... کار   یچرا ول دمیمراسم فردارو کنسل نکردن. نفهم  نایکردم. مگه ا بغض
 . شگاهی همرام آرا نیایب هیفردا با هد یاگه دوسداشت

 باتعجب بهم زل زدن. همه

هم منتظر   شهیحتما. من که خواهر ندارم. هم  زمیو گفت: باشه عز  دیکش  یغ یج جانزدهی ه شبنم
 . نمتیبیجان پس حتما فردا م یبودم. ا یالحظه  نیهمچ
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 باش.  نجایا ۷. فردا ساعت زمیباشه عز -

دستم زل زده  یتو یبود و به گوش نییرو خاتمه داد. سرم پا تماس  یگفت و بعد از خداحافظ  یاباشه 
 رو جلوم گرفت.  آب  وانیقرمز شده خم شد و ل هیکه مشخص بود از گر ییهابا چشم هیبودم. هد

 شدم؟ وونهید یکنی : فکر م دم یهاش زل زدمو پرسبه چشم مظلومانه

 . زمی کرد و گفت: بخور عز ترکیرو به دستم نزدآب وانیل

که کنترلش از دستم خارج بود، گفتم:   ییباصدا شدمیپس زدمو همونطور که از جام بلند م  ستشود
. گردهیاس. عابد من برمعابد من زنده  یشدم. ول  وونهیمن د دیکنی اتون فکر م . شما همهنهیآره. هم

 وسمکه منو تو لباس عر  یالحظه   یبرا رهی . خودش گفت که دلش ضعف مادیخودش بهم گفت که م 
پشتم   شهی . گفت همذارهی . گفت که تنهام نمشهیام تا ابد اون مخونه  ی. خودش گفت که آقانهی بب

 . ادی . عابدم خودش گفت که مگاهمهه یهست، تک

  ادی: بابا... عابد من مکردگفتمیم  سی هام پهنه صورتمو خرفتمو همونطور که اشک   یسمت باباعل به
 مگه نه؟ زنهی نم  نبارمیقولش نزده. ا  ری ز چوقتیم قول داده. عابد من که همگه نه؟ اون به

 . کردی م  هی. پس اونم داشت گردیلرزی اش ممردونه یهاکرد و موهامو نوازش کرد. شونه بغلم

 .ادی باباجون. عابد م ادیم -ی باباعل

دست  ی ول کنمی م  تیرو دارم اذحالم همه  نیبا ا دونستمی هق شده بود. مبه هق لی تبد هامهیگر
  یبکشم و از ته دل زار بزنم. باباعل غی ج  خواستیکننده بود. دلم م وونهیخودم نبود. نبود عابد د

تاب با   یتوافتادم که  یاون شب ادیپاش گذاشتم.  یمبل کنار خودش نشوند. سرمو رو یدوباره منو رو
 چشمم افتاد. دست نوازشگر  از ی. قطره اشک میعابد تاصبح کنار هم بود

 

اذان   یشد و به خواب رفتم. صدا نیهام سنگموهام نوسان کرد که چشم یانقدر مثل آونگ رو  بابا
چشم باز کردن همانا خشک شدن چشمام همانا.    یگوشمو نوازش داد. آروم چشم باز کردم. ول 

ون خوردن نداشتم. دستشو به پلک بزنمو عابد از جلو چشمام بره. توان تک دمی ترسی ... مدمیترسیم
 خانمم؟   یشد   داریصورتم آورد و گفت: باالخره ب سمت
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اذان شده.  زمیبه روم زد و گفت: پاشو عز ی. لبخندنمیبی که دارم خواب م دونستمی بودم. م خواب
 نمازتو بخون.  

 . زدی نبود! عالد داشت باهام حرف م خواب

. نمازتو بخون. بعد میتر باشم. گفت: پاشو زندگتر نشست تا من راحت عقب   یمبل نشستم کم یرو
 .  یوس خونه من بش . امشب قرار عر شگاهی آرا یبر  هیبا هد دیبا

 گفتم: عابد... تو... تو...  بابغض

 هاله. خوبه خوبم.  نجامیمن هم  -عابد

.. اونا فکر کردن که... فکر  . اونایگرد ی گفتم: به همه گفتم که تو بر م یو با خوشحال هیگر ریزدم ز بلند
 . دونستمی . آره مزنهی قولش نم ری عابد من ز دونستمی . مدونستمی. من ماموونهیکردن که د

 از دستش افتاد. وانیو ل دیکش یغ یاومد. شوکه شده ج نیی پا عایخانم سر  هیما عال یسرو صدا با

. از  دیبوسی مدام صورت پسرش رو مخانم  هیبه سمت مامانش رفت و سفت بغلش کرد. عال  عابد
  یعابد، با سروصدا خوشحال  دنی هم به سالن اومدن و شوکه از د هیما و حرف زدنامون بق یهاهیگر
 ... کردنیم

به   کنمی. عادل با گفتن من باز ممیکردینگاه م گهیخونه به صدا در اومد. همه مبهم به همد زنگ
   کنه؟یم  کاریچ  نجایسمت در رفت. برگشت و رو به من و عابد گفت: شبنم ا

از ذهنم   یبه کل  روز یعابد، همه چ ییهوی. اومدن میباهم گذاشت شبیکه د یبه قرار   دیپر کش ذهنم
بهش گفتم که امروز همراه من و  شبیتو. د ادیپاک کرده بود. به سمت عادل رفتمو گفتم: بگو ب

 .  شگاهیاآر ادیب هیهد

که  دونستمی گفتم: م دمویبه روش پاش یکردم که متعحب به من زل زده بود. لبخند یعابد نگاه  به
 یایم

.  زدی که افتاده بود براش نم  یاز اتفاق یهاشو به داخل دهنش فرو برد. حرف زد و لب یدار جون   لبخند
 فکر کنم. یحت  میاز عروس ری غ یز یبه چ خوامی نم م یروز عروس گفتیم دی پرسیهرکس هم که م
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نشستمو سجده شکر کردم. انقدر   نیزم  یاتاقم رفتم تا لباس بپوشم. به محض ورود به اتاقم رو به
. امشب  دمیپوشی لباس م  کردمویجمع م  لمویوسا ومدمویم  زیقر ر هیاش با شوق ذوق داشتم که همه
 ه. امشب بدمشیپرستی قانه مکه عاش  یبود. همون مرد میبشم که همه زندگ یقرار بود عروس مرد

 ...دمیدیم  یخوشبخت  تی . خودمو در نهارفتی . ذوق داشت از سر و مولم باال مومدمیعقد عابد درم

 رو از دستم گرفت. جلو اومد و جعبه  عیرفتم. لباس عروسم دستم بود. عابد سر  نییها پاپله از

 .نهیبدش به من سنگ  -عابد

 .  نمتیبی لباس م  نیا یهام برداشت و گفت: باالخره امشب تودست  یاز رو روجعبه 

به  دنمیبود. به محض د هیاومد و تازه متوجه شبنم شدم که با هد نییها پاحاضر و آماده از پله هیهد
 . مبارک باشه. زدلمی سمتم اومد و گفت: سالم عز

 ممنونم. ؟یسالم خوب -

 قربونت برم خوبم -شبنم

 به حالته. یکه امشب وا میگفت: بر تطن ی به عابد باش رو

که  میبر  رونیاز در ب  میانداخت. تا خواست نییو سرشو پا  دیکه به آقاجون افتاد لبشو جو نگاهش
 . نمیبه سمتمون اومد و گفت: کجا کجا؟ صبحونه نخورده؟ بدو بب  خانمه یعال

 .  شگاهیاز آرا می. وقت گرفتشهی م ریمامان د-

 . نمیبب  نیی. بدوشهی نم یطور  رتری ربع د هی -مامان

. انقدر میروم نشست و مشغول شد. عابد روبه مینشست ز یزور به سمت آشپزخونه بردمون. پشت م  به
به   زدیزل م  هیچند ثان  یخنده. عابد هر از گاه ریز میزد   یم یحرف   نیکه با کوچکتر میخوشحال بود

کرد و گفت: خواهر برادر   یسرفه مصلحت. عادل دادمیهاشو ممن. منم بدتر از اون، جواب عاشقانه 
 .  نیشب که تنها شد یبرا دیهاتونو بذارنگاه شهی. اگه ممیهم دار گهیجوون مجرد د هی نجایا زمیعز

 . ارمی نگاهش کرد و گفت: تا شب طاقت نم عابد
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نگاهش   هیهاش بخونم. چند ثان تونستم از تو چشم یاشو به راحتجمله نیباز زل زد بهم. صداقت ا و
بلند شدن.  زیکم همه از سر مانداختم و خودمو مشغول کردم. کم نیی سرمو پا  تمیکردم. با درک موقع

بدون  گهید نباریبود. ا یخلوتمون عمد نی. مطمئن بودم که امیبه خودم که اومدم فقط منو عابد موند
 نگاهش کردم. اونم انگار غرق شد تو نگاهم.   یتیمحدود چیه

 .شهی راحت م المی خ  یرو که بگبرق و باد بگذره. بله نیچند ساعت ع نیخداکنه ا  -عابد

 شهی جواب دادم: باالخره تموم م بابغض

 . دیپر  نیی از چشمم پا اشکم

از خودم بهت بدم. پروازمون چند ساعت بخاطر اون اتفاق عقب   یکه نتونستم خبر  دیببخش  -عابد
 نجا... . اوستین  یخطر  گهیکه د شدنی مطمئن م  دیافتاد. با

 ازش حرف نزن.  گهی. دیینجایکه االن ا نهی: عابد. مهم ادمیحرفش پر ونیم

 ی شد تی که اذ دیببخش  -عابد

نشده.  فیکه براش تعر هیاکلمه دیببخش  گفتیبود که م یهمون عابد نینگاهش کردم ا  ترقیدق
 زم یشد عز  میاومد: هاله. ساعت هفتون هیهد یلبخندم رنگ گرفت. صدا

 . ب دمیاز جام پر عیجمله سر  نیا دنیشن  با

 

رسوند. عابد   میکه وقت گرفته بود  یشگاهیرو به آراو شبنم  هیسفارش، عابد منو هد یکل  دنیاز شن عد
 براتون؟   رمی بگ ی: ناهار چدیشد و پرس  ادهی باعجله پ  نیاز ماش

 زد  روشگاهیزنگ واحد آرا هیهد

 .کنهی . فرق نم یگرفت یهرچ  زمی عز دونمی نم-

 ؟ یخور ی م یتو چ  هیهد -عابد

 . تو به کارات برس رهی عادل بگ گمیم -هیهد
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 یچ نمی بب  دمیفقط پرس ارهیعادل ب گفتمی هم م یگفتی نم  یاز درکت ول یو گفت: مرس دیخند عابد
 ارن یبگم براتون ب 

 .  رهیخواستم مهربون باشم. پس بگو برام جوجه بگ باری حاال من   نیبب -هیهد

 باشه حتما. شبنم خانم شما؟   -عابد

 فرق نداره. فقط جوجه باشه  یهرچ -شبنم

 . اون دوتا باال رفتن  مو یدیخند شی شوخ به

 .امی. من آدم کم طاقت ای خوشگل نکن یادیز  -عابد

در واحد منتظر بودن. بهشون  یها جلواز عابد، وارد ساختمون شدم. بچه یبعد از خداحافظ دمویخند
  نیو ا ونیو شن  میکه مخصوص گر یغرغر منو به اتاق  یبا کل  شگری. آرامیشد شگاهیوارد آرا دم،یکه رس

و   دنسرم حاضر ش یباال  ینشستم و دو سه نفر  یصندل  یعروس بود، برد. رو یهای باز مسخره 
 کارشون رو شروع کردن...

 . یبلند ش یتونی م زمیعز -شگریآرا

و شبنم از حام بلند   هیشده. به کمک هد  نیسرم سنگ کردمی بودن حس م دهیبس موهامو کش  از
 یانقدر مو  کردمی شدم. فکر نم یسرشار از خوشحال  راتمیی از تغ نهیآ ی. جلودمیهامو پوششدمو کفش 

  نمو شب هیمشغول خوردن خودم شدم. هد نهی آ یکردم و باز تو یتشکر  شگری. از آراادیرنگ شده بهم ب
قلبم تند تند   شگر، یآرا اریدست یکردن از من که با صدا فی کرده و آماده بودن و در حال تعر شیهم آرا

 کرد.  دنیشروع به تپ 

 آوردن.  ف ی. آقا داماد تشریمیچه داماد آن تا  -اریدست

 دیآرزوم که به ام نیده شدن ابرآور شد؟یمگه م یآروم بشم. ول کمی تا  دمیکشی م قیعم یهانفس 
ها بود که بخوام آروم باشم. در زده شد و اول  حرف  نیخدا تا آخر عمرم در کنار عابد باشم فراتر از از ا 

  نییدر رو به پا رهیاومد داخل و بعد از گوشزد کردن چند نکته، اجازه ورود عابد رو داد. دستگ لمبرداریف
رو گرفته بود. دست گل  یکیشلوارش و با اون  بیج یدستش تو  هیفشردم و در رو باز کردم. عابد 

 ستادمیعقب ا یکم لمبرداریهاش نشست. به گفته فلب  یرو  لیو طو  ضیلبخند عر هی د،یمن رو که د
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دامه  ادا اطوارها ا نی. انشوند میشونیپ یرو یاتا داخل بشه. داهل که اومد کمرمو گرفت و بوسه
نزنم بهتره. حاال درسته من و عابد قبال   یحرف گهیداغونش که د یهاو ژست هی داشت تا سالن. از آتل 

  شونیرداری لمیبود که گروه ف  یشکرش باق یجا  ی. ولهیبق یجلو گهینه د یول میبود کیهم به هم نزد
قورت بدن و من بدبخت هم مجبور   گاهشون،،، نداشت که هر لحظه عابد رو با ن یاز اون دخترها

همه بودن. همه دوستامون. همه   بای تقر م،یدیاش حرص بخورم. به سالن که رسبشم تا آخر شب همه 
به پا  یاسالن ولوله یرها. همه به جز ساناز. با اومدن ما تو  یسجاد و مارال. حت ی. همه حتلیفام

اومد،  رونی که از زبون عاقد ب یا کلمه   نیولبا ا اهکه عاقد هم اومد. همهمه  دی طول نکش  یل یشد. خ
. از  خوندمی م هاشوه یکه برام اومده بود رو چندتا از آ ی ابودم و سوره  رهی پام خ ی. به قرآن رودیخواب

نور که برام باز شد. پر از نور باشه. نه   سوره نیمن و عابد مثل هم یزندگ شهیته دل دعا کردم که هم 
بهتر شدنش   یو برا سازنیباعشق م شونویکه زندگ  ییهاهمه زوج  یندگکه ز  دمن و عاب یتنها زندگ 
 .  کننی تالش م

 لم؟ یبنده وک کنم،ی بار سوم عرض م یعروس خانم برا  -عاقد

. عابد متعجب نگاهم کرد کردمیبهم داد اما هنوز هم نگاهش م   روی لفظ ریبه عابد انداختم. ز ینگاه
 .گهیو آروم گفت: بگو د

هاش گرد شد. آرومتر لب زد: توروخدا هاله حرف بزن،  باال انداختم که چشم  ییگرفت. ابرو امخنده
 ی رسونی جونمو به لبم م یدار 

 لم یعاقد اومد: عروس خانم وک یهم صدا باز

 کرد و گفت: بگو تا کار دستت ندادم یاخم عابد

 د؟ یتهد -

غرق   اوردمی کارهاشو سرش در م  یتالف  طیشرا نیا یکه انقدر تو نی. از ادیموهاش کش یتو یدست
  یبانگران ای کردن،ی پچ مباهم پچ ا یانداختم. همه متعجب از رفتار ما  هیبه بق ی. نگاهشدمی م  یخوش

زد بسش   روکه سکته  نجای. تا همکردمی کار کم م جانی کردن از ه  یادرویز گهیبه ما زل زده بودن. د
رسا جواب بدم. عاقد باز هم حرف زد:   ییکردم اعتماد به نفسم رو به اوج برسونم و با صدا یبود. سع

   لم؟یبنده وک پرسم؛ی بار م نیچندم یعروس خانم برا
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 مجلس، بله.  یبا اجازه پدر و مادرم و همه بزرگترها -

رو با تموم وجودم حسش   نی ودم و انفس راحت عابد، از چشمم دور نموند. خوشحال ب دنیکش
. ستادنیای که پدر دو طرف م یی. جادادی که سخت عذابم م  یز یچ هیکم بود.   یز ی چ هی. اما کردمیم

هر   یمن تو میپدرم، به عنوان ق ی امضا یبه جا  یباباعل  یپدرها، امضا یتنها بود. موقع امضا  یباباعل
آقا پسر حواست باشه به دخترم   یوسه و بگه آهادو صفحه خورد. مامانم نبود. نبود که صورتمو بب

. بگه دخترم دست تو امانته مواظبش باش و عابد هم بگه حواسم یبا من طرف یتر از گل بگنازک 
 به سم  گرفتی که اشک چشمشو م ی خانم با دستمال هی. به جاش عالزمیبهش هست مادرزن عز

 

اگه امشب بخاطر    یمادر و پدرت ونیمد اومد و بغلم کردو بعد از دادن کادو در گوشم گفت: تم
. تو شاد باش بخند هاله. هر پدر و  ننیبی دخترشون رو م ی. اونا دارن خوشبختیکن  هینبودشون گر

  من یکسینکن اما حال خودش از ب  هیگر گفتیاشه. مبچه دنیاش خندلحظه به لحظه  یآرزو یمادر 
گلوم خفه بشه و تو سرم رعد و   ی بهش دادم که باعث شد بغض تو  یخراب بود. ازم قول گرفت. قول

خانم ازم جدا شد سر    هیزدم و عال یهام رو بده. لبخند تلخ منطقه چشم یتو دنی برق نزنه که فرمان بار
که  کنمیم یر کا یکرد تی لحظه دخترمو اذ هی یانداختم. عابد رو بغل گرفت و گفت: بشنوم حت ریبه ز
کادوشو داد.  کیهم ضمن تبر یخانم باباعل  هیکنن. بعد از عال هیآسمون به حالت گر یهامرغ 
که مزاحمش شدم   یسال هیاون  یکه تو یاز جمله آقاجون  گهید یهای ل یو خ هیعادل و هد نطوریهم

دست عابد گذاشت و گفت: عابد بابا، زن   یپدر دلسوز مواظبم بود. دست من رو تو هیواقعا مثل 
 .  یکن  دایپ  یتونیداره که فقط کنار اون م یآرامش هیکه خدا بهت داده.  هینعمت بزرگ

داره تو هم  اج ی . همونقدر که عابد به تو احتیبه من کرد و ادامه داد: مبادا از شوهرت غافل بش ینگاه
.  نیبرس نجا یتا به ا نیدیکش یسخت  یل یباشه شماها خ  تونی. حواست به زندگیدار  اجیبه اون احت

 . نیهارو بدونلحظه  نیقدر ا

هامون نقش بست. قلبم آکنده از مهر  لب  یرو م،یمال هم شد گهیکه د تیواقع  نیا دنیاز شن یلبخند
 و محبت و عشق شد... 

 م؟ یبر ییجاهیحاال که همه رفتن  شهی م-

 : کجا؟ دیمتعجب پرس  عابد
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 اد ی کردم که اشکم در ن  مویانداختم تمام سع نیی پا سرمو

 به مامان بابام حرف بزنم. م،یخونمون بذار  یپا تو نکهیقبل از ا خوامی من م -

 وقت شب؟   نی: ادیسبزش گرد شد و پرس  یهاچشم

عروس کشون  یتورو  شدم. همه رش یمس  ریینگفت و فقط متوجه تغ یز ینگاهش کردم. چ مظلومانه
که من خانمش بودم و   یا. خونهمیوارد خونه مشترکمون بش نیاول  یبرا ییتا تنها میبود  چوندهیپ

  روه خون نهی که نذاشتم بب یلباس عروس ی عابد به تالف یعنی بودم  دهیعابد هم مردش. هنوز خونمونو ند
. با لباس عروس اونوقت شب اگه میساعت بعد سر مزار مادرم بود می. نگهینشونم نداد. بدجنسه د 

خوندم بعد از   یافاتحه  دمویسنگ قبر کش یرو ی. دستکردی قطعا از ترس سکته م دیدی مارو م یکس
  دیوح  بادفن بود دل کندمو به سمت مزار با رشیمهربون ز یدرد و دل از اون سنگ قبر که دل یکم

 شهیحس نکردم اما تو هم چوقتیه کتوی زیبودن ف دیوندمو گفتم: شا قبرش نش یرو یارفتم. بوسه
همه  یمن بوده. باباجونم ازت برا ندهیبذارم حواست به آ ایدن نیمن ثا به ا نکهیقبل از ا ی. حتیبود

دوستداره از  یلیمنو هم خ  هیدوستت گفتم. عابد مرد خوب نیرو به پسر بهترممنونم. امشب بله زیچ
دعا کن. از جام   مونیخوشبخت  یبرا  ییاز شما هم نباشه؛ منم دوسشدارم. بابا ستیخدا که پنهون ن 

به  گهی د باریبه سنگ قبر مادرم کردم. دل کندن ازشون واقعا سخت بود.  گهینگاه د هیبلند شدمو 
بودم. انگار واقعا   شدهو از جام بلند شدم. سبک  دمیمحکم سنگ سردرو بوس نباریسمتش رفتمو ا

هام رو ازشون گرفته بودم. انقدر آرامش گرفته بودم که لبمشترک  یبودن و واقعا اجازه ورود به زندگ
بود که عابد به   یا. همون خونهشدی . باورم نم میدی. باالخره به خونه رسومدیمدام کش م یاز خوشحال 

لذت بردم. خدارو   تینهای مدل خونه ب از میاومد نجایکه ا یاسم صدرا تمومش کرده بود. اون روز 
افتاد. به سمتم اومد  کردی رو شل مبار شکر کردم. نگاهم به عابد که داشت گره کراواتش  نیهزارم  یبرا

از موهام رو که کنار صورتم بود رو عقب   یا. دستهستادی حالت ممکن به من ا  ن یکتری و جلوم، در نزد
 .یل من شدما شهیهم یتموم شد. برا گهیزد و گفت: د

 

                  💞💞💞💞💞💞 

 االن چطوره؟ خوب شد؟ - عابد



 بگذار مجنونت باشم 

419 
 

بدش سمت   ذرهیکجه.  کمینظرم هنوزم  عابد به نی روم نگاه کردمو گفتم: بب  یبه جلو موشکافانه
 راست. 

جاش  جابه  ی و کم مونیبار، دست برد سمت قاب عکس بزرگ عروس  نیهزارم یبرا  زونی آو ییهالب  با
 خوب شد؟   ؟یکرد و گفت: حاال چ

 .یدی انجام م یکارتو عال  شهینگاهش کردمو گفت: آره االن خوب شد. تو هم باذوق

. آروم منو به سمت خودش چرخوند و اندام میاز مهر به سمتم اومدو با هم به قاب عکس زل زد پر
 یی اش گم شد. دم گوشم زمزمه کرد: آشوبم... آرامشم تومردونه یهادست  ونیم فمیظر

 باال آوردمو نگاهش کردم. موهامو کنار زدو گفت: عاشقتم  سرمو

 شتر یکردم: من ب اعتراف

 . فهی من رو حرف آقاتونم حرف نزن ضع ریزد و گفت: نخ  یچشمک

 تورو مال خودم کنم تونستمی بودم که نم  فیگفتم: اگه ضع یسرتق با

 کن.  یشد پر از عشق و گفت: کم دلبر  هاشچشم

. خودشو بهم رسوند. با تمام وجودم بودنش رو حس کردم. عابد  دمیتخت دراز کش  یرو دمویخند
  دیوح  دی. تنها فررند شه یدیمن هاله سع نیجا کرد. بله اخوشبخت بودن رو جابه  یمن مرزها یبرا

رو کردنش  یار یهاش و کمک   شهیهم یول  دیند چوقتی ه شویپدر واقع دیکه شا  ی. دختر یدیسع
و    امیزن دن  نیترکه در کنار همسرم، خوشبخت  کنمی اعتراف م میلحظه از زندگ ن یحس کرد... من در ا

 و عاشقان  دمیهام رس به همه خواسته

 

  یزندگ هیها بودن که همون  یبود ول میزندگ یتو یادیز یهاب یفراز و نش دیدوستدارم. شا مویزندگ ه
 شدم.    ره ی سبز عابد خ یهابه چشم گهید بارهیمن رقم زدن.  یو برارجذاب

 یبود میزندگ یهاله تو نیترتو روشن   -عابد



 بگذار مجنونت باشم 

420 
 

دختره کم  یو منو کور کرد یرو هم بردهاله ،یسال که نبود هیو ادامه داد: فقط همون  دیکش موی نیب
 عقل 

 گفتم: ممنونم منم دوستدارم دمویخند

 اتموونهیوگفت: د دیبوس اموگونه
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